ประจำสัปดำห์ วันที่ 24 – 30 เมษำยน 2560

ปฏิทินข่าว
วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560
เวลา 09.30 – 12.00 น. : สานักงานประกันคุณภาพ ประชุม
คณะกรรมการนโยบายการประกัน
คุณภาพ ครัง้ ที่ 4/2560
ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 09.30 – 12.00 น. : สานักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการ
สื่อสารองค์กรของ มก. ครัง้ ที่ 1/2560
ณ ห้ องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาผลงานทางวิชาการ
ณ ห้ องประชุม 6 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.00 – 16.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมคณะกรรมการ
กลัน่ กรองการประเมินความรู้
ความสามารถของข้ าราชการหรื อ
ลูกจ้ างประจา ณ ห้ องประชุม 5
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560
เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 10.00 – 13.00 น. : สภาพนักงาน มก.
ประชุมคณะกรรมมาธิการ
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ณ ห้ องประชุม 8
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50
เวลา 13.00 – 16.00 น. : สภาพนักงาน ประชุมสมัยสามัญ
ครัง้ ที่ 4/2560 ณ ห้ องประชุมกาพล
อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

เวลา 14.00 – 16.00 น. : คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีลงนามข้ อตกลง
ความร่ วมมือระหว่าง มก. และ กลุม่
KTIS ณ ห้ องประชุม 9 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2560
เวลา 13.30 – 16.00 น. : สานักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะ
กรรมการ จัดงานโครงการหลวง 48
ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ปฏิทินกิจกรรม
มอบทุนภูมิพล
กองกิจการนิสิต จัดพิธีมอบทุนพระราชทานรางวัลเรี ยนดี
ใน”ทุนภูมิพล” ประจาปี การศึกษา 2558 วันที่ 28 เมษายน 2560
เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้ องประชุมรวงข้ าว 2
อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

ปั นรักสู่นอ้ ง ถวายเป็ นพระราชกุศล แด่พ่อหลวงรัชกาลที่ 9
กองกิจการนิสิต จัดโคงการปั นรักสูน่ ้ อง “ถวายเป็ นพระราช
กุศลแด่พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ครัง้ ที่ 4/60” เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถาน
สงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปั ญญาหญิง (บ้ านราชาวดีหญิง)
จังหวัดนนทบุรี เวลา 08.00 - 13.00 น. วันที่ 29 เมษายน 2560
ผู้ประสงค์เข้ าร่ วมโครงการ หรื อ บริ จาคเงิน สิ่งของ
(ของใหม่) สามารถระบุชื่อ จานวนเงินและสิ่งของได้ ที่ งานวินยั และ
พัฒนาศักยภาพนิสิต กองกิจการนิสิต ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 02 – 118 0150 – 9

ปั่ นจักรยาน “กินลม ชมเล แลสวน”
คณะวนศาสตร์ ขอเชิญเข้ าร่ วมกิจกรรมโครงการปั่ น
จักรยาน “กินลม ชมเล แลสวน” วันที่ 29 – 30 เมษายน 2560
ณ สถานีวิจยั และฝึ กนิสิตวนศาสตร์ หาดวนกร จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ เส้ นทางปั่ นจักรยานเป็ นวงรอบ จากสถานีวิจยั และ
ฝึ กนิสิตวนศาสตร์ หาดวนกร ผ่านอุทยานแห่งชาติน ้าตกห้ วยยาง
และกลับมาที่สถานีวิจยั และฝึ กนิสิตวนศาสตร์ หาดวนกร ระยะทาง

