ประจำสัปดำห์ 16 – 22 มกรำคม 2560
สถาบัน ณ ห้ องประชุม 6 ชัน้ 2
วันจันทร์ท่ี 16 มกราคม 2560
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 08.00 – 12.00 น. : สานักประกันคุณภาพ ประชุมแลกเปลี่ยน เวลา 10.00 – 13.00 น. : สภาพนักงาน มก. ประชุม
เรี ยนรู้ กรรมการประจาหลักสูตร
คณะกรรมาธิการฝ่ ายประชาสัมพันธ์
ณ ห้ องประชุมสุธรรม อารี กลุ ชัน้ 1
ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ต้ อนรับผู้บริ หารด้ าน
เวลา 13.00 – 16.30 น. : สภาพนักงาน มก. ประชุมสภาพนักงาน
การศึกษาจากประเทศจีน ณ ห้ องประชุม 9
สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 1/2560
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
่
วันอังคารที 17 มกราคม 2560
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 09.00 – 16.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ต้ อนรับผู้บริ หารจาก
วันศุกร์ท่ี 20 มกราคม 2560
UPLB และ SEARCA
เวลา 08.00 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ สัมมนาเครื อข่ายวิเทศ
สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ ณ ห้ องประชุม 9
สัมพันธ์ มก. ปี 2560 ณ ห้ องประชุม 6
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ปฏิทินข่าว

วันพุธที่ 18 มกราคม 2560

เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ หารื อร่ วมกับ
Dr.Djamel ALI-HAI MOUD
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ณ ห้ องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

เวลา 09.00 – 12.00 น. : ชมรม มก.อาวุโส ประชุมคณะกรรมการ
ชมรม ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 11.00 – 14.00 น. : ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ จัดแถลงข่าวงาน
เกษตรแฟร์ ประจาปี 2560
วันเสาร์ท่ี 21 มกราคม 2560
ณ ห้ องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2
เวลา 08.00 – 17.00 น. : กองกิจการนิสิต จัดโครงการสอนเสริ ม
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ทักษะการสอบเพื่อวัดความรู้
เวลา 13.30 – 16.30 น. : สานักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการ
ความสามารถทัว่ ไป ณ ห้ องประชุม
ประจาสานักงาน ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
สุธรรม อารี กลุ ชัน้ 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560
เวลา 10.00 – 13.00 น. : สภาพนักงาน มก. ประชุม
คณะกรรมาธิการฝ่ ายรับเรื่ องราวร้ องทุกข์
ณ ห้ องประชุม 5 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 10.00 – 13.00 น. : สภาพนักงาน มก. ประชุม
คณะกรรมาธิการฝ่ ายวิชาการและวิจยั

