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ปฏทิินข่าว   
วนัองัคารท่ี 23 พฤษภาคม 2560 

เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุคณะกรรมการ 
    บริหารงานบคุคลลกูจ้างประจ า ณ ห้อง
   ประชมุ 5 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
วนัพธุท่ี 24 พฤษภาคม 2560 

เวลา 07.30 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุชีแ้จ้งเร่ือง 
              การประเมินผลการปฎิบตัิงานพนกังาน  
   มหาวิทยาลยั ณ ห้องประชมุธีระ สตูะบตุร
              ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 09.00 – 12.00 น. :   กองวิเทศสมัพนัธ์  ต้อนรับคณะผู้บริหาร 
                          จาก The University of Camberra             
                          Austratia  ณ ห้องประชมุ 9  
                          ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 10.00 – 13.00 น. :   สภาพนกังานมหาวิทยาลยั ประชมุ 
                          คณะกรรมาธิการฝ่ายบริหารยทุธศาสตร์                        
                          ณ ห้องประชมุ 5 ชัน้ 2  
                          อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 10.00 – 13.00 น. :   สภาพนกังานมหาวิทยาลยั ประชมุ 
                          ประชมุคณะกรรมาธิการฝ่ายรับเร่ืองราว 
                          ร้องทกุข์,ฝ่ายประชาสมัพนัธ์                        
                          ณ ห้องประชมุ 6 ชัน้ 2  
                          อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

เวลา 13.00 – 16.30 น. :   สภาพนกังานมหาวิทยาลยั ประชมุสภา  
                          พนกังาน สมยัสามญั ครัง้ท่ี 5/2560 
                          ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2  
                          อาคารสารนิเทศ 50 ปี              

เวลา 13.30 – 16.30 น. : ส านกังานประกนัคณุภาพ ประชมุ 
    คณะกรรมการนโยบายการประกนั  
                                        คณุภาพครัง้ท่ี 5/2560 ณ ห้องประชมุ 
   8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

 

 
 

วนัพฤหสับดท่ีี 25 พฤษภาคม 2560 

เวลา 08.00 – 16.30 น. : ส านกังานอธิการบดี จดัโครงการอบรม 
     หลกัสตูร “จริยธรรมการวิจยัในมนษุย์   
     ด้านสงัคมและพฤติกรรมศาสตร์”  
                 ณ ห้องประชมุธีระ สตูะบตุร ชัน้ 2   
                                         อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 13.00 – 16.30 น. :   ส านกังานบริการวิชาการ จดัเสวนา  

               “คณุภาพทเุรียนไทยจะไปถงึ 4.0 หรือ 
                            อยูท่ี่ 0.4”  ณ ห้องประชมุก าพล  

                                         อดลุวิทย์ ชัน้  2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
วนัศกุรท่ี์ 26 พฤษภาคม 2560 

เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองกิจการนิสิต น าผู้น านิสิตพบ  
                          อธิการบดี กอ่นเดินทางไปศกึษาดงูาน 
                           ประเทศเวียดนาม ณ ห้องประชมุก าพล                      
                           อดลุวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 13.30 – 16.00 น. :   กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุ 
   คณะกรรมการพิจารณาการบรรจ ุ         
                           ต าแหน่งอาจารย์   ณ ห้องประชมุ 6  
                           ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

ปฏทิินกจิกรรม 
ประชมุวิชาการเฉลมิพระเกยีรต ิศ. ดร.สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ 

เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษฯ์ 

  คณะประมง ร่วมกบั สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดัประชมุวิชาการ เร่ือง”การปรับปรุง
พนัธุ์และเทคโนโลยีชีวภาพสตัว์ สูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์” เพ่ือเฉลิม
พระเกียรติในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้า
ฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษ์ อคัรราชกมุารี เจริญพระชนม์ครบ 5 รอบ 
และโอกาสท่ีทรงส าเร็จการศกึษา ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต (เพาะเลีย้ง
สตัว์น า้) ครบ 10 ปี และเป็นเวทีให้นกัวิจยัทัง้ภาครัฐและเอกชน 
หลากหลายสาขา ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  
ระหวา่งวนัท่ี 13 – 14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ 
 ผู้สนใจสมารถสอบถามรายละเอียดได้ท่ี ภาควิชา
เพาะเลีย้งสตัว์น า้ โทรศพัท์ 02 – 942 - 8364 ภายใน 4083 
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มก. ก าหนดตรวจสขุภาพ ประจ าปี 2560 

