ประจําสัปดาห์ 14 – 20 พฤษภาคม 2561

ปฏิทินขาว

วันจันทรที่ 14 พฤษภาคม 2561 : วันพืชมงคล
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561

เวลา 08.30 – 16.00 น. : กองการเจาหนาที่ ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ ณ หองประชุม 8 ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ป
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองกลาง ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มก. ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561

เวลา 09.00 – 12.00 น. : ชมรม มก.อาวุโส ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการชมรม ณ หองประชุม 8
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป
เวลา 14.00 – 16.00 น. : กองการเจาหนาที่ ประชุมผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาผลงานทางวิชาการ ณ หอง
ประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป
เวลา 17.00 – 18.00 น. : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประชุม
คณะกรรมการ SCB ณ หองประชุม 9
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561

เวลา 08.30 – 12.00 น. : สํานักงานบริการวิชาการ จัดพิธีลงนาม
ขอตกลงทางวิชาการระหวางสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร กับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป
เวลา 09.30 – 12.00 น. : สํานักงานประกันคุณภาพ ประชุม
คณะกรรมการนโยบายการประกัน
คุณภาพ ครั้งที่ 3/2561 ณ หองประชุม
8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป
เวลา 13.00 – 16.00 น. : กองการเจาหนาที่ ประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2561 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
มก. ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล
ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป

เวลา 16.00 – 18.00 น. : สํานักงานสภาฯ ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาทบทวนระเบียบและขอบังคับ
การเงิน ณ หองประชุม 9
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป

วันศุกรที่ 18 พฤษภาคม 2561

เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองกลาง จัดโครงการสัมมาทิฐิ
ประจําป 2561 ณ หองอาหาร
ชั้น G อาคารสารนิเทศ 50 ป

ปฏิทินกิจกรรม

เปลี่ยนรูปแบบใบจายเงินเดือนใหม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พัฒนาระบบ Digital
Society @Ku โดยกองคลังดําเนินการ เปลี่ยนแปลงการออกใบ
จายเงินเดือนใหกับบุคลากรทุกประเภท จากเดิมเปนการพิมพ
กระดาษ เปลี่ยนปนการสงทาง E – mail ใหกับบุคลากรโดยตรง
เพื่อเปนการลดขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว ประหยัดคาใชจายและ
สามารถตรวจสอบขอมูลได
ทั้งนี้เริ่มโครงการนํารองกองคลังในเดือนเมษายน และ
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีเดือนพฤษภาคม และสวน
งาน สํานัก สถาบัน ทุกวิทยาเขต ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2561 เปน
ตนไป
จึงขอความรวมมือบุคลากรทุกทาน ที่ยังไมมี E-mail
Address ในการรองรับการสงผานขอมูลใบจายเงินเดือน
สามารถดําเนินการสมัครไดที่ สํานักบริการคอมพิวเตอร
(เครือขายนนทรี) ติดตอสอบถามไดที่ หมวดเงินเดือน งาน
การเงิน กองคลัง โทรศัพท 02 942 8200 ตอ 4316

อบรม หลักสูตร “การประยุกตใชวิทยาศาสตรเพื่อสราง
ศักยภาพในการแขงขันสําหรับนักวิเคราะหขอมูล

สํานักบริการคอมพิวเตอร จัดอบรมหลักสูตร การ
ประยุกตใชวิทยาศาสตรขอมูลเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
(Apply Data Science for Building Competitive
Advantage)” เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร
ขอมูล และการประยุกตใชวิทยาศาสตรขอมูล ในการวิเคราะห
และการใชประโยชนจากขอมูลขนาดใหญ ในระดับผูบริหารและ
บุคลากรดานดิจิทัลขององคกร และสามารถประยุกต
วิทยาศาสตรขอมูลในการสรางสรรคผลงานขององคกร
อบรมระหวางวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2561

ชาการ
เวลาการประชุ
09.00 ม–ทางวิ
16.00
น. ณ หอง 503 ชั้น 5 อาคารสํานักบริการ
คอมพิวเตอร
ผูส นใจสามารถลงทะเบียนออนไลน
www.goo.gl/8dpgM9
หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
–
www.training.ku.ac.th

