ประจำสัปดำห์ 22 - 28 พฤษภำคม 2560

ปฏิทินข่าว
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560

วันพฤหัสบดีท่ี 25 พฤษภาคม 2560

เวลา 08.00 – 16.30 น. : สานักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรม
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมคณะกรรมการ
หลักสูตร “จริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
บริ หารงานบุคคลลูกจ้ างประจา ณ ห้ อง
ด้ านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ ”
ประชุม 5 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ณ ห้ องประชุมธีระ สูตะบุตร ชัน้ 2
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 07.30 – 12.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมชี ้แจ้ งเรื่ อง
เวลา 13.00 – 16.30 น. : สานักงานบริ การวิชาการ จัดเสวนา
การประเมินผลการปฎิบตั ิงานพนักงาน
“คุณภาพทุเรี ยนไทยจะไปถึง 4.0 หรื อ
มหาวิทยาลัย ณ ห้ องประชุมธีระ สูตะบุตร
อยูท่ ี่ 0.4” ณ ห้ องประชุมกาพล
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ต้ อนรับคณะผู้บริ หาร
วันศุกร์ท่ี 26 พฤษภาคม 2560
จาก The University of Camberra
เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองกิจการนิสิต นาผู้นานิสิตพบ
Austratia ณ ห้ องประชุม 9
อธิการบดี ก่อนเดินทางไปศึกษาดูงาน
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ประเทศเวียดนาม ณ ห้ องประชุมกาพล
เวลา 10.00 – 13.00 น. : สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ประชุม
อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
คณะกรรมาธิการฝ่ ายบริ หารยุทธศาสตร์ เวลา 13.30 – 16.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุม
ณ ห้ องประชุม 5 ชัน้ 2
คณะกรรมการพิจารณาการบรรจุ
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ตาแหน่งอาจารย์ ณ ห้ องประชุม 6
เวลา 10.00 – 13.00 น. : สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ประชุม
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ ายรับเรื่ องราว
ปฏิทินกิจกรรม
ร้ องทุกข์,ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
ประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ศ. ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
ณ ห้ องประชุม 6 ชัน้ 2
เจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษ์ฯ
คณะประมง ร่ วมกับ สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่ง
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ เรื่ อง”การปรับปรุ ง
เวลา 13.00 – 16.30 น. : สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ประชุมสภา
พันธุ์และเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ สูเ่ ศรษฐกิจสร้ างสรรค์” เพื่อเฉลิม
พนักงาน สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 5/2560
พระเกียรติในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ าลูกเธอ เจ้ า
ณ ห้ องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์ อัครราชกุมารี เจริ ญพระชนม์ครบ 5 รอบ
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
และโอกาสที่ทรงสาเร็ จการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (เพาะเลี ้ยง
เวลา 13.30 – 16.30 น. : สานักงานประกันคุณภาพ ประชุม
สัตว์น ้า) ครบ 10 ปี และเป็ นเวทีให้ นกั วิจยั ทังภาครั
้
ฐและเอกชน
คณะกรรมการนโยบายการประกัน
หลากหลายสาขา ได้ มาแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์
คุณภาพครัง้ ที่ 5/2560 ณ ห้ องประชุม
ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมรามาการ์ เด้ นท์
8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ผู้สนใจสมารถสอบถามรายละเอียดได้ ที่ ภาควิชา
เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า โทรศัพท์ 02 – 942 - 8364 ภายใน 4083