  สถานพยาบาล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ก าหนดวนัตรวจ
สขุภาพประจ าปี 2560 ระหวา่วนัท่ี 7 – 9 มิถนุายน 2560  
โดยแบ่งวนัและหน่วยงาน  ดงันี ้
วันที่ 7 มิถุนำยน 2560  
  กองกลาง กองแผนงาน  กองวิเทศสมัพนัธ์  
คณะมนษุยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์   
คณะสิ่งแวดล้อม สถาบนัผลิตผลทางการเกษตร สถาบนัวิจยัและ
พฒันา ส านกับริการคอมพิวเตอร์ ส านกับริการวิชาการ ส านกัหอสมดุ 
วันที่ 8 มิถุนำยน 2560 
    ชมรม มก. อาวโุส กองการเจ้าหน้าท่ี กองกิจการนิสิต 
กองคลงั คณะเทคนิคการสตัวแพทย์ คณะบริหารธุรกิจ 
คณะประมง คณะสตัวแพทยศาสตร์ คณะอตุสาหกรรมเกษตร 
บณัฑิตวิทยาลยั ส านกัการกีฬา ส านกังานกฎหมาย ส านกังานสภา
มหาวิทยาลยัฯ ส านกังานอธิการบดี ส านกัประกนัคณุภาพ 
 ส านกัสง่เสริมและฝึกอบรม 
วันที่ 9 มิถุนำยน 2560  
  กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี คณะเกษตร 
 คณะวนศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศกึษาศาสตร์ โรงเรียน
สาธิตแห่ง มก. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ ร้านค้า
สหกรณ์ ศนูย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝร่ังเศส ศนูย์เทคโนโลยี - 
ชีวภาพเกษตร ศนูย์นานาชาติสิรินธร ศนูย์ประสานเพ่ือการพฒันาสู่
ความเป็นเลิศ สถานีวิทย ุม.ก. สถาบนัวิทยาการขัน้สงูแห่ง มก. 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการปฏิบตัิราชการ ส านกังาน
ตรวจสอบภายใน ส านกังานทรัพย์สิน ส านกัทะเบียนและประมวลผล 
  โดยผู้ ท่ีจะเข้าตรวจร่างกายต้องปฎิบตัิตน และเตรียมตวัให้
พร้อม ดงันี ้
   - งดน า้ งดอาหารหลงัเวลา 24.00 น. (หลงัเท่ียงคนื) รวมทัง้
ลกูอม และหมากฝร่ังก่อนเข้ารับการตรวจ 
  - เปิดให้บริการเจาะเลือด ตัง้แตเ่วลา 07.00 – 12.00  
ณ โถงชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
  ติดตอ่สอบถามเพ่ิมเติม ท่ีสถานพยาบาล โทรศพัท์ 02 - 579-
0030 ดรูายละเอียดเพ่ิมเติม www.inf.ku.ac.th 
ชวนครสูอนภาษาองักฤษ ม.ปลาย  เขา้ประกวดเทคนคิการ

สอน พรอ้มชงิทุนไปนวิซแีลนด ์.. ฟรี 

       ขอเชิญชวนครูสอนภาษาองักฤษระดบั ม.ปลาย อายไุมเ่กิน 45 ปี 
เข้าอบรมเทคนิคการสอนภาษาองักฤษให้เข้าใจง่ายและมี
ประสิทธิภาพ โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย พร้อมประกวดแข่งขนัเทคนิคการ  

