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ปฏทิินข่าว   
วนัจนัทรท่ี์ 18 กนัยายน 2560 
เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุคณะกรรมการ

สรรหาผู้ อํานวยการสํานกัทะเบียนและ

ประมวลผล ณ ห้องประชมุ 6 ชัน้ 2 อาคาร

สารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุคณะกรรมการ

สรรหาผู้ อํานวยการสํานกัทะเบียนและ

ประมวลผล ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 อาคาร

สารนิเทศ 50 ปี 

วนัองัคารท่ี 19 กนัยายน 2560 
เวลา 12.30 – 13.30 น. : กองคลงั ประชมุเตรียมงานเกษียณ ณ  

ห้องประชมุ 6 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

เวลา 13.00 – 16.30 น. : สํานกังานสภามหาวิทยาลยั ประชมุคณะ 

กรรมการสรรหาคณบดีคณะมนษุยศาสตร์ 

ณ ห้องประชมุ 5 ชัน้ 2  

อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

วนัพธุท่ี 20 กนัยายน 2560  
เวลา 09.30 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุคณะกรรมการ

พิจารณาการบรรจตํุาแหน่งอาจารย์  

ณ ห้องประชมุ 2 ชัน้ 1  

อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 09.30 – 12.00 น. : สํานกังานสภามหาวิทยาลยั ประชมุคณะ 

กรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตร 

ณ ห้องประชมุ 5 ชัน้ 2  

อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 09.30 – 12.00 น. : ชมรม มก. อาวโุส ประชมุคณะกรรมการ

ชมรม ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 อาคาร

สารนิเทศ 50 ปี  

เวลา 09.30 – 16.30 น. : สํานกังานสภามหาวิทยาลยั ประชมุคณะ 

กรรมการสรรหาคณบดีคณะมนษุยศาสตร์  

ณ ห้องประชมุ 6 ชัน้ 2  

อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 13.00 – 16.30 น. : สํานกังานสภามหาวิทยาลยั ประชมุคณะ 

กรรมการสรรหาคณบดีคณะสตัวแพทย- 

ศาสตร์ ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2  

อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

วนัพฤหสับดท่ีี 21 กนัยายน 2560 
เวลา 09.30 – 16.30 น. : สํานกังานสภามหาวิทยาลยั ประชมุคณะ 

กรรมการสรรหาคณบดีคณะสตัวแพทย- 

ศาสตร์ ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2  

อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 16.00 – 17.30 น. : สํานกังานสภามหาวิทยาลยั ประชมุคณะ 

กรรมการสรรหาคณบดีคณะอตุสาหกรรม-

เกษตร ณ ห้องประชมุ 6 ชัน้ 2  

อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

เวลา16.00 – 18.30 น.  : สํานกังานสภามหาวิทยาลยั ประชมุคณะ 

กรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตย- 

กรรมศาสตร์ ณ ห้องประชมุ 5 ชัน้ 2 

อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

วนัศกุรท่ี์ 22 กนัยายน 2560 
เวลา 08.30 – 14.00 น. : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดังาน 

“นนทรีสีทอง’ 60” ณ ห้องประชมุสธุรรม

อารีกลุ และโถงอเนกประสงค์ ชัน้ 1 

อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

เวลา 09.30 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุคณะอนกุรรม 

การจดัทําร่างประกาศ ระเบียบ และ

ข้อบงัคบัเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล  

ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2  

อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

เวลา 09.30 – 16.30 น. : สํานกังานสภามหาวิทยาลยั ประชมุคณะ 

กรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตย- 

กรรมศาสตร์ ณ ห้องประชมุ 5 ชัน้ 2 

อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 14.00 – 16.30 น. : สํานกังานสภามหาวิทยาลยั ประชมุ

พิจารณากลัน่กรองผู้ เข้ารับการสรรหา 
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คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ณ ห้องประชมุ 

