ประจำสัปดำห์ 13 – 19 กุมภำพันธ์ 2560

ปฏิทินข่าว
วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 : หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

พนักงานสามัญ ครัง้ ที่ 2 /2560
ณ ห้ องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

เวลา 08.00 – 16.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่ อง “การจัดทาสมรรถนะตามตาแหน่ง เวลา 13.30 – 16.30 น. : สานักงานอธิการบดี ประชุม
งานของบุคลากร” ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
คณะกรรมการประจาสานักงาน
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ณ ห้ องประชุม 9 ชัน้ 2
เวลา 09.00 – 16.30 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ประชุม FSCC
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
Workshop ณ ห้ องประชุมกาพล
วันเสาร์ท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 08.00 – 16.30 น. : สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานบริ ษัทการ
อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
บินไทย จากัด มหาชน จัดประชุมใหญ่
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมคณะกรรมการ
สามัญ ประจาปี 2560 ณ ห้ องประชุม
จัดการความรู้ ณ ห้ องประชุม 5
สุธรรม อารี กลุ ชัน้ 1
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 08.00 – 13.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการ
ปฏิทินกิจกรรม
The writing project how to better
ขอเชิญส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวดชิง ในหัวข้อ
“วิทยาศาสตร์ ตามรอยพ่อ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน”
English ณ ห้ องประชุมธีระ สูตะบุตร
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประกวดภาพวาด หัวข้ อ
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
“วิทยาศาสตร์ ตามรอยพ่อ ศาสตร์ แห่งแผ่นดิน” เพื่อน้ อมเกล้ าฯ
เวลา 09.00 – 16.30 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ประชุม FSCC
เทิดพระเกียรติและแสดงความอาลัย 100 วัน การสวรรคตของ
Workshop ณ ห้ องประชุมกาพล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 09.30 – 12.00 น. : ชมรม มก. อาวุโส ประชุมคณะกรรมการ รัชกาลที่ 9 ชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท
ผู้สง่ ผลงานภาพวาดประกวด ต้ องวาดภาพสะท้ อน
ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
ผลงานทางวิทยาศาสตร์ ตามพระราชกรณียกิจ หรื อศาสตร์ แห่ง
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
แผ่นดิน ในขนาดกระดาษ A3 พร้ อมบรรยายใต้ ภาพและตังชื
้ ่อภาพ
วันพฤหัสบดีท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2560
โดยสามารถใช้ สีได้ อย่างอิสระ ไม่จากัดเทคนิคการวาดและชนิดสี
เวลา 08.00 – 16.30 น. : สานักงานประกันคุณภาพ จัดโครงการ
ที่ใช้ และผู้สง่ ภาพวาดเข้ าประกวดต้ องเป็ นนิสิต ศิษย์เก่า และ
รางวัลคุณภาพ ณ ห้ องประชุมสุธรรม
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อารี กลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ผู้สนใจส่งผลงานได้ ตงแต่
ั ้ บดั นี ้ จนถึงวันที่ 28
เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ประชุม FSCC
กุมภาพันธ์ 2560 ณ สานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ ชัน้ 2
Workshop ณ ห้ องประชุมกาพล
อาคารสุขประชา วาจานนทน์ สอบถามโทรศัพท์ 02 – 562 – 5555
อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
หรื อดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.sci.ku.ac.th
เวลา 13.00 – 16.30 น. : สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ประชุม

อบรมการผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทา
ระบบ GMP/HACCP

เปิ ดรับสมัครนิสติ

บัณฑิตพบผูป้ ระกอบการ

รับสมัครงาน

ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ เปิ ดรับสมัครนิสิต
การประชุมทางวิชาการมอบของที่ระลึกให้ และ รับประทานอาหารนอาลาของผู้เกษี ยณ: กลางวันร่ วมกัน
คณะเกษตร กาแพงแสน จัดโครงการฝึ กอบรม ประจาปี
ปริ ญญาโท รุ่ นที่ 22 ประจาภาคต้ น ประจาปี การศึกษา 2560
2560 เรื่ อง “การผลิตตามกระบวนการมาตรฐาน GAP และการจัดทา ผู้สมัครต้ องสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทกุ สาขา
ระบบ
– GMP/HACCP รุ่นที่ 2” ระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2560 มีประสบการณ์ทางานมาอย่างน้ อย 2 ปี โดยมีหนังสือรับรอง
เพื่อให้ ผ้ มู ีความรู้ และเข้ าใจการใช้ สารเคมีอย่างถูกต้ องและทิ ้งระยะ
ประสบการณ์ทางาน
การเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ตรงตามที่ฉลากกาหนด ให้ ได้ ผลผลิตที่พร้ อม
ผู้สนใจซื ้อใบสมัครและสมัครได้ ที่ โครงการปริ ญญาโท สาขา
ในการขอรับการรับรอง GAP เพื่อสร้ างอานาจต่อรองกับตลาดโลก
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์
ผู้สนใจลงทะเบียนตังแต่
้ บดั นี ้ จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์
ห้ อง 101 อาคาร 1 ตังแต่
้ บดั นี ้จนถึงวันที่ 11 เมษายน 2560
2560 ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ 098 – 451 – 8200 คุณน ้าอ้ อย
สอบถามโทรศัพท์ 02 – 561 - 2522 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เหลืองน ้าเพ็ชร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.ku.ac.th
www.indpsy.soc.ku.ac.th
กองกิจการนิสิต ร่ วมกับ บริ ษัท ซูปเปอร์ เรซูเม่ จากัด จัดงาน
คณะเกษตร เปิ ดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง
“บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบผู้ประกอบการ ครัง้ ที่ 26”
อาจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก สาขาพืชสวน (เน้ นสรี รวิทยาผัก)
เพื่อให้ นิสิตได้ พบสถานประกอบการโดยตรงในการรับสมัครงานและ
ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ ที่ งานธุรการ ภาควิชาพืชสวน
งานพิเศษ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
คณะเกษตร ตังแต่
้ บดั นี ้จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
โครงการ Brown Bag Seminar
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.agr.ku.ac.th
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการ Brown
สำนักงำนตรวจสอบภำยใน เปิ ดรับสมัครพนักงาน
Bag Seminar ครัง้ ที่ 1/2560 โดย Prof. Park Bun Soon Korea
มหาวิทยาลัย ตาแหน่ง นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา วุฒิปริ ญญา
University Sejong ในหัวข้ อ เรื่ อง "KOREAN INVESTMENT IN
ตรี ทางด้ านการบัญชีหรื อการเงิน 1 อัตรา วุฒิปริ ญญาโท 1 อัตรา
ASEAN COUNTRIES" เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์
(ต้ องจบปริ ญญาตรี ทางการเงินและบัญชี)
ระหว่าง คณาจารย์ นิสิต และผู้เชี่ยวชาญทังภายในประเทศและ
้
ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ ที่ สานักงานตรวจสอบ
ต่างประเทศ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ภายใน ตังแต่
้ บดั นี ้จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2560 โทรศัพท์ 02 – 942
ณ EC5605 อาคารปฏิบตั ิการ คณะเศรษฐศาสตร์
- 8116 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.ia.psd.ku.ac.th
ผู้สนใจสารองที่นงั่ ได้ ที่ คุณพัชรี จันทร์ ผ่อง ภายในวันที่ 21
คณะวิศวกรรมศำสตร์ เปิ ดรับสมัครพนักงานเงินรายได้
กุมภาพันธ์ 2560 ทางอีเมล์ fecoprc@ku.ac.th,
ตาแหน่งเจ้ าหน้ าที่บริ หารงานทัว่ ไป 1 อัตรา วุฒิปริ ญญาตรี
aobaob555@gmail.com สอบถามโทรศัพท์ 02 – 561 -3474
ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ ที่ งานธุรการ
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตังแต่
้ บดั นี ้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่ง มก. จัดฝึ กอบรม เรื่ อง การ
สอบถามโทรศัพท์ 02 - 797 – 0990 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
วิเคราะห์คณ
ุ ภาพน ้าทิ ้งจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม รุ่ นที่ 1
www.eng.ku.ac.th
เพื่อให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการวิเคราะห์น ้า
คณะสิ่งแวดล้ อม เปิ ดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ทิ ้งจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมตามวิธีมาตรฐาน อบรมระหว่าง
ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิปริ ญญาตรี ด้านบัญชี
วันที่ 6 – 7 มีนาคม 2560 ณ ห้ องปฏิบตั ิการเคมีและสิ่งแวดล้ อม ฝ่ าย
พาณิชยศาสตร์ หรื อการเงิน สมัครได้ ตงแต่
ั ้ บดั นีจ้ นถึงวันที่ 23
เครื่ องมือและวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
กุมภาพันธ์ 2560 และ พนักงานเงินรายได้ ตาแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
ผู้สนใจ สมัครได้ ตงแต่
ั ้ บดั นี ้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
วุฒิปริ ญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา สมัครได้ ตงแต่
ั ้ บดั นี ้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณพรสา พ่วงลา สถาบันวิจยั และ
จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
พัฒนาแห่ง มก. โทรศัพท์ 02-942-8740 ต่อ 206
ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ ที่ งานธุรการ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.ku.ac.th
คณะสิ่งแวดล้ อม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.ku.ac.th
2