รอบใหญ่ 45 กิโลเมตร และรอบเล็ก 20 กิโลเมตร ค่าสมัคร 1,000/คน เปิ ดรับสมัครนิสติ
คณะสั
เปิ นดรับสมัครผู้สาเร็ จการศึกษา
มทางวิชาการมอบของที่ระลึกให้ และ รับประทานอาหารนอาลาของผู้เกษี
ยณ:งคมศำสตร์
กลางวันร่ วมกั
ผู้ติดการประชุ
ตาม 500/คน
ระดับปริ ญญาตรี ทกุ สาขา เข้ าศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโท
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ facebook
สาขาวิชาการบริ หารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) รุ่ นที่ 67 ปี
ศูนย์ประสานงานสถานีวิจยั และป่ าสาธิต ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์
การศึกษา 2560 สมัครตังแต่
้ บดั นี ้ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
02–– 579 – 0170 ต่อ 129 หรื อ คุณอนุชิต โทร 084 – 780 – 7119
ติดต่อสอบถามได้ ที่ สาขาพัฒนาสังคม ชัน้ 1 อาคารบรรเจิด คติ
กีฬาบุคลากรภายใน มก.
ขอเชิญบุคลากร ร่ วมพิธีเปิ ด “กีฬาเพื่อสุขภาพของบุคลากร การ (พัฒนาสังคม) หรื อ ดาว์นโหลดใบสมัครได้ ที่
ภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปี 2560” วันที่ 28
www.sd.grad.ku.ac.th
เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ สนามอินทรี จนั ทรสถิตย์
คณะเกษตร เปิ ดรับสมัคร นักเรี ยนเข้ าศึกษาต่อใน
โดยเริ่ มลงทะเบียนเวลา 13.00 น. จากนันเป็
้ นการแข่งขัน
ระดับปริ ญญาตรี โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
กรี ฑา วิ่งกระสอบ การแข่งชักเย่อ การประกวดกองเชียร์ และเชียร์ ลีด เกษตรเขตร้ อน (หลักสูตรนานาชาติ) ผู้สมัครต้ องจบการศึกษาชัน้
เดอร์ และ การแข่งฟุตบอลนัดพิเศษ ทีมบุคลากร vs ทีมออสตาร์
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อเทียบเท่า มีผลสอบ IELTS 5.0 หรื อ
สามารถดูผลการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ และ ชม
TOEFL 500 หรื อ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ มากว่า 76 ผู้สนใจ
ภาพบรรยกาศการแข่งขันได้ ที่ facebook : KU Sport Week 2017
สามารถสมัครทางออนไลน์ www.bsta.agr.ku.ac.th ตังแต่
้ บดั นี ้
ขอเชิญร่วมเข้า “ค่ายข้าวปี 2560”
จนถึงวันที่ 24 มิถนุ ายน 2560
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สานักงาน
รับสมัครเด็กออทิสติก
คณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดค่ายข้ าวในโครงการ “อนุชน
มก. โดย “โครงการรับตรง การคัดเลือกบุคคลออทิ
ชาวนา : ความอยู่รอดของข้ าวไทย” เพื่อปลูกฝั งจิตสานึกและบ่มเพาะ สติกและบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ ” เข้ าศึกษาต่อใน
แนวคิดให้ เยาวชนไทยลูกหลานชาวนาตระหนักถึงความสาคัญของ
ระดับปริ ญญาตรี ประจาปี การศึกษา 2560 สาขาการตลาด
ข้ าวต่อเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและชีวิตความเป็ นอยู่ของคนไทย
คณะบริ หารธุรกิจ จานวน 1 คน ผู้สมัครต้ องสาเร็ จการศึกษาชัน้
สนับสนุนส่งเสริ มเยาวชนไทยให้ ได้ เรี ยนรู้ เกี่ยวกับข้ าว ตังแต่
้ การผลิต มัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อเทียบเท่าและมีคณ
ุ สมบัติเฉพาะที่คณะ/
ถึงการค้ า รวมทังสร้
้ างผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าข้ าว เพื่อทาให้ เยาวชนไทย สาขา กาหนด และผลการวินิจฉัยทางการแพทย์วา่ มีภาวะออทิซมึ
มีความเข้ าใจที่ดีตอ่ ข้ าว
รวมทัง้ I.Q สมัครได้ ตงแต่
ั ้ บดั นี ้จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
ผู้สมัคร ต้ องเป็ นลูกหลานชาวนา อายุระหว่า 15 – 19 ปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ มได้ ที่ www.regweb.registrar.ku.ac.th
สมัครได้ ตงแต่
ั ้ บดั นี ้จนถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560
สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 02 – 942 – 8800 ต่อ 701
รับสมัครงาน
ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
คณะวิศวกรรมศำสตร์ เปิ ดรับสมัครพนักงานเงิน
www.thairice.org
รายได้ ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา วุฒิปริ ญญาตรี
โครงการส่งเสริมศึกษาธรรมและปฎิบตั ิธธรรม
กองการเจ้ าหน้ าที่ ขอเชิญบุคลลากร เข้ าร่ วมโครงการ
ทางบัญชี เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
“ส่งเสริ มการศึกษาธรรมและปฎิบตั ิธรรม หลักสูตรวิทนั ตสาสมาธิ
ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ ที่ สานักงาน
สาหรับบุคลากร” อบรมสัปดาห์ละ 3 วัน เวลา 16.45 – 19.00 น.
เลขานุการ ชัน้ 2 อาคารชูชาติกาภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตังแต่
้
แบ่งออกเป็ น หลักสูตรวิทนั ตสาสมาธิ 1 วันที่ 15 พฤษภาคม – 19
บัดนี ้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 สอบถามโทรศัพท์ 02 – 797
กันยายน 2560 และ หลักสูตรวิทนั ตสาสมาธิ 2 วันที่ 2 ตุลาคม 2560 – 0990 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.eng.ku.ac.th
– 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้ องเรี ยนสมาธิ ชัน้ G
คณะสิ่งแวดล้ อม เปิ ดรับสมัครพนักงานเงินรายได้
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิปริ ญญาตรี ด้าน
ผู้สนใจสมัครได้ ตงแต่
ั ้ บดั นีจ้ นถึงวันที่ 28 เมษายน 2560
บัญชี พาณิชย์หรื อการเงิน เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
ณ งานสวัสดิการ กองการเจ้ าหน้ าที่ ชัน้ 6 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ ที่ สานักงาน
สอบถามโทรศัพท์ 02 – 942 – 8200 ต่อ 4806 , 4814 ดูรายละเอียด เลขานุการ คณะสิ่งแวดล้ อม ตังแต่
้ บดั นี ้จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม
2
เพิ่มเติม www.ku.ac.th
2560 สอบถามโทรศัพท์ 02 – 579 – 2946

