ประจำสัปดำห์ 14 – 20 สิงหำคม 2560
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
วันจันทร์ท่ี 14 สิงหาคม 2560 : หยุดชดเชยวันเฉลิม
เวลา 08.00 – 18.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ประชุมวิชาการ
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ฯ
นานาชาติ UC.Garaduate Forum
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560
2017 ณ ห้ องประชุมกาพล อดุลวิทย์
เวลา 07.30 – 15.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ปฐมนิเทศพนักงาน มก.
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
รุ่ นที่ 62 ณ ห้ องประชุมธีระ สูตะบุตร
เวลา 08.30 – 16.30 น. : คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ตรวจประกันคุณภาพหลักสูตร ว.ท.บ.
เวลา 09.00 – 12.00 น. : สานักงานประกันคุณภาพ ประชุมรอง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้ องประชุม 5 คณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ครัง้ ที่
6 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
4/2560 ณ ห้ องประชุมกาพล อดุลวิทย์
เวลา 13.00 – 16.00 น. : คณะเกษตร จัดพิธีไหว้ ครู
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ณ ห้ องประชุม สุธรรม อารี กลุ ชัน้ 1
เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มก. ครัง้ ที่ 8/2560 ณ ห้ องประชุมกาพล
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560
อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี เวลา 08.30 – 13.00 น. : สานักงานตรวจสอบภายใน จัดโครงการ

ปฏิทินข่าว

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560

เวลา 08.30 – 16.30 น. : คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ตรวจประกันคุณภาพหลักสูตร ว.ท.บ.
เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้ องประชุม 5 6 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ต้ อนรับและหารื อ
เวลา 08.30 – 16.30 น. :
ร่ วมกับ Vice President University of
Burgundy France ณ ห้ องประชุม 9
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 09.30 – 12.00 น. : กองคลัง ประชุมคณะอนุกรรมการบริ หาร
เวลา 09.30 – 12.00 น. :
กองทุนพัฒนา มก. ณ ห้ องประชุม 2
ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 09.30 – 12.00 น. : ชมรม มก.อาวุโส ประชุมคณะกรรมการ
ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
เวลา 10.00 – 12.00 น. :
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันพฤหัสบดีท่ี 17 สิงหาคม 2560
เวลา 08.00 – 12.00 น. : คณะบริ หารธุรกิจ จัดพิธีไหว้ ครู
ณ ห้ องประชุมสุธรรม อารี กลุ ชัน้ 1

เสวนาความเสี่ยงเรื่ อง มหาวิทยาลัยจะ
ใช้ ทรัพยากรมาบริ หารความเสี่ยงหรื อใช้
ความเสี่ยงมาบริ หารทรัพยากร
ณ ห้ องประชุมธีระ สูตะบุตร ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ตรวจประกันคุณภาพหลักสูตร ว.ท.บ.
เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้ องประชุม 5 6 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมคัดเลือกผู้แทน
สมาชิกเป็ นกรรมการในคณะกรรมการ
สวัสดิการ ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
สานักงานบริ การวิชาการ จัดพิธีลงนาม
ข้ อตกลงอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ์ใน
ผลงานวิจยั กากมันสาปะหลังโปรตีนสูง
ณ ห้ องประชุมกาพล อดุลวิทย์
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมคณะกรรมการ ผู้สนใจสามารถดูรายวิชาที่เปิ ดสอนและรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ ที่
การประชุมทางวิชาการมอบของที
ะลึกให้
รับประทานอาหารนอ
าลาของผู้เกษี ยณ: กลางวันร่ วมกัน
สวัสดิการ ่รมก.
ณ ห้และ
องประชุ
ม 8 ชัน้ 2
www.caras.arch.ku.ac.th
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ปฏิทินกิจกรรม

สัม–มนาวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษาและด้านการเกษตร

รับสมัครป.โท
โครงการปริ ญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) เปิ ดรับสมัครนิสิตใหม่
รุ่ นที่ 16 ประจาปี การศึกษา 2560
ผู้สนใจ สมัครได้ ตงแต่
ั ้ บดั นี ้ จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.grad.eco.ku.ac.th