8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

ปฏทิินกจิกรรม 
กฐนิพราชทานมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจาํปี 2560  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์จะนําผ้าพระกฐินพระราชทานไป

ทอดถวาย ณ วดัพระศรีมหาธาตวุรมหาวิหาร ในวนัศกุร์ท่ี 20 ตลุาคม 

2560 เวลา 14.59 น.จงึขอเชิญชวนคณาจารย์ นิสิตนกัศกึษา นกัเรียน 

บคุลาการ และนิสิตเก่า ตลอดจนผู้ มีจิตศรัทธาทกุท่าน ร่วมบริจาคเงิน

สมทบกฐินพระราชทานประจําปี 2560 ดงันี ้เงินสดบริจาคได้ท่ี กอง

คลงั ชัน้ 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปีหรือโอนเข้าบญัชีออมทรัพย์ ธนาคาร

ทหารไทย จํากดั (มหาชน)เลขบญัชี 069 – 2 – 33838 – 7 และธนา- 

คารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) เลขท่ีบญัชี 235 – 2 –12792 – 4 

(บริจาคตัง้แต ่100 บาทขึน้ไปจะได้รับใบอนโุมทนาบตัร)  

ดรูายละเอียดท่ี www.ku.ac.th (กฐินพระราชทาน) 

งาน “นนทรสีทีอง’ 60” 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดังาน “นนทรีสีทอง 60”  เพ่ือ

แสดงมทิุตาจิตและขอบคณุบคุลากรผู้ปฏิบติัราชการมาจนครบวาระ

เกษียณ ตลอดจนผู้ลาออกก่อนเกษียณอายรุาชการ รวมทัง้ ผู้ เกษียณ 

อายตุอ่เวลาราชการ และผู้ ได้รับการตอ่เวลาราชการ เกษียณอายปีุ 

2560 ในวนัท่ี 22 กนัยายน 2560 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้อง

ประชมุสธุรรม อารีกลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

 ในโอกาสนี ้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตร- 

ศาสตร์ มอบประกาศเกียรติคณุ และมอบของท่ีระลกึแกผู่้ เกษียณอายุ

ราชการ พร้อมกลา่วการแสดงกตเวทิตาจิต รองประธานชมรม มก. 

อาวโุส การกลา่วต้อนรับน้องใหม ่ผู้แทนผู้ เกษียณอายรุาชการ กลา่ว

ขอบคณุมหาวิทยาลยั จากนัน้ชมการแสดงของนิสิต ชดุ “ธรรมราชา”  

และการแสดงของชมรม มก.อาวโุส พร้อมร่วมงานเลีย้งสงัสรรค์รับ 

ประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั    

การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยสีสุภาพ (ไว้ทุกข์)   

อบรมหลกัสตูร วิศวกรรมป้องกนัอคัคภียั รุ่นท่ี 45  
 สถาบนัวิศวกรรมป้องกนัอคัคีภยั คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิด

อบรมหลกัสตูร วิศวกรรมป้องกนัอคัคีภยั รุ่นท่ี 45 วนัท่ี 3 – 25 

มีนาคม 2561 อบรมวนัเสาร์และวนัอาทิตย์ ทัง้หมด 8 วนั ณ อาคาร 9 

ชัน้ 2 อาคารบญุสม สวุชิรัตน์ รับจํานวน 40 ท่าน ลงทะเบียนท่านละ 

22,000 บาท (พิเศษ ชําระเงินก่อนวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2561 เพียง

ท่านละ 21,000) ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวฒิุบตัรจากสถาบนั  

วิศวกรรมป้องกนัอคัคีภยั และยงัได้รับคะแนน CPD จากสภาวิศวกร

ด้วย ผู้สนใจสมคัร สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีโทรศพัท์ 02 – 942 

– 8389 หรือดท่ีู www.fpei.ku.ac.th  

   

 

