ประจำสัปดำห์ 29 พฤษภำคม – 4 มิถุนำยน 2560
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ หารื อความร่ วมมือ
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560
ทางวิชาการกับ UC-DAVIS ประเทศ
เวลา 09.00 – 16.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ จัดบรรยายเกี่ยวกับการ
สหรัฐอเมริ กา ณ ห้ องประชุม 9 ชัน้ 2
จัดทา JD,JA ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
วันพฤหัสบดีท่ี 1 มิถุนายน 2560
เวลา 10.45 – 13.30 น. : สานักงานสภา มก. ส่งมอบงานนายกสภา เวลา 10.00 – 12.00 น. : สภาพนักงาน มก. ประชุมคณะกรรมการ
บริ หารสภาพนักงาน ณ ห้ องประชุม 5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้ อง
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ประชุม 9 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ต้ อนรับคณะจาก UC- เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองแผนงาน ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาทางกายภาพ ครัง้ ที่ 2/2560
DAVIS ประเทศสหรัฐอเมริ กา ณ ห้ อง
ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
ประชุม 6 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.30 – 16.30 น. : สานักงานสภา มก. ประชุมสภามหา วิทยาลัย ณ ห้ องประชุมกาพล อดุลวิทย์ วันศุกร์ท่ี 2 มิถุนายน 2560
เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมพิจารณา
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ตาแหน่งทางวิชาการ ณ ห้ องประชุม 5
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 08.30 – 13.00 น. : งานประชาสัมพันธ์ จัดแถลงข่าวโครงการ
เวลา 13.00 – 15.30 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ
พัฒนาศักยภาพครู สอนภาษาอังกฤษ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ณ ห้ อง
ภายใต้ โครงการแบรนด์ซมั เมอร์ แคมป์
ประชุม 5 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
2018 ณ ห้ องประชุม 9 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ปฏิทินกิจกรรม
อุปสมบทหมู่ถวายเป็ นพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ 9
เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ประชุมบุคลากรกอง
น้ อมราลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ อันหาที่สดุ มิได้ และเพื่อน้ อม
วิเทศสัมพันธ์ ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
ถวายเป็ นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอเชิญชวน
เวลา 13.30 – 16.00 น. : สานักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรม
นิสิต ป. ตรี /โท /เอก ทุกคณะ เข้ าร่ วม “โครงกำรอุปสมบทหมู่
การจัดงานโครงการหลวง 48 ณ ห้ อง
ช่ วงปิ ดภำคกำรศึกษำ” อุปัชฌาย์ โดย สมเด็จพระวันรัต เจ้ าอาวาส
ประชุม 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
วัดบวรนิเวศวิหาร ณ วัดบวรนิเวศวิหำร โดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายใด ๆ
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560
เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมคณะกรรมการ ทังสิ
้ ้น และขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ร่ วม
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ณ ห้ อง
เป็ นเจ้ าภาพในการบวชพระ ตามกาลังศรัทธา โดยแสดงความจานง
ประชุม 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ได้ ที่ กองกิจการนิสิต ชัน้ 1 อาคารระพี สาคริ ก โทรศัพท์
เวลา 09.30 – 12.00 น. : สานักงานกฎหมาย ประชุมคณะกรรมการ 0 – 2118 – 0150
กำหนดกำรอุปสมบท
จรรยาบรรณ ณ ห้ องประชุม 9 ชัน้ 2
12 มิถนุ ายน 2560 พิธีขอขมาลาบวช บิดา มารดา ครู อาจารย์
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ปฏิทินข่าว

ทางวิชพิาการ
14 มิการประชุ
ถนุ ายน ม2560
ธีถวายตัวเข้ าวัดบวรนิเวศวิหาร
15 มิถนุ ายน 2560 พิธีอปุ สมบท วัดบวรนิเวศวิหาร
–
โดยศึกษาพระธรรมเป็ นเวลา 7 วัน
21 มิถนุ ายน 2560 เข้ าปฏิบตั ิกรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบตั ิธรรม
วัดบวรนิเวศวิหาร เขตมีนบุรี เป็ นเวลา 7 วัน
29 มิถนุ ายน 2560 พิธีลาสิกขา

ที่ 9 ในวันเสาร์ ที่ 17 มิถนุ ายน 2560 เวลา 08.00 – 13.00 น. ณ
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ ด (บ้ านภูมิเวท) อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริ จาคได้ ที่ หน่วยส่งเสริ มกิจกรรม
เพื่อสังคมและจิตอาสางานวินยั และพัฒนาศักยภาพนิสิต ชัน้ 3 กอง
กิจการนิสิต อาคารระพี สาคริ ก สอบถามรายละเอียดได้ ที่โทรศัพท์
02 – 118 – 0150 – 9 ต่อ 8547

ราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ร.8 ทรงหว่านข้าว

อบรมทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานวันราลึกพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จทรง
หว่านข้ าว เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2489 ณ เกษตรกลางบางเขน
วันจันทร์ ที่ 5 มิถนุ ายน 2560 เวลา 09.30 น. พิธีทาบุญถวาย
เป็ นพระราชกุศล พิธีกล่าวราชสดุดีราลึกถึงรัชกาลที่ 8 ที่เสด็จมาทรง
หว่านข้ าว ณ เกษตรกลางบางเขน และชมวีดิทศั น์ นิทรรศการพระราช
ประวัติ พระราชกรณียกิจ เสด็จทอดพระเนตรกิจการของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ นิทรรศการตามรอยพ่อ : พระบิดาแห่งการวิจยั และ
พัฒนาข้ าวไทย สาหรับผู้มาร่ วมพิธีจะได้ รับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราช
ทานในวันพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันพืชมงคล) ที่ผ่านมา

