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ปฏทิินข่าว   
วนัจนัทรท่ี์ 16 มกราคม 2560 
เวลา 08.00 – 12.00 น. : ส านกัประกนัคณุภาพ ประชมุแลกเปลี่ยน 
                                      เรียนรู้กรรมการประจ าหลกัสตูร 
                                      ณ ห้องประชมุสธุรรม อารีกลุ ชัน้ 1 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี              
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองวิเทศสมัพนัธ์ ต้อนรับผู้บริหารด้าน 
                                     การศกึษาจากประเทศจีน ณ ห้องประชมุ 9 
                                     ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                      
วนัองัคารท่ี 17 มกราคม 2560  

เวลา 09.00 – 16.00 น. : กองวิเทศสมัพนัธ์ ต้อนรับผู้บริหารจาก  
                                      UPLB และ SEARCA  
                                      สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ณ ห้องประชมุ 9 
                                      ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี      
วนัพธุท่ี 18 มกราคม 2560 
เวลา 09.00 – 12.00 น. : ชมรม มก.อาวโุส ประชมุคณะกรรมการ 
                                      ชมรม ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 
                อาคารสารนิเทศ 50 ปี      
เวลา 11.00 – 14.00 น. : ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ จดัแถลงข่าวงาน 
                เกษตรแฟร์ ประจ าปี 2560  
                                       ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2 
                อาคารสารนิเทศ 50 ปี      
เวลา 13.30 – 16.30 น. :  ส านกังานอธิการบดี ประชมุคณะกรรมการ 
                                       ประจ าส านกังาน ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2        
                                       อาคารสารนิเทศ 50 ปี      
วนัพฤหสับดท่ีี 19 มกราคม 2560   
เวลา 10.00 – 13.00 น. : สภาพนกังาน มก. ประชมุ 
                                      คณะกรรมาธิการฝ่ายรับเร่ืองราวร้องทกุข์ 
                ณ ห้องประชมุ 5  ชัน้ 2 
                                       อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
เวลา 10.00 – 13.00 น. :   สภาพนกังาน มก. ประชมุ 
                                       คณะกรรมาธิการฝ่ายวิชาการและวิจยั 
   
 

                                       สถาบนั ณ ห้องประชมุ 6 ชัน้ 2 
                    อาคารสารนิเทศ 50 ปี      
เวลา 10.00 – 13.00 น. :  สภาพนกังาน มก. ประชมุ 
                                      คณะกรรมาธิการฝ่ายประชาสมัพนัธ์    
                             ณ ห้องประชมุ 8  ชัน้ 2 
                                       อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
เวลา 13.00 – 16.30 น. :   สภาพนกังาน มก. ประชมุสภาพนกังาน 
                                       สมยัสามญั ครัง้ท่ี 1/2560  
                                       ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 
                                       อาคารสารนิเทศ 50 ปี      
วนัศกุรท่ี์ 20 มกราคม 2560 
เวลา 08.00 – 12.00 น. :  กองวิเทศสมัพนัธ์ สมัมนาเครือข่ายวิเทศ 
                                       สมัพนัธ์ มก. ปี 2560 ณ ห้องประชมุ 6   
                                       ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี      
เวลา 13.00 – 16.30 น. :  กองวิเทศสมัพนัธ์ หารือร่วมกบั  
                                         Dr.Djamel ALI-HAI MOUD  
                                        สาธารณรัฐฝร่ังเศส  
                                        ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์  ชัน้ 2                             
                                        อาคารสารนิเทศ 50 ปี    
วนัเสารท่ี์ 21 มกราคม 2560   
เวลา 08.00 – 17.00 น. :  กองกิจการนิสิต จดัโครงการสอนเสริม 
                 ทกัษะการสอบเพ่ือวดัความรู้   
                                       ความสามารถทัว่ไป ณ ห้องประชมุ 
                                       สธุรรม อารีกลุ  ชัน้ 1 
                                       อาคารสารนิเทศ 50 ปี      