มทางวิชขาการ
มก.การประชุ
กาหนดตรวจสุ
ภาพ ประจาปี 2560

การสอน ชิงทุนไปศึกษาการสอนภาษาอังกฤษที่ประเทศนิวซีแลนด์
สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาหนดวันตรวจ เป็ นเวลา 1 เดือน ใน “โครงกำรพัฒนำศักยภำพครู สอน
สุข–ภาพประจาปี 2560 ระหว่าวันที่ 7 – 9 มิถนุ ายน 2560
ภำษำอังกฤษ แบรนด์ ติวเตอร์ ซัมเมอร์ แคมป์” ที่จดั โดย
โดยแบ่งวันและหน่วยงาน ดังนี ้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่ วมกับ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์
วันที่ 7 มิถุนำยน 2560
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน และแบรนด์ซปุ ไก่
กองกลาง กองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ์
สกัด สนใจสมัคร www.brandsworld.co.th หรื อ โทร.02 – 718 –
คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
3800 - 5 ต่อ134 ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่
คณะสิ่งแวดล้ อม สถาบันผลิตผลทางการเกษตร สถาบันวิจยั และ
www.ku.ac.th ตังแต่
้ บดั นี ้ จนถึงวันที่ 20 มิถนุ ายน 2560 (รับ
พัฒนา สานักบริ การคอมพิวเตอร์ สานักบริ การวิชาการ สานักหอสมุด จานวนจากัด)
วันที่ 8 มิถุนำยน 2560
รับสมัครนิสติ ปริญญาตรี
ชมรม มก. อาวุโส กองการเจ้ าหน้ าที่ กองกิจการนิสิต
โครงการปริ ญญาตรี การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาค
กองคลัง คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะบริ หารธุรกิจ
พิเศษ) วิทยาเขตสุพรรณบุรี มก. เปิ ดสมัครรับตรงนิสิต เพื่อเข้ า
คณะประมง คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี ในหลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขา
บัณฑิตวิทยาลัย สานักการกีฬา สานักงานกฎหมาย สานักงานสภา จัดการโรงแรมและท่องเที่ยว รุ่นที่ 11 ประจาปี การศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยฯ สานักงานอธิการบดี สานักประกันคุณภาพ
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ ที่อาคารสารสนเทศ
สานักส่งเสริ มและฝึ กอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โทรศัพท์ 035 –
วันที่ 9 มิถุนำยน 2560
521 – 260 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.sbc.ku.ac.th สมัครได้
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ คณะเกษตร
ตังแต่
้ บดั นี ้ จนถึงวันที่ 21 มิถนุ ายน 2560
คณะวนศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรี ยน สานักหอสมุดครบรอบ 40 ปี
สาธิตแห่ง มก. คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ร้ านค้ า
ขอเชิญนิสิต บุคลากร และผู้สนใจ ร่ วมงาน “วันสถปนา
สหกรณ์ ศูนย์ความร่ วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส ศูนย์เทคโนโลยี - สานักหอสมุด มก. ครบรอบ 40 ปี ” ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ชีวภาพเกษตร ศูนย์นานาชาติสิรินธร ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สานักหอสมุด มก.
ความเป็ นเลิศ สถานีวิทยุ ม.ก. สถาบันวิทยาการขันสู
้ งแห่ง มก.
สานักหอสมุด ของดรับของขวัญ แต่ขอเชิญร่ วมบริ จาคเงิน
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบตั ิราชการ สานักงาน
ถวายวัดปั ญญานันทาราม เพื่อส่งเสริ มการศึกษาพระพุทธศาสนา
ตรวจสอบภายใน สานักงานทรัพย์สิน สานักทะเบียนและประมวลผล รับสมัครงาน
คณะวิศวกรรมศำสตร์ เปิ ดรับสมัครพนักงานเงินรายได้
โดยผู้ที่จะเข้ าตรวจร่ างกายต้ องปฎิบตั ิตน และเตรี ยมตัวให้
ตำแหน่ งเจ้ ำหน้ ำที่บริหำรงำนทั่วไป จำนวน 1 อัตรำ วุฒิ
พร้ อม ดังนี ้
ั ้ บดั นี ้ จนถึง
- งดน ้า งดอาหารหลังเวลา 24.00 น. (หลังเที่ยงคืน) รวมทัง้ ปริ ญญาตรี อายุไม่เกิน 40 ปี สามารถสมัครได้ ตงแต่
วันที่ 15 มิถนุ ายน 2560 และ ตำแหน่ งอำจำรย์ (วิศวกรรม
ลูกอม และหมากฝรั่งก่อนเข้ ารับการตรวจ
ทรั พยำกรนำ้ ) จำนวน 1 อัตรำ วุฒิ ปริ ญญาเอก วิศวกรรม
- เปิ ดให้ บริ การเจาะเลือด ตังแต่
้ เวลา 07.00 – 12.00
ทรัพยากรน ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน หรื อสาขาที่
ณ โถงชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ั ้ บดั นี ้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ที่สถานพยาบาล โทรศัพท์ 02 - 579- เกี่ยวข้ อง สามารถสมัครได้ ตงแต่
2560 ทัง้ 2 ตาแหน่ง สามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้ ที่
0030 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.inf.ku.ac.th
ชวนครูสอนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย เข้าประกวดเทคนิคการ
www.eng.ku.ac.th ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02 - 797 – 0990
สอน พร้อมชิงทุนไปนิวซีแลนด์ .. ฟรี
คณะสิ่งแวดล้ อม เปิ ดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ขอเชิญชวนครู สอนภาษาอังกฤษระดับ ม.ปลาย อายุไม่เกิน 45 ปี เงินรายได้ ตาแหน่ง พนักงานทัว่ ไป จานวน 1 อัตรา วุฒิ
เข้ าอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษให้ เข้ าใจง่ายและมี
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้สนใจ สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ ที่
ประสิทธิภาพ โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย พร้ อมประกวดแข่งขันเทคนิคการ สานักงานเลขานุการ ตังแต่
้ บดั นี ้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ 02 – 579 – 2946
2
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.envi.ku.ac.th