ปฏิทิน กิจกรรม
เกษตรศาสตร์ช่วยเหลือชาวใต้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่ วม
บริ จาคเงิน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดทางภาคใต้ ที่ได้ รับ
ผลกระทบจากน ้าท่วม โดยโอนเงินผ่านธนาคารทหารไทย สาขา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บัญชี “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ช่วย
เอื ้อเพื่อชาวใต้ ” เลขที่บญ
ั ชี 069 – 2 – 60966 – 2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ อนุมตั ิให้ ความช่วยเหลือนิสิต เปิ ดรับสมัครงาน
กษำศำสตร์
การประชุ
่ระลึ2560
กให้ และ
้ เกษี ยณ:
กลางวันร่ วเปิมกัดรันบสมัครพนักงานเงินรายได้
ที่ประสบภั
ยพิมบทางวิ
ตั ิในพืชาการมอบของที
้นที่ภาคใต้ ปี พ.ศ.
โดยนิรัสบิตประทานอาหารนอ
ที่ขอรับความ าลาของผูคณะศึ
สังกัดโครงการศึกษานานาชาติ โรงเรี ยนสาธิตฯ 3 อัตรา ดังนี ้
ช่วยเหลือเป็ นค่าครองชีพเดือนละ 3,000 บาท เป็ นเวลา 4 เดือน ซึง่
อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิปริ ญญาโท สาขาการวัดและ
จะต้ องอาศัยอยู่ในพื ้นที่ที่รัฐบาลประกาศเป็ นพื ้นที่ภยั พิบตั ิและ
ก่อ–ให้ เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบิดามารดาหรื อผู้มี ประเมินการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิปริ ญญาตรี หรื อ
รายได้ หลักเลี ้ยงดูครอบครัว โดยนิสิตที่ต้องการความช่วยเหลือ
สามารถติดต่อและยื่นคาร้ องได้ ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต เทียบเท่าไม่ต่ากว่าทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิปริ ญญาตรี หรื อ
ชัน้ 1 อาคารระพี สาคริ ก
เทียบเท่า สาขาวิชาการบัญชีหรื อวิชาบริ หารธุรกิจทางการบัญชี
นอกจากนี ้สภานิสิต องค์การบริ หารองค์การนิสิต และกอง
ผู้สนใจ สมัครได้ ที่งานบุคลากร ห้ องธุรการ อาคาร 4
กิจการนิสิต เปิ ดรับบริ จาคสิ่งของ เครื่ องอุปโภคและบริ โภค ที่อาคาร
โครงการศึกษานานาชาติ โรงเรี ยนสาธิตฯ ตังแต่
้ บดั นี ้
เทพศาสตร์ สถิตย์ เวลา 09.00-18.00 ทุกวันจึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา
ร่ วมบริ จาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน ้าท่วมได้ ทกุ วัน หรื อ จนถึงวันที่ 24 มกราคม 2560 ดาวน์โหลดใบสมัคร
www.satitkasetip.kus.ku.ac.th
สอบถามรายละเอียดได้ ที่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
คณะวิศวกรรมศำสตร์ เปิ ดรับสมัครพนักงานเงินรายได้
โทรศัพท์ 0-2942-8181-3
ดังนี ้
พุธหรรษา เกษตรศาสตร์ออกกาลังกายครบ 12 ครัง้
รับเสื้อที่ระลึก
อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิปริ ญญาเอกและปริ ญญาตรี สาขา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ “พุธหรรษา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรื อวิทยาการคอมพิวเตอร์ สมัครตังแต่
้
เกษตรศาสตร์ มาออกกาลังกาย” เพื่อสนองนโยบายของัฐบาลและให้ บัดนี ้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
บุคลากร มีสขุ ภาพร่ างกายที่แข็งแรง ตังแต่
้ เวลา 17.00 – 18.00 น
นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา วุฒิปริ ญญาตรี ทาง
ณ สนามอินทรี จนั ทรสถิตย์ และบริ เวณรอบ ม.เกษตร
บัญชี สมัครตังแต่
้ บดั นี ้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560
ผู้ท่ มี ำออกกำลังกำยต่ อเนื่องครบ 12 ครั ง้ จะได้ รับเสือ้
ขอและยื่นใบสมัครได้ ที่ สานักงานเลขานุการ ชัน้ 2
โครงกำรฯ เป็ นที่ระลึก โดยจะเริ่มนับตัง้ แต่ วันที่ 18 มกรำคม
อาคารชูชาติกาภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่
2560 สามารถติดตามชมภาพบรรยกาศและข่าวสารต่างๆ ได้ ที่
www.eng.ku.ac.th
Facebook : KU Sport Office และ KU Ecoslim
ศูนย์ ผลิตภัณฑ์ นม รับสมัครพนักงาน 5 อัตรา ดังนี ้
อบรม Database Searching Week
พนักงานการเงิน 1 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขาการเงิน การ
สานักหอสมุด จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ Database Searching
ธนาคาร การบัญชี บริ หารธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวข้ อง
Week เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ รับความรู้ ความเข้ าใจ และนาไปในการ
พนักงานบัญชีทวั่ ไป 1 อัตรา วุฒิปริ ญญาตรี สาขาทัว่ ไป
เรี ยน การสอน การวิจยั รวมทังไปใช้
้
ในการปฏิบตั ิงานได้ อย่างมี
หรื อสาขาที่เกี่ยวข้ อง
ประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2560 เวลา 08.30 –
พนักงานซ่อมบารุ ง 1 อัตรา คุณสมบัติวฒ
ุ ิ ปวส.ไฟฟ้า
16.00 น. ณ ห้ องฝึ กอบรม ชัน้ 2 อาคารเทพรัตน์วิทยโชติ
หรื สาขาที่เกี่ยวข้ อง
สานักหอสมุด ลงทะเบียน www.lib.ku.ac.th/dbsearching
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา วุฒิ ปวส.ไฟฟ้า มีความรู้
โรงเรียนสาธิต เกษตร เปิ ดจาหน่ายใบสมัครนักเรียนชัน้ ป.1
โรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจยั และ เรื่ องระบบไฟฟ้า
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา วุฒิการศึกษาขันต
้ ่า ม.3
พัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เปิ ดให้ ผ้ สู นใจติดต่อขอรับใบ
สมัครเข้ าเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2560 วันที่ 6 ขึ ้นไป มีใบขับขี่อนุญาตขับรถยนต์
พนักงานบริ การลูกค้ า 1 อัตรา วุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่า
– 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 1 โรงเรี ยน
ป. 6
สาธิตฯ รับสมัครวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2560 ทดสอบความพร้ อม
ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ ที่ ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม ตังแต่
้ บดั นี ้
วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 – 12.30 และประกาศผลในวันที่ 2
จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2560 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่
เมษายน 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.kus.ku.ac.th
2
www.dairy.ku.ac.th

