ประจำสัปดำห์ 9 – 15 ตุลำคม 2560

สถิตอยู่ในใจตราบนิรนั ดร์
น้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็ นล้นพ้นอันหาที่สดุ ไม่ได้
ข้าพพุทธเจ้า คณะผูบ้ ริหาร บคุลากร และนิสติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิทินข่าว
วันจันทร์ท่ี 9 ตุลาคม 2560

เวลา 14.00 – 16.30 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุม
คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการ
สถาบันค้ นคว้ าและผลิตผลทางการ
เกษตรฯ ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ปฏิทินกิจกรรม
เวลา 08.30 – 12.00 น. : สานักงานกฎหมาย ประชุมคณะกรรมการ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจา มก.
ประจาปี 2560
ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
สมเด็จพระเจ้ าลูกเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริ ญญาบัตร ประจาปี
เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
2560 ระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2560
มก. ครัง้ ที่ 10/2560 ณ ห้ องประชุมกาพล
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยวันซ้ อมย่อยของแต่ละคณะ และ
อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50
วิทยาเขตสามารถดูรายละเอียดได้ ที่ www.ku.ac.th สาหรับวัน
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560
ซ้ อมใหญ่และรับจริ ง มีดงั นี ้
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมคณะอนุ
กลุ่ม 1 ซ้ อมใหญ่ วันจันทร์ ท่ ี 13 พฤศจิกำยน 2560
กรรมการจัดร่ างประกาศ ระเบียบ และ
และวันพิธีวันจันทร์ ท่ ี 20 พฤศจิกำยน 2560 ประกอบด้ วย
ข้ อบังคับเกี่ยวกับการบริ หางานบุคคล
คณะประมง คณะศึกษาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะ
ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
เศรษฐศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
กลุ่ม 2 ซ้ อมใหญ่ วันอังคำรที่ 14 พฤศจิกำยน 2560
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560
เวลา 08.30 – 12.00 น. : สานักงานประกันคุณภาพ ประชุมติดตาม และวันพิธีวันอังคำรที่ 21 พฤศจิกำยน 2560 ประกอบด้ วย
คณะเกษตร กาแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์
การเขียน SAR KU ครัง้ ที่ 5/2560
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
ณ ห้ องประชุมกาพล อดุลวิย์ ชัน้ 2
คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองกลาง ประชุมคณะกรรมการพิธีถวาย คณะสิ่งแวดล้ อม คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ และ
ผ้ าพระกฐิ นพระราชทาน ณ ห้ องประชุม 8 วิทยาศาสตร์
กลุ่ม 3 ซ้ อมใหญ่ วันพุธที่ 15 พฤศจิกำยน 2560 และ
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
วันพิธีวันพุธที่ 22 พฤศจิกำยน 2560 ประกอบด้ วย
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560
คณะวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุม
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอนุกรรมการจัดทาร่ างประกาศ
คณะวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และ
ระเบียบ และข้ อบังคับเกี่ยวกับการ
บริ หารงานบุคคล ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2 วิทยาการจัดการ และคณะสังคมศาสตร์
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

การประชุ
าการ วันพฤหัสบดีท่ ี 16 พฤศจิกำยน
กลุม่ มทางวิ
4 ซ้ อชมใหญ่
2560 และวันพิธีวันพฤหัสบดีท่ ี 23 พฤศจิกำยน 2560
ประกอบด้
–
วย คณะเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ ศรี ราชา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ศรี ราชา คณะวิทยาศาสตร์ ศรี ราชา คณะพาณิชย
นาวีนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี นพรัตน์วชิระ
กลุ่ม 5 ซ้ อมใหญ่ วันศุกร์ ท่ ี 17 พฤศจิกำยน 2560
และวันพิธีกำรวันศุกร์ ท่ ี 24 พฤศจิกำยน 2560 ประกอบด้ วย
คณะวนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย โครงการสหวิทยาการ
คณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยการชลประทาน และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

รวมทังพั
้ ฒนาบุคลิกภาพ และส่งเสริ มสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่
ดี (ได้ ชวั่ โมงกิจกรรมด้ านสุขภาพ 2 ชัว่ โมง) ในวันที่ 18 ตุลาคม
2560 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ อาคารบริ การเรี ยนรู้ กองกิจการ
นิสิต

รับสมัครนิสติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศให้ นิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน นักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจยั และพัฒนาการศึกษา ทุก
ระดับ ทุกชันปี
้ หยุดการเรี ยนการสอน ระหว่างวันที่ 13 – 17
พฤศจิกายน 2560 และ 20 – 24 พฤศจิกายน 2560

โครงการปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ ภาคพิเศษ
คณะเศรษฐศาสตร์ เปิ ดรับนิสติ เพื่อเข้ าศึกษาต่อในระดับปริ ญญา
โท ( รอบที่ 2) ผู้สมัครต้ องสาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทกุ
สาขา
ผู้สนใจสมัครได้ ตงแต่
ั ้ บดั นี ้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ขอ
ใบสมัคร ได้ ที่ศนู ย์บณ
ั ฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ห้ อง EC 1101
ชัน้ 1 อาคารพิทยาลงกรณ์ สอบถามโทรศัพท์ 02-532-0232
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริ หารธุรกิจ (นานาชาติ)
คณะบริ หารธุรกิจ เปิ ดรับสมัครบุคคลเข้ าศึกษาต่อในระดับ
ปริ ญญาโท รุ่ นที่ 21
ผู้สนใจสมัครได้ บดั นี ้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ติดต่อ
โทรศัพท์ 081-658-2798

กฐินพระราชทาน

รับสมัครงาน

ประกาศหยุดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะนาผ้ าพระกฐิ นพระราชทาน
ไปทอดถวาย ณ วัดพระศรี มหาธาตุวรมหาวิหาร วันที่ 20 ตุลาคม
2560 เวลา 14.59 น.
ขอเชิญบุคลากร นิสิต และผู้มจี ิตศรัทธา ร่ วมบริ จาคเงิน
สมทบกฐิ นพระราชทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อถวายเป็ น
พระราชกุศล ดังนี ้
บริ จาคเงินสดได้ ที่ กองคลัง ชัน้ 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
หรื อโอนเข้ าบัญชีธนาคารทหารไทย จากัด(มหาชน) เลขที่บญ
ั ชี
069–2–33838-7 และบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
เลขบัญชี 235–2–12792

เปิ ดให้เช่าพื้นที่อาคารจอดรถถนนงามวงศ์วาน 1
สานักงานทรัพย์สิน เปิ ดให้ เช่าพื ้นที่บริ เวณอาคารจอดรถ
ถนนงามวงศ์วาน 1 เพื่อจาหน่ายอาหารว่างและเครื่ องดื่ม อาหาร
เพื่อสุขภาพ หรื อศูนย์ให้ บริ การต่างๆ ขนาดพื ้นที่ 77 ตารางเมตร ใน
อัตราค่าเช่าเดือนละ 22,000 บาทต่อเดือน
ผู้สนใจขอเอกสารเพิ่มเติมได้ ที่ สานักงานทรัพย์สิน ชัน้ 2
อาคารวิทยพัฒนา จนถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2560 โทรศัพท์ 02 – 561
– 4749

กิจกรรม ศูนย์ Happy place center
ศูนย์สขุ ภาวะนิสิต (Happy place center) ขอเชิญนิสิต
เข้ าร่ วมโครงการ “คลายเส้ น เต้ นเบาๆ” เพื่อให้ นิสิตได้ ผ่อนคลาย

สถำบันวิจัยแห่ งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เปิ ดรับ
สมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งช่างเทคนิค 1 อัตรา เพศชาย
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง
ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ ที่ งานบริ หารและธุรการ
ชัน้ 1 สถาบันวิจยั แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารสุวรรณ
วาจกกสิกิจ ตังแต่
้ บดั นี ้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 สอบถาม
โทรศัพท์ 02 – 561 – 1986
คณะสิ่งแวดล้ อม เปิ ดรับสมัครพนักงานเงินรายได้
ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท
วิชาเคมี สิ่งแวดล้ อม หรื อสาขาที่เกี่ยวข้ อง
ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ ที่ สานักงานเลขานุการ คณะ
สิ่งแวดล้ อม ตังแต่
้ บดั นี ้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ดูรายละเอียด
เพิ่มเติม www.calendar.ku.ac.th
คณะสัตวแพทยศำสตร์ เปิ ดรับสมัครพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ / ตาแหน่งเจ้ าหน้ าที่บริ หารงานทัว่ ไป
จานวน 1 อัตรา วุฒิปริ ญญาตรี ทกุ สาขา
ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้ วยตนเองได้ ที่ หน่วยการ
เจ้ าหน้ าที่ สานักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ชัน้ 2
อาคารจักรพิชยั รณรงค์สงคราม ตังแต่
้ บดั นี ้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม
2560 สอบถามโทรศัพท์ 0-2797-1900 ต่อ 1217 , 1230
2