ศูนย์ปฏิบตั ิการวิจยั และเรื อนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร
กาแพงแสน จัดอบรมทางวิชาการ เรื่ อง กำรขยำยพันธุ์ ไม้ ดอก
ไม้ ประดับด้ วยเทคนิคกำรเพำะเลีย้ งเนือ้ เยื่อ รุ่ นที่ 46 อบรมใน
วันที่ 7 – 9 มิถนุ ายน 2560 ณ ศูนย์ปฏิบตั ิการวิจยั และเรื อนปลูกพืช
ทดลอง คณะเกษตร กาแพงแสน รับจานวน 30 ท่าน (ท่านละ
3,800 บาท)
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ ที่ โทรศัพท์ 034 – 281 092
หรื อดูที่ http://clgc.agri.kps.ku.ac.th

ประกวดคลิปวีดโิ อ “รณรงค์สร้างจิตสานึก และคุณธรรม
จริยธรรม”
กองกิจกำรนิสิต ขอเชิญนิสิต มก. ส่งคลิปวีดิโอเข้ าประกวด
ชิงทุนการศึกษา รวม 20,000 บาท โดยผลิตและสร้ างสรรค์ผลงาน
ภายใต้ หวั ข้ อ “รณรงค์ สร้ ำงจิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรม” ความ
ยาวไม่เกิน 5 นาที ไม่จากัดเทคนิคและนวัตกรรมในการถ่ายทาและ
รู ปแบบการนาเสนอ เน้ นการรณรงค์เพื่อส่งเสริ มจิตสานึกคุณธรรม
และจริ ยธรรม รวม 5 ด้ าน ได้ แก่ 1.ไม่ทจุ ริ ตในการสอบ 2. รับผิดชอบ
คืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา(ก.ย.ศ.) ตามกาหนด 3. ละเว้ นไม่ยงุ่
เกี่ยวกับอบายมุข 4. เคารพและปฏิบตั ิตามระเบียบวินยั และ 5. จัด
กิจกรรมรับน้ องอย่างสร้ างสรรค์
ผู้ชนะการประกวดจะได้ รับเกียรติบตั รและเงินรางวัล ดังนี ้
รางวัลชนะเลิศ : 8,000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึง่ : 5,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับสอง : 3,000 บาท รางวัลชมเชย : 2,000 บาท และ
รางวัลพิเศษ “ยอดวิวสูงสุด” : 2,000 บาท
ผู้สนใจส่งผลงานเข้ าประกวดได้ ตงแต่
ั ้ บดั นี ้ถึงวันที่ 9 มิถุนำยน
2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ กองกิจการนิสิต ชัน้ 1 อาคาร
ระพี สาคริ ก โทรศัพท์ 02 – 118 – 0150 ต่อ 8543 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การประกวด และใบสมัครได้ ที่ www.sa.ku.ac.th

โครงการปั นรักสู่นอ้ ง
กองกิจการนิสิต ขอเชิญร่ วมบริ จาคเงินหรื อสิ่งของ ใน
โครงการปั นรักสูน่ ้ อง เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงรัชกาล

สมัครงาน
คณะสิ่งแวดล้ อม รับสมัครบุคคลเข้ าเป็ นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตาแหน่งบุคลากร จานวน 1 อัตรา วุฒิปริ ญญาตรี
ด้ านบริ หาร รัฐศาสตร์ สถิติ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
สนใจสมัครได้ ตงแต่
ั ้ บดั นี ้จนถึงวันที่ 8 มิถนุ ายน 2560 ที่
สานักงานเลขานุการ คณะสิ่งแวดล้ อม สอบถามรายละเอียดได้ ที่
โทรศัพท์ 02 – 579 – 2946
คณะศึกษำศำสตร์ รับสมัครบุคคลเข้ าเป็ นพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ จานวน 7 อัตรา ดังนี ้
ตาแหน่งอำจำรย์ วุฒิปริ ญญาโท สาขาการสอนภาษาไทย
สาขาจิตวิทยาแนะแนวหรื อสาขาจิตวิทยาที่เกี่ยวข้ อง มีความรู้
ความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษ
ตาแหน่งนักวิชำกำรและบัญชี วุฒิปริ ญญาตรี ใน
สาขาวิชาการบัญชีหรื อวิชาบริ หารธุรกิจทางการบัญชี
ตาแหน่งบรรณำรั กษ์ วุฒิปริ ญญาตรี ทางบรรณารักษ์
ตาแหน่งผู้ปฏิบัตงิ ำนบริหำร วุฒิ ปวส. มีความรู้ ในการใช้
เครื่ องคอมพิวเตอร์
ตาแหน่งพนักงำนขับรถยนต์ วุฒิไม่ต่ากว่าประถมศึกษา
ปี ที่ 6 มีความรู้ ความชานาญในการบารุ งรักษาและขับรถยนต์
สนใจสมัครได้ ตงแต่
ั ้ บดั นี ้จนถึงวันที่ 15 มิถนุ ายน 2560 ที่
งานบุคลากร ห้ องธุรการ อาคาร 4 โครงการศึกษานานาชาติ โรงเรี ยน
สาธิตฯ ศูนย์วิจยั และพัฒนาการศึกษา ดูรายละเอียดได้ ที่
www.satitkasetip.kus.ku.ac.th
2