การสอน ชิงทนุไปศกึษาการสอนภาษาองักฤษท่ีประเทศนิวซแีลนด์ 
เป็นเวลา 1 เดือน  ใน “โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูสอน

ภำษำอังกฤษ แบรนด์ ตวิเตอร์ ซัมเมอร์ แคมป์”  ท่ีจดัโดย
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ร่วมกบั หน่วยงานการศกึษานิวซีแลนด์ 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และแบรนด์ซปุไก่
สกดั  สนใจสมคัร www.brandsworld.co.th หรือ โทร.02 – 718 – 
3800 - 5 ตอ่134 ดรูายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมคัรได้ท่ี 
www.ku.ac.th ตัง้แตบ่ดันี ้จนถงึวนัท่ี 20 มิถนุายน 2560 (รับ
จ านวนจ ากดั) 
รบัสมคัรนสิติปรญิญาตร ี

  โครงการปริญญาตรีการจดัการโรงแรมและท่องเท่ียว (ภาค
พิเศษ) วิทยาเขตสพุรรณบรีุ มก. เปิดสมคัรรับตรงนิสิต เพ่ือเข้า
ศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาตรี ในหลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขา
จดัการโรงแรมและท่องเท่ียว รุ่นท่ี 11 ประจ าปีการศกึษา 2560  
  ผู้สนใจสามารถสมคัรได้ท่ีอาคารสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสพุรรณบรีุ โทรศพัท์ 035 – 
521 – 260 ดรูายละเอียดเพ่ิมเติม www.sbc.ku.ac.th สมคัรได้ 
ตัง้แตบ่ดันี ้จนถงึวนัท่ี 21 มิถนุายน 2560   
ส านกัหอสมุดครบรอบ 40 ปี  
  ขอเชิญนิสิต บคุลากร และผู้สนใจ ร่วมงาน “วนัสถปนา
ส านกัหอสมดุ มก. ครบรอบ 40 ปี” ในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 
เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ ส านกัหอสมดุ มก.  
  ส านกัหอสมดุ ของดรับของขวญั แตข่อเชิญร่วมบริจาคเงิน
ถวายวดัปัญญานนัทาราม เพ่ือสง่เสริมการศกึษาพระพทุธศาสนา  
รบัสมคัรงาน 
  คณะวิศวกรรมศำสตร์ เปิดรับสมคัรพนกังานเงินรายได้ 
ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป จ ำนวน 1 อัตรำ วฒิุ
ปริญญาตรี อายไุมเ่กิน 40 ปี สามารถสมคัรได้ตัง้แตบ่ดันี ้จนถงึ
วนัท่ี 15 มิถนุายน 2560 และ ต ำแหน่งอำจำรย์ (วิศวกรรม
ทรัพยำกรน ำ้) จ ำนวน 1 อัตรำ วฒิุ ปริญญาเอก วิศวกรรม
ทรัพยากรน า้ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน หรือสาขาท่ี
เก่ียวข้อง สามารถสมคัรได้ตัง้แตบ่ดันี ้จนถงึวนัท่ี 31 กรกฎาคม 
2560  ทัง้ 2 ต าแหน่ง สามารถดาวน์โหลด ใบสมคัรได้ท่ี 
www.eng.ku.ac.th  ติดตอ่สอบถามเพ่ิมเติม 02 - 797 – 0990  
  คณะสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมคัรพนกังานมหาวิทยาลยั 
เงินรายได้ ต าแหน่ง พนกังานทัว่ไป จ านวน 1 อตัรา วฒิุ
มธัยมศกึษาตอนปลาย ผู้สนใจ สามารถขอและย่ืนใบสมคัรได้ท่ี 
ส านกังานเลขานกุาร ตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 
ติดตอ่สอบถามโทรศพัท์ 02 – 579 – 2946  
ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.envi.ku.ac.th 

http://www.inf.ku.ac.th/
http://www.brandsworld.co.th หรือ
http://www.sbc.ku.ac.th/
http://www.eng.ku.ac.th/

