ประจำสัปดำห์ 3 – 9 เมษำยน 2560
เกษตรศาสตร์ ปี การศึกษา 2560”
วันจันทร์ท่ี 3 เมษายน 2560
ณ ห้ องประชุมธีระ สูตะบุตร ชัน้ 2
เวลา 08.30 – 10.30 น. : กองกลาง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เนื่องในโอกาสวันคล้ ายวันพระราชสมภพ เวลา 10.00 – 12.00 น. : สภาพนักงาน มก. ประชุมคณะกรรมการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
บริ หารสภาพนักงาน ณ ห้ องประชุม 5
ราชกุมารี ทรงเจริ ญพระชนมายุ 62 พรรษา
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ณ ห้ องประชุมสุธรรม อารี กลุ และ โถง
เวลา 12.00 – 16.30 น. : สานักงานอธิการบดี จัดโครงการประเมิน
นิทรรศการ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
คุณธรรมและความโปร่ งใสในการ
เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองคลัง ประชุมชี ้แจงการนาเข้ าทะเบียน
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
อาคารและสิ่งก่อสร้ างในระบบ ERP
ณ ห้ องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2
ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
วันพฤหัสบดีท่ี 6 เมษายน 2560 : วันจักรี
วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560
เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
มก. ครัง้ ที่ 4/2560 ณ ห้ องประชุมกาพล เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ณ ห้ องประชุม 5 ชัน้ 2
วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 09.00 – 12.00 น. : สานักงานประกันคุณภาพ ประชุม
เวลา 09.00 – 12.00 น. : สานักงานประกันคุณภาพ ประชุมเตรี ยม
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ความพร้ อมสูค่ วามเป็ นเลิศระดับคณะ
ครัง้ ที่ 2 /2560 ณ ห้ องประชุมกาพล
ณ ห้ องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2
อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 09.30 – 12.00 น. : กองกลาง จัดพิธีลงนามความร่ วมมือ
ระหว่าง มก. กับ กรมชลประทาน เพื่อ
ปฏิทินกิจกรรม
ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
พัฒนาบุคลากรด้ านการวิจยั นวัตกรรม
เนื่องในโอกาสวันคล้ ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพ
และการศึกษา ณ ห้ องประชุม 9 ชัน้ 2
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริ ญพระชนมายุครบ 62
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 14.00 – 16.00 น. : กองกลาง ประชุมคณะกรรมการจัดงาน พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2560 มก. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 10.15 น. ณ ห้ องประชุม
สืบสานประเพณสงกรานต์ในรัว้ นนทรี
สุธรรม อารี กลุ และโถงนิทรรศการ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ปี 2560 ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
กิจกรรมประกอบด้ วย คณะผู้บริ หาร คณาจารย์ นิสิต และ
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ผู้แทนหน่วยงานร่ วมลงนามถวายพระพร และถวายพุ่มดอกไม้ สด
วันพุธที่ 5 เมษายน 2560
เวลา 08.00 – 16.30 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ จัดสัมมนา เรื่ อง
จากนัน้ เป็ นพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดย ดร.จงรั ก วัชริ นทร์ รัตน์
“การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิ ดกรวย

ปฏิทินข่าว

กระทงดอกไม้ และถวายพุ่มดอกไม้ สด กล่าวคาถวายพระพรชัยมงคล ทีมหญิง เปตอง และเทเบิลเทนนิส ณ อาคารยิมเนเซียม
ชาการมอบของที
่ระลึกดให้าฯและ
รับประทานอาหารนอ
าลาของผู
น 2560 เวลา 17.00 –.
เฉลิการประชุ
มพระเกียมรติทางวิ
สมเด็
จพระเทพรัตนราชสุ
สยามบรมราชกุ
มารี
แข่ ง้ เกษี
ขันยว่ณ:
ำยนกลางวั
ำ้ วันทีน่ ร่27วมกั
เมษายน
วงดนตรี KU Wind Symphony โดยนิสิตภาควิชาดนตรี คณะมนุษย- 20.00 น. ณ สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์
ศาสตร์ บรรเลงเพลงมหาชัย
รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.
–
** แต่ งกำย • ผู้บริหำร /บุคลำกร : ชุดสุภำพไว้ ทุกข์ /เบรเซอร์ ณ อาคารยิมเนเซียม โดยมี พิธีเปิ ด เวลา 14.00 น. ณ สนามอินทรี
• นิสิต : เครื่ องแบบนิสิตชุดพิธีกำร
จันทรสถิตย์ ชมการแข่งขันกรี ฑา กีฬาฮาเฮ ฟุตบอลคูพ่ ิเศษ (ทีม
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในรัว้ นนทรี
บุคลากร มก.-ทีมสิงห์ออสตาร์ ) และเชียร์ ลีดเดอร์ ผู้สนใจติดตาม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ นิสิตและ
ได้ ใน page KU Sport Week 2017
บุคลากร ร่ วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในรัว้ นนทรี ปี 2560
รับสมัครเรียนต่อ ป. โท /เอก
ในวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อร่ วมกัน
คณะวิทยำศำสตร์ รับสมัครบุคคลเข้ าศึกษาต่อดังนี ้
สืบสานประเพณีสงกรานต์ และอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมประเพณีอนั ดีงาม
ระดับปริญญำโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาค
ให้ คงอยู่คสู่ งั คมไทยตลอดไป
พิเศษ) ประจาปี การศึกษา 2560 สมัครได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 3 เมษายน –
กิจกรรมเริ่ มตังแต่
้ เวลา 08.00 น. พิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ 19 พฤษภาคม 2560 รับจานวน 40 คน
20 รูป ณ ด้ านหน้ าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ จากนัน้ พิธีสรงน ้า
ระดับปริญญำเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
พระพุทธรู ป ชมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมไทย และพิธีรดน ้าดาหัว ต้ องส่งข้ อเสนอ ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 รับจานวน 6 คน
ขอพรบูรพาจารย์อาวุโส จัดขึ ้นภายในอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ ที่ โทรศัพท์ 0 – 2562 – 5555
แต่ งกำย : ผ้ าไทยสีสภุ าพติดโบว์ดา งด เสื ้อผ้ าลายดอกสีฉดู ฉาด ต่อ 647206 หรื อดูที่ www.cs.csi.ku.ac.th/ms