สานักส่งเสริ มและฝึ กอบรม ขอเชิญผู้สนใจเข้ าร่ วม สัมมนา
วิชาการด้ านเทคโนโลยีการศึกษาและด้ านการเกษตร และงานเสวนา
วิชาการ เรื่ อง เทคโนโลยีสื่อสารสร้ างสรรค์นวัตกรรมสู่ Thailand 4.0
เนื่องวันคล้ ายวันสถาปนาสานักส่งเสริ มและฝึ กอบรม ครบรอบ 47 ใน สมัครงาน
ศูนย์ ผลิตภัณฑ์ นม รับสมัครพนักงำนบัญชีท่ วั ไป 1
วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ อาคารวิทยบริ หาร
อัตรำ วุฒิปริ ญญาตรี สาขาบัญชี หรื อสาขาที่เกี่ยวข้ อง พนักงำน
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ ลงทะเบียน
บรรจุภัณฑ์ 1 อัตรำ เพศหญิง วุฒิ ป.6
ออนไลน์ได้ ที่ www.eto.ku.ac.th
ผู้สนใจ ขอและยื่นใบสมัครได้ ที่ ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม ตังแต่
้
อบรม “การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจาฯ”
คณะวิทยาศาสตร์ เปิ ดโครงการฝึ กอบรม เรื่ อง “การเขียน บัดนี ้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 สอบถามโทรศัพท์ 02- 579 –
8594 ต่อ 108 หรื อดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจา เพื่อใช้ กาหนดตาแหน่งชานาญ
www.dairy.ku.ac.th
การพิเศษ” รุ่ นที่ 2/2560 วันที่ 6 – 8 กันยายน 2560 เวลา 08.30 –
คณะวิศวกรรมศำสตร์ เปิ ดรับสมัคร พนักงานเงินรายได้
16.00 น. ณ ห้ องประชุม 341 ชัน้ 3 อาคารปฎิบตั ิการวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ งนักวิเครำะห์ นโยบำยและวำงแผน 1 อัตรำ วุฒิปริ ญญา
กายภาพ 45 ปี
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ www.goo.gl/meEX3R ตรี หรื อเทียบเท่า ผู้ปฎิบัตงิ ำนบริหำร 1 อัตรำ วุฒิ ปวส.
ด้ านพาณิชยกรรม/บริ หารธุรกิจ
ได้ ตงแต่
ั ้ บดั นี ้ จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 สอบถามรายละเอียด
ผู้สนใจ ขอและยื่นใบสมัครได้ ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เพิ่มเติมโทรศัพท์ 02 - 562 – 5555
เชิญประกวดถ่ายยภาพ
ตังแต่
้ บดั นี ้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ นิสิตและบุคลากร ส่งภาพถ่าย
www.eng.ku.ac.th สอบถามโทรศัพท์ 02 – 797 – 0999
ประกวด เพื่อประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ ในการบอกเล่าเรื่ องราว
สถำบันวิจัยและพัฒนำแห่ งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
วิทยาศาสตร์ ผ่านมุมมองการถ่ายภาพ ในหัวข้ อ “คณะวิทยาศาสตร์
เปิ ดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ งนักวิชำกำรโสตทัศน
ในมุมมองผ่านเลนส์” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 6,000 บาท
ศึกษำ 1 อัตรำ ป.ตรี ทกุ สาขา หรื อ คุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ ในระดับ
ผู้สนใจส่งผลงานประกวด ได้ ที่ คุณรวมสุข สุขมาก สานัก เดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึง่ ในทางโสตทัศนศึกษา
เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ fscirus@ku.ac.th โทรศัพท์ 02 – 562 –
ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ ที่ สานักงานเลขานุการ
5555 ต่อ 646106 ตังแต่
้ บดั นี ้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตังแต่
้ บดั นี ้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.sci.ku.ac.th
จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
บริจาคโลหิต
www.rdi.ku.ac.th สอบถามโทรศัพท์ 02 – 561 – 1986
คณะบริ หารธุรกิจ ร่ วมกับ สภากาชาดไทย ขอเชิญ
คณะสัตวแพทยศำสตร์ รับสมัครพนักงาน
คณาจารย์ นิสิต และบุคลากร บริ จาคโลหิต ในโครงการต้ นกล้ านนทรี มหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ งเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรงำนทั่วไป 1
จิตอาสา บริ จาคโลหิตถวายเป็ นพระราชกุศล ในวันที่ 23 สิงหาคม
อัตรำ วุฒิ ป.ตรี หรื อเทียบเท่า
2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ คณะบริ หารธุรกิจ
ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ ที่ สานักงานเลขานุการ
หลักสูตรอบรมและเรียนระยะสัน้
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตังแต่
้ บดั นี ้จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2560
ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ เปิ ด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.ku.ac.th สอบถามโทรศัพท์ 02 – 797 –
โอกาสให้ ผ้ สู นใจเรี ยนในวิชาที่เปิ ดสอน ในโครงการฝึ กอบรมด้ าน
1900 ต่อ 1217
นวัตกรรมอาคาร (นอกเวลาราชการ) ประจาปี การศึกษา 2560
2