                         ปฏทิิน กจิกรรม 

เกษตรศาสตรช่์วยเหลอืชาวใต ้

    มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วม
บริจาคเงิน เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในจงัหวดัทางภาคใต้ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากน า้ท่วม โดยโอนเงินผ่านธนาคารทหารไทย สาขา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บญัชี  “มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ช่วย
เอือ้เพ่ือชาวใต้” เลขท่ีบญัชี 069 – 2 – 60966 – 2 
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 การประชมุทางวิชาการมอบของท่ีระลกึให้ และ รับประทานอาหารนอ าลาของผู้ เกษียณ: กลางวนัร่วมกนั 
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  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้อนมุตัิให้ความช่วยเหลือนิสิต
ท่ีประสบภยัพิบตัิในพืน้ท่ีภาคใต้ ปี พ.ศ. 2560 โดยนิสิตท่ีขอรับความ
ช่วยเหลือเป็นคา่ครองชีพเดือนละ 3,000 บาท เป็นเวลา 4 เดือน ซึง่
จะต้องอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีท่ีรัฐบาลประกาศเป็นพืน้ท่ีภยัพิบตัิและ
ก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ชีวิตและทรัพย์สินของบิดามารดาหรือผู้มี 
รายได้หลกัเลีย้งดคูรอบครัว โดยนิสิตท่ีต้องการความช่วยเหลือ 
สามารถติดตอ่และย่ืนค าร้องได้ท่ี ศนูย์ประชาสมัพนัธ์ กองกิจการนิสิต 
ชัน้ 1 อาคารระพี สาคริก  
  นอกจากนีส้ภานิสิต องค์การบริหารองค์การนิสิต และกอง
กิจการนิสิต เปิดรับบริจาคสิ่งของ เคร่ืองอปุโภคและบริโภค ท่ีอาคาร
เทพศาสตร์สถิตย์ เวลา 09.00-18.00 ทกุวนัจงึขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภยัน า้ท่วมได้ทกุวนั หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ท่ี งานประชาสมัพนัธ์ กองกลาง 
 โทรศพัท์ 0-2942-8181-3 
พธุหรรษา เกษตรศาสตรอ์อกก าลงักายครบ 12 คร ัง้  

รบัเสื้อท่ีระลกึ 

   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดัโครงการ “พธุหรรษา 
เกษตรศาสตร์มาออกก าลงักาย” เพ่ือสนองนโยบายของฐับาลและให้ 
บคุลากร มีสขุภาพร่างกายท่ีแข็งแรง ตัง้แตเ่วลา 17.00 – 18.00 น   
ณ สนามอินทรีจนัทรสถิตย์ และบริเวณรอบ ม.เกษตร  
  ผู้ที่มำออกก ำลังกำยต่อเน่ืองครบ 12 ครัง้ จะได้รับเสือ้
โครงกำรฯ เป็นที่ระลึก โดยจะเร่ิมนับตัง้แต่วันที่ 18 มกรำคม 
2560 สามารถติดตามชมภาพบรรยกาศและข่าวสารตา่งๆ ได้ท่ี 
Facebook : KU Sport Office และ KU Ecoslim  
อบรม Database Searching Week  
 ส านกัหอสมดุ จดัอบรมเชิงปฏิบตัิการ Database Searching 
Week เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ และน าไปในการ
เรียน การสอน การวิจยั รวมทัง้ไปใช้ในการปฏิบตัิงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ระหวา่งวนัท่ี 25 – 26 มกราคม 2560 เวลา 08.30 – 
16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชัน้ 2 อาคารเทพรัตน์วิทยโชติ 
ส านกัหอสมดุ  ลงทะเบียน  www.lib.ku.ac.th/dbsearching    
โรงเรยีนสาธิต เกษตร เปิดจ าหน่ายใบสมคัรนกัเรียนช ัน้ ป.1  