อุปสมบทหมู่

รับสมัครงาน

กองกิจการนิสิต ขอเชิญนิสิต ป. ตรี /โท /เอก ทุกคณะ เข้ าร่ วม
“โครงกำรอุปสมบทหมู่ เพื่อถวำยเป็ นพระรำชกุศล พระบำท
สมเด็จพระปริมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช” ณ วัดบวรนิเวศ
วิหำร โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย และขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่ วมเป็ น
เจ้ าภาพในการบวชพระนิสิต /บัณฑิต ม. เกษตร ตามกาลังศรัทธา
แสดงความจานงได้ ที่ กองกิจการนิสิต ชัน้ 1 อาคารระพี สาคริ ก
กำหนดกำรอุปสมบท
12 มิถนุ ายน 2560 พิธีขอขมาลาบวช บิดา มารดา ครู อาจารย์
14 มิถนุ ายน 2560 พิธีถวายตัวเข้ าวัดบวรนิเวศวิหาร
15 มิถนุ ายน 2560 พิธีอปุ สมบท วัดบวรนิเวศวิหาร
โดยศึกษาพระธรรมเป็ นเวลา 7 วัน
21 มิถนุ ายน 2560 เข้ าปฏิบตั ิกรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบตั ิธรรม วัดบวร
นิเวศวิหาร เขตมีนบุรี เป็ นเวลา 7 วัน
29 มิถนุ ายน 2560 พิธีลาสิกขา

สถำบันค้ นคว้ ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์ อำหำร รับสมัคร
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ดังนี ้
ตำแหน่ ง นักวิทยำศำสตร์ จานวน 2 อัตรา วุฒิปริ ญญาตรี
ทางด้ านวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีวิทยา เคมี เคมีวิเคราะห์ และ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
ตำแหน่ ง พนักงำนทั่วไป จานวน 3 อัตรา วุฒิ ม. 3 หากมี
ประสบการณ์ในโรงงานผลิตอาหาร จะได้ รับการพิจารณาเป็ น
พิเศษ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้ าที่ ผู้สนใจขอรับและ
ยื่นใบสมัครได้ ที่ สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชัน้ 2
อาคารอมร ภูมิรัตน ตังแต่
้ บดั นี ้ถึงวันที่ 12 เมษายน 2560 โทรศัพท์
0 – 2942 – 8629 – 35 หรื อดูที่ www.ifrpd.ku.ac.th
สำนักส่ งเสริมและฝึ กอบรม รับสมัครพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ ดังนี ้ ตำแหน่ ง พนักงำนขับรถยนต์
จำนวน 1 อัตรำ วุฒิ ป. 6 เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ ้นไป รับสมัคร
ตังแต่
้ บดั นี ้ถึงวันที่ 18 เมษายน 2560
ตำแหน่ ง เจ้ ำหน้ ำทีบริหำรงำนทั่วไป จำนวน 1 อัตรำ
วุฒิปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า รับสมัครตังแต่
้ บดั นี ้ ถึงวันที่ 20
เมษายน 2560
ผู้สนใจสมัครได้ ที่ สานักส่งเสริ มและฝึ กอบรม ชัน้ 4 อาคาร
วิทยบริ การ โทรศัพท์ 0 – 2942 – 8820 – 9

กีฬาเพือ่ สุขภาพของบุคลากร มก. บางเขน
มก. จัดแข่งขัน “กีฬำเพื่อสุขภำพของบุคลำกร มก.
บำงเขน” ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 19 – 28 เมษายน 2560
แบ่งเป็ น 4 ทีม ได้ แก่ สีชมพู สีมว่ ง สีฟ้า และสีส้ม มีการแข่งขัน ดังนี ้
รอบคัดเลือก วันที่ 19 – 26 เมษายน 2560 เวลา 17.00 –
20.00 น. ได้ แก่ บาสเก็ตบอลทีมชาย วอลเลย์บอลทีมหญิง แชร์ บอล
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