ชาย เพื่อเปนเด็กวัดจํานวนมาก ติดตอสอบถามโทรศัพท 02 118
0150 ตอ 8541

อบรมอาหารปลอดภัยจากผูผลิตสูผูบริโภค

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับ ชมรมผูรับพระราช
ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล จัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “อาหาร
พลิกโฉมอุดมศึกษายุคดิจิทัล
ปลอดภัย จากผูผลิต...ถึงผูบริโภคอยางไร” วันที่ 19 มิถุนายน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดโครงการประชุมสัมมนา
2561 เวลา 12.30 – 16.30 ณ หองประชุมกําพล
รั
อาจารยมหาวิทยาลัย ประจําป 2561 เรื่อง “พลิกโฉมอุดมศึกษาใน อดุลวิทย ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป ลงทะเบียออนไลน
ยุคดิจิทัล” เพื่อใหคณาจารยและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมีความรู www.sites.google.com/ku.th/serviceconference
และความเขาใจตระหนักถึงความสําคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู รับสมัครนิสิตป.โท
ความสามารถแขงขันสูการพัฒนาการศึกษาในยุคดิจิทัล วันที่ 29
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ภาคพิเศษ
มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ หองประชุมสุธรรม
คณะสังคมศาสตร เปดรับสมัครผูจบปริญญาตรีทุกสาขาเขาศึกษา
อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป และถายทอดทางไกลไปวิทยา ตอระดับปริญญาโท จํานวน 38 คน
เขตกําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
ผูสนใจสามารถสมัครไดตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 3 มิถุนายน
จังหวัดสกลนคร
2561 ทาง www.indpsy.soc.ku.ac.th/index.html สอบถาม
ผูสนใจลงทะเบียนออนไลนหรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทรศัพท 089 925 9242
www.ku.ac.th/teacherseminar/61/
สาขานิเทศศาสตรและสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะ
ศึกษาและปฎิบัติธรรม
มนุษยศาสตร เปดรับนิสิตเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับ สถาบันพลังจิตตานุ
ผูสนใจสามารถสมัครไดตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 18
ภาพ วัดธรรมมงคล จัดโครงการสงเสริมศึกษาธรรมและปฎิบัติ
พฤษภาคม 2561 ที่ศูนยจัดการภาคพิเศษ ชั้น 2 อาคารมนุษย 1
“หลักสูตรวิทันตสาสมาธิสําหรับบุคลากร” เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิต ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.grad.ku.ac.th สอบถามโทรศัพท
รางกายและจิตใจของบุคลากร ใหมีโอกาสไดศึกษาและปฎิบัติธรรม 083 263 7593 คุณอภัสนันท
ตามเวลาที่เหมาะสม และนําไปใชในการดํารงชีวิตและพัฒนาจิตใจ รับสมัครงาน
ใหแจมใสพรอมรับกับสภาวะสังคมในปจจุบัน
สํานักงงานตรวจสอบภายใน รับสมัครพนักงาน
เริ่มอบรมวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เปนตนไป เปนเวลา ตําแหนงนักตรวจสอบภายใน จํานวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี 1
17 สัปดาห โดยมีการเรียนการสอน สัปดาหละ 3 วัน ในวันจันทรถึง อัตรา และ วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา ทางดาการบัญชี หรือการเงิน
วันพุธ เวลา 06.45 – 18.30 ณ หองเรียนวิทันตสมาธิ ชั้น G อาคาร
ผูสนใจสมัครตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561
สารนิเทศ 50 ป
โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ผูสนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครไดที่ งานสวัสดิการ กอง www.ia.psd.ku.ac.th
การเจาหนาที่ ชั้น 8 อาคารสารนิเทศ 50 ป ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่
คณะวิศวกรรมศาสตร เปดรับสมัครพนักงานเงินรายได
21 พฤษภาคม 2561 รับจํานวนจํากัด 100 คน
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปจํานวน 1 อัตรา
โครงการอุปสมบทหมู
วุฒิปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอเชิญนิสิตเกา คณาจารย
ผูสนใจสมัครตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
บุคลากร รวมอุปสมบทหมูชวงปดภาคการศึกษา 2561 เพื่อเฉลิม โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.eng.ku.ac.th
พระเกียรติและถวายเปนพระราชกุศลแด สมเด็จพระเจาอยูหัวมหา ติดตอสอบถามโทรศัพท 02 797 0999 ตอ 1154
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดบวรนิเวศวิหาร พระอาราม
คณะสิ่งแวดลอม เปดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
หลวง ระหวางวันที่ 3 – 17 กรกฏาคม 2561
ตําแหนงอาจารย 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอกสาขาสิ่งแวดลอม หรือ
วันที่ 2 กรกฏาคม 2561 เชา พิธีขอขมาลาบวชบุพการีและ สาขาที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมไดรับวุฒิบัตรดานอาชีวอนามัย
ครูอาจารย บาย พิธีถวายตัวแดสมเด็จพระวันรัตปลงผม วันที่ 3
และความปลอดภัย เปดรับสมัครตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันที่ 18
กรกฏาคม 2561 พิธีบรรพชา ณ อุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร และ
พฤษภาคม 2561 ตําแหนงนักวิทยาศาสตร 1 อัตรา วุฒิปริญญา
ศึกษาเลาเรียน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และไปปฎิบัติธรรมตอ ณ วัด โทสาขาเคมี สิ่งแวดลอม หรือสาขาที่เกี่ยวของ เปดรับสมัครตั้งแต
ญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี
บัดนี้จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 โหลดใบสมัครและ
ผูสนใจสามารถสมัครไดที่หนวยบริหารพื้นฐาน ชั้น 1 กอง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.envi.ku.ac.th
กิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก (ไมมีคาใชจายใดๆ) และเปดรับนิสิต สอบถามโทรศัพท 02 579 3878
2