พธีิเปิดศนูยป์ระชมุนานาชาติจุฬาภรณ ์  
 สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราช

กมุารี จะเสดจ็พระราชดําเนินทรงเปิด “ศนูย์ประชมุนานาชาติจฬุา

ภรณ์” และเปิดประชมุวิชาการนานาชาติ “วนัป้องกนัโรคพิษสนุขับ้า

โลก ปี 2560” ในวนัท่ี 28 กนัยายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ  ศนูย์

ประชมุฯ โรงพยาบาลสตัว์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ หวัหิน จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ 

 ศนูย์ประชมุนานาชาติจฬุาภรณ์ ตัง้อยู่ภายในโรงพยาบาลสตัว์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ หวัหิน โดยคณะคณะสตัวแพทยศาสตร์

ได้มีนโยบายจะพฒันาโรงพยาบาลสตัว์ หวัหิน เป็นศนูย์การ

แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและถ่ายทอดนวตักรรมทางสตัวแพทย์แห่ง

เอเชีย เพ่ือพฒันางานการเรียนการสอน การวิจยัและการบริการ

วิชาการ ให้มีความก้าวหน้า ในระดบัสากล รองรับประชาคมเศรษฐ- 

กิจอาเซียน และการเป็นสถาบนัสตัวแพทย์ชัน้นํา 1 ใน 5 ของเอเชีย 

   อาคารประกอบด้วย 4 สว่น ได้แก่ อาคารศนูย์ประชมุนานา 

ชาติจฬุาภรณ์ สงู 3 ชัน้ อาคารศนูย์บริการ สงู 2 ชัน้ อาคารท่ีพกัสงู   

8 ชัน้ จํานวนห้องพกั 113 ห้อง และอาคารท่ีพกัสําหรับเจ้าของและ

สตัว์เลีย้ง เป็นอาคารชัน้เดียว มี 29 ห้องพกั สําหรับผู้สนใจท่ีพกัหรือ 

นําสนุขัมาพกัติดตอ่ได้ท่ีโรงพยาบาลสตัว์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

หวัหิน โทรศพัท์ 032 – 909234 – 5  

รบัสมคัรเรียนต่อ ป.โท  
หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ

เพ่ือการสื่อสารระหวา่งประเทศ ภาคพิเศษ คณะมนษุยศาสตร์ รับ

สมคัรนิสิตเข้าศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาโท สนใจสมคัรได้ตัง้แตบ่ดันี ้

จนถงึวนัท่ี 27 ตลุาคม 2560 สอบถามรายละเอียดได้ท่ีโทรศพัท์ 02 – 

579 – 5566 ตอ่ 1304   
 รบัสมคัรงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. รับสมคัรพนกังาน

มหาวิทยาลยั ตาํแหน่งนักวิชาการโสตฯ 1 อตัรา วฒิุปริญญาตรีทกุ

สาขา และตาํแหน่งช่างเทคนิค จํานวน 1 อตัรา  วฒิุ ปวส. ด้านช่าง 

สมคัรได้ท่ี สํานกังานเลขานกุาร ตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวนัท่ี 29 กนัยายน 

2560 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีโทรศพัท์ 02 – 561 – 1986   

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับพนกังานมหาวิทยาลยัเงินรายได้

ตาํแหน่งผู้ปฏบิัตงิานบริหาร 1 อตัรา วฒิุ ปวส. ด้านพาณิช-ยกรรม 

หรือบริหารธุรกิจ และตาํแหน่งนักวิชาการเงนิและบัญชี 2 อตัรา 

วฒิุปริญญาตรีทางบญัชี 

 สนใจสมคัรได้ท่ีสํานกังานเลขานกุาร ชัน้ 2 อาคารชชูาติ กําภ ู

ตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวนัท่ี 29 กนัยายน 2560 สอบถามรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีโทรศพัท์ 02 – 797 – 0999 ตอ่ 1154 

 

 

http://www.ku.ac.th/