  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและ
พฒันาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์ เปิดให้ผู้สนใจติดตอ่ขอรับใบ
สมคัรเข้าเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 ประจ าปีการศกึษา 2560 วนัท่ี 6 
– 9 กมุภาพนัธ์ 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 1 โรงเรียน
สาธิตฯ รับสมคัรวนัท่ี 11 – 12  มีนาคม 2560 ทดสอบความพร้อม
วนัท่ี 21 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 – 12.30 และประกาศผลในวนัท่ี 2 
เมษายน 2560 ดรูายละเอียดเพ่ิมเติม www.kus.ku.ac.th  
   

เปิดรบัสมคัรงาน  
 คณะศึกษำศำสตร์ เปิดรับสมคัรพนกังานเงินรายได้ 
สงักดัโครงการศกึษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตฯ 3 อตัรา ดงันี ้ 
  อาจารย์ 1 อตัรา  วฒิุปริญญาโท สาขาการวดัและ
ประเมินการศกึษา 
  นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อตัรา  วฒิุปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าไมต่ ่ากวา่ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  
  นกัวิชาการเงินและบญัชี 1 อตัรา วฒิุปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า สาขาวิชาการบญัชีหรือวิชาบริหารธุรกิจทางการบญัชี  
 ผู้สนใจ สมคัรได้ท่ีงานบคุลากร ห้องธุรการ อาคาร 4 
โครงการศกึษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตฯ ตัง้แตบ่ดันี ้
จนถงึวนัท่ี 24 มกราคม 2560 ดาวน์โหลดใบสมคัร
www.satitkasetip.kus.ku.ac.th  
  คณะวิศวกรรมศำสตร์ เปิดรับสมคัรพนกังานเงินรายได้ 
ดงันี ้
   อาจารย์ 1 อตัรา วฒิุปริญญาเอกและปริญญาตรีสาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์  สมคัรตัง้แต่
บดันีจ้นถงึวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560  
   นกัวิชาการเงินและบญัชี 2 อตัรา วฒิุปริญญาตรีทาง
บญัชี สมคัรตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวนัท่ี 31 มกราคม 2560  
  ขอและย่ืนใบสมคัรได้ท่ี ส านกังานเลขานกุาร ชัน้ 2 
อาคารชชูาติก าภ ูคณะวิศวกรรมศาสตร์ดาวน์โหลดใบสมคัรได้ท่ี 
www.eng.ku.ac.th   
   ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม รับสมคัรพนกังาน 5 อตัรา ดงันี ้
 พนกังานการเงิน 1 อตัรา วฒิุ ปวส. สาขาการเงิน การ
ธนาคาร การบญัชี บริหารธุรกิจและสาขาท่ีเก่ียวข้อง   
 พนกังานบญัชีทัว่ไป 1 อตัรา วฒิุปริญญาตรี สาขาทัว่ไป
หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง  
  พนกังานซอ่มบ ารุง 1 อตัรา  คณุสมบตัิวฒิุ ปวส.ไฟฟ้า 
หรืสาขาท่ีเก่ียวข้อง  
  พนกังานขบัรถยนต์ 1 อตัรา  วฒิุ ปวส.ไฟฟ้า  มีความรู้
เร่ืองระบบไฟฟ้า   
  พนกังานขบัรถยนต์ 1 อตัรา   วฒิุการศกึษาขัน้ต ่า ม.3 
ขึน้ไป มีใบขบัข่ีอนญุาตขบัรถยนต์    
  พนกังานบริการลกูค้า 1 อตัรา  วฒิุการศกึษาไมต่ ่ากว่า 
ป. 6  
  ผู้สนใจย่ืนใบสมคัรได้ท่ี ศนูย์ผลิตภณัฑ์นม  ตัง้แตบ่ดันี ้
จนถงึวนัท่ี 25 มกราคม 2560 ดาวน์โหลดใบสมคัรได้ท่ี 
www.dairy.ku.ac.th  
 

http://www.lib.ku.ac.th/dbsearching
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http://www.satitkasetip.kus.ku.ac.th/
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