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ปฏทิินข่าว   
วนัจนัทรท่ี์ 23 ตุลาคม 2560 : วนัปิยมหาราช 
วนัองัคารท่ี 24 ตุลาคม 2560 
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุคณะอนกุรรม 

 การจดัทําร่างประกาศ ระเบียบ และ

ข้อบงัคบัเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล  
ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ  

 50 ปี 

เวลา 09.30 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุผู้ทรงคณุวฒิุ

พิจารณาผลงานทางวิชาการ ณ ห้อง

ประชมุ 6 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
วนัพธุท่ี 25 ตุลาคม 2560 

เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุคณะกรรมการ

พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ณ ห้อง

ประชมุ 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 11.00 – 16.30 น. : สภาพนกังาน มก. ประชมุสภาพนกังาน

    สมยัสามญั ครัง้ท่ี 10/2560 ณ ห้อง 

    ประชมุกําพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2 อาคาร

    สารนิเทศ 50 ปี 

วนัพฤหสับดท่ีี 26 ตุลาคม 2560 : พระราชพธีิถวาย 
       พระเพลงิพระบรมศพ 
       พระบาทสมเดจ็พระ 
       ปรมินทรมหาภูมิพล    
       อดลุยเดช   
วนัศกุรท่ี์ 27 ตุลาคม 2560 
เวลา 10.00 – 12.00 น. : ประชมุแผนงานกองวิเทศสมัพนัธ์ ณ ห้อง

ประชมุ 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 13.00 – 15.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุผู้ทรงคณุวฒิุ

พิจารณาผลงานทางวิชาการ ณ ห้อง

ประชมุ 6 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

วนัอาทิตยท่ี์ 29 ตุลาคม 2560 
เวลา 08.00 - 17.00 น.  : คณะบริหารธรุกิจ จดัฝึกซ้อมงานพิธี

พระราชทานปริญญาบตัรของคณะ ณ 

ห้องประชมุสธุรรม อารีกลุ  ชัน้ 1 อาคาร 
 

 

 สารนิเทศ 50 ปี 
วนัจนัทรท่ี์ 30 ตุลาคม 2560 
เวลา 08.30 – 12.00 น. : มก. ลงนามความร่วมมือกบั 

Newcastle University, UK ณ ห้อง

ประชมุ 9 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ  

 50 ปี 
เวลา 08.30 – 16.30 น. : ประชมุสภามหาวิทยาลยั ณ ห้อง

ประชมุกําพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2 อาคาร

สารนิเทศ 50 ปี 

วนัองัคารท่ี 31 ตุลาคม 2560 
เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองวิเทศสมัพนัธ์ ประชมุเตรียมจดังาน

ประชมุวิชาการนานาชาติครบรอบ 75 ปี 

มก. ณ ห้องประชมุ 9 ชัน้ 2 อาคาร

สารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 09.00 – 12.00 น. : ประชมุคณะเกษตร ITA  ณ ห้องประชมุ 

8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 10.00 – 12.00 น. : ประชมุคณะกรรมการพิจารณาคดัเลือก

ผู้ ดํารงตําแหน่งกรรมการ 

 สภามหาวิทยาลยั ประเภทผู้บริหาร  

 ครัง้ท่ี 1 ณ ห้องประชมุกําพล อดลุวิทย์ 

ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 13.00 – 16.30 น. : มก. ต้อนรับคณะผู้บริหารและลงนาม 

ความร่วมมือกบั Universitas 

Internasional Semen Indonesia 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ ห้องประชมุ 9 

ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

วนัพธุท่ี 1 พฤศจกิายน 2560 

เวลา 10.00 – 12.00 น. : ประชมุคณะกรรมการบริหารสภา 

   พนกังาน มก. ณ ห้องประชมุ 6 ชัน้ 2 
   อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

วนัพฤหสับดท่ีี 2 พฤศจกิายน 2560 

เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองวิเทศสมัพนัธ์ จดับรรยาย

 ทนุการศกึษาตอ่ The University   
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    of Hong Kong ณ ห้องประชมุ 9 ชัน้ 2 

   อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

วนัศกุรท่ี์ 3 พฤศจกิายน 2560 
เวลา 08.00 - 16.00 น.  : คณะเศรษฐศาสตร์ ปัจฉิมนิเทศนิสิตชัน้ปี 

 ท่ี 4 ณ ห้องประชมุสธุรรม อารีกลุ ชัน้ 1 
 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 09.30 – 16.30 น. : สํานกังานสภา มก. ประชมุคณะกรรมการ

 สรรหาคณบดีคณะบริหารธรุกิจ ณ ห้อง

 ประชมุ 5 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 10.00 – 12.00 น. : สํานกังานสภา มก. ประชมุคณะกรรมการ

พิจารณาคดัเลือกผู้สมควรดํารงตําแหน่ง

กรรมการสภา มก.ประเภทผู้บริหาร ครัง้   

ท่ี 2 ณ ห้องประชมุกําพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 13.00 – 16.00 น. : สํานกังานกฎหมาย ประชมุคณะสอบ

ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ณ ห้อง

ประชมุ 6 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

วนัเสารท่ี์ 4 พฤศจกิายน 2560 
เวลา 07.00 – 16.30 น. : คณะศกึษาศาสตร์ จดัฝึกซ้อมงานพิธี

 พระราชทานปริญญาบตัรของคณะ ณ 

 ห้องประชมุสธุรรม อารีกลุ  ชัน้ 1 อาคาร 
 สารนิเทศ 50 ปี 

ปฏทิินกจิกรรม 
สาํนกัหอสมุดจดัทาํ “ระบบบรกิารคลงัความรูศ้าสตรพ์ระราชา 
ศาสตรแ์ห่งแผ่นดนิ”  

 สํานกัหอสมดุ จดัทํา “ระบบบริการคลังความรู้ศาสตร์

พระราชา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” และ “นิทรรศการพระราชพธีิ

ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช” เพ่ือร่วมน้อมรําลกึถงึพระมหากรุณาธิคณุและร่วม

ถวายความอาลยัพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช 

โดยผู้สนใจสามารถชม “ระบบบริการคลังความรู้ศาสตร์พระราชา 

ศาสตร์แห่งแผ่นดนิ” ซึง่เป็นระบบท่ีรวบรวมองค์ความรู้ ผลงานท่ี

เก่ียวข้องกบัพระราชดํารัส พระปรีชาสามารถ พระราชกรณียกิจ 

เศรษฐกิจพอเพียง แหลง่ความรู้สําหรับพสกนิกรชาวไทยได้น้อมนําไป

ประพฤติปฏิบติั เข้าชมท่ี http://kukr.lib.ku.ac.th/kingrama9   

และชม “นิทรรศการพระราชพธีิถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ได้ตัง้แต่

บดันีจ้นถงึ 27 ตลุาคม 2560 ณ บริเวณโถงนิทรรศการ ชัน้ 1 อาคาร

เทพรัตน์วิทยาโชติ สํานกัหอสมดุ 

    

เชญิชวนส่งผลงานเขา้ร่วมประชมุทางวิชาการ คร ัง้ที 56  
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ร่วมกบั สํานกังาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ ฯลฯ จดัประชมุ

ทางวิชาการ ครัง้ท่ี 56 ระหวา่งวนัท่ี 6 – 9 กมุภาพนัธ์ 2561 ณ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เพ่ือสริมสร้างพฒันาประสิทธิภาพของ

งานวิจยั แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหวา่ง

นกัวิชาการภาครัฐและเอกชน โดยนําเสนอผลงานวิจยัในสาขา

ตา่งๆ จํานวน 12 สาขา ใน 3 หมวดวิชา คือ หมวดวิชา

เกษตรศาสตร์ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

และหมวดวิชาศกึษาศาสตร์ สงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์  

 จงึขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมสง่บทคดัย่อและเร่ืองเตม็ผ่าน

ระบบลงทะเบียนออนไลน์  http://annualconference.ku.ac.th ได้

ตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560   

อบรม การพฒันายกระดบัความปลอดภยัหอ้งปฏบิติัการฯ 
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ร่วมกบัสํานกังาน

คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) จดัโครงการฝึกอบรมเร่ือง การ

พัฒนายกระดับความปลอดภัยห้องปฏบิัตกิาร ภายใต้

โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านความปลอดภัย

ห้องปฏบิัตกิาร ในวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 

16.00 น. ณ ห้องประชมุธีระ สตูะบตุร ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภยัห้องปฏิบติัการ 

สง่เสริมและสนบัสนนุให้ห้องปฏิบติัการมีความปลอดภยัเพ่ิมขึน้  

ผู้สนใจดรูายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://www.3rdi.ku.ac.th/cl  
รบัสมคัรงาน 

 สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม รับพนกังานมหาวิทยาลยั

ตําแหน่งนกัวิชาการเกษตร ระดบัปฏิบติัการ จํานวน 1 อตัรา ถงึวนัท่ี 

10 พฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดใบสมคัร www.eto.ku.ac.th  

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับพนกังานมหาวิทยาลยัเงินรายได้ 

ตําแหน่งผู้ปฏิบติังานบริหาร จํานวน 1 อตัรา สงักดังานเลขานกุาร 

และพนกังานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์ 4 อตัรา ดาวน์โหลดใบ

สมคัรได้ท่ี www.eng.ku.ac.th  

 คณะศึกษาศาสตร์ รับพนกังานมหาวิทยาลยัเงินรายได้ 

จํานวน 2 อตัรา สงักดัโครงการการศกึษานานาชาติ โรงเรียนสาธิต

แห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา   

 คณุสมบติั ปริญญาโทสาขาการศกึษาปฐมวยั 1 อตัรา และ 

สาขาการสอนสงัคมศกึษา 1 อตัรา ดาวน์โหลดใบสมคัรท่ี 

www.satitkasetip.kus.ku.ac.th ย่ืนใบสมคัรด้วยตนเองท่ีงาน

บคุลากร ห้องธุรการ อาคาร 4 โครงการการศกึษานานาชาติ โรงเรียน

สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ถงึวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2560  
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