ประจำสัปดำห์ 5 – 11 มีนำคม 2561
เวลา 13.00 – 16.30 น. : สภาพนักงาน มก. ประชุมสภาพนักงาน
วันจันทร์ท่ี 5 มีนาคม 2561
สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 3 /2561
เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมคณะกรรมการ
ณ ห้ องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ณ ห้ อง
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ประชุม 6 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี วันศุกร์ท่ี 9 มีนาคม 2561
เวลา 13.30 – 16.30 น. : สานักทะเบียนและประมวลผล ประชุม เวลา 08.00 – 12.00 น. : กองกิจการนิสิต จัดพิธีมอบทุนพระราชทาน
รางวัลเรี ยนดีทนุ ภูมิพล
คณะกรรมการวิชาการ มก. ครัง้ ที่
ณ ห้ องประชุมสุธรรม อารี กลุ ชัน้ 1
2/2561 ณ ห้ องประชุมกาพล อดุลวิทย์
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ปฏิทินข่าว

วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมงานบุคคล
ณ ห้ องประชุม 6 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 10.00 – 12.00 น. : สานักงานสภา มก. ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผู้บริ หาร ครัง้ ที่ 1 ณ ห้ องประชุมกาพล
อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ปฏิทินกิจกรรม
99 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาหนดจัดงาน “ 99 ปี ศำสตรำจำรย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร” ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00
– 12.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้ วย การบรรเลงดนตรี ไทย โดย
ชมรมดนตรี ไทย การขับร้ องเพลง โดยวงดนตรี เคยูแบนด์ การขับ
เสภาพร้ อมฉายวีดิทศั น์ และชมนิทรรศการชีวประวัติและผลงาน
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริ ฐ ณ นคร ณ บริ เวณโถงด้ านหน้ าอาคารจักร
วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561
พันธ์เพ็ญศิริ
เวลา 13.00 – 16.30 น. : สานักงานประกันคุณภาพ ประชุม
จากนัน้ ดร.จงรั ก วัชรินทร์ รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี
พี่เลี ้ยง EdPEx มก. ครัง้ ที่ 2/2561
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวแสดงกตเวทิตาจิต การสัมภาษณ์
ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
พิเศษ “99 ปี ศำสตรำจำรย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร กับเกษตร
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ศำสตร์ ศำสตร์ แห่ งแผ่ นดิน” พิธีมอบของที่ระลึกและรดน ้าขอพร
่
วันพฤหัสบดีที 8 มีนาคม 2561
เพื่อแสดงกตเวทิตาจิตจากหน่วยงานต่าง ๆ ต่อจากนัน้ ศาสตราจารย์
เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองคลัง ประชุมติดตามและให้ คาปรึกษา ดร.ประเสริ ฐ ณ นคร เป่ าเทียนเค้ กวันเกิดครบรอบ 99 ปี และรับประ
ด้ านการเบิก-จ่ายเงิน การจัดทาทะเบียน -ทานอาหารกลางวัน พร้ อมชม การแสดงโขน โดยชมรมโขนละคร
คุมการรับ-จ่าย ณ ห้ องประชุม 5 ชัน้ 2 และการขับร้ องเพลง โดยชมรมนนทรี คอรัส
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การใช้โปรแกรมบรรณานุกรม
เวลา 09.30 – 12.00 น. : สานักงานอธิการบดี สัมมนาบุคลากร
EndNote X8 ขัน้ สูง”
สานักงานอธิการบดี และสานักงาน
สำนักหอสมุด จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง “กำรใช้ โปรแกรม
บรรณำนุกรม EndNote X8 ขัน้ สูง (Advanced EndNote X8 )”
กฎหมาย ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีทกั ษะในการใช้ โปรแกรม EndNote X8 ในขันสู
้ ง
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
สูง

สามารถให้ คาปรึกษาแก่ผ้ ใู ช้ บริ การ และนาความรู้ ที่ได้ รับไปใช้ ประ - ตังแต่
้ บดั นี ้ถึงวันที่ 10 เมษายน 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและ
การประชุ
มทางวิ
ชาการมอบของที
และ รับประทานอาหารนอ
าลาของผู
้ เกษี ยณ:ครได้
กลางวั
นร่ วมกัน
โยชน์
ในการปฏิ
บตั ิงานได้
โดยมี คุณจิ่ระลึ
วัฒกน์ให้พรหมพร
เป็ นวิทยากร ดาวน์
โหลดใบสมั
ที่ www.safety.eng.ku.ac.th
โครงกำรปริ ญญำโทสำขำกำรบริหำรทรั พยำกรป่ ำไม้ และ
ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้ องฝึ กอบรม
สิ่งแวดล้ อม ภำคพิเศษ คณะวนศำสตร์ รั บสมัครนิสิต รุ่ นที่ 22
ชัน้ 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
– ผู้สนใจลงทะบียนเข้ าอบรมได้ ที่ www.lib.ku.ac.th/training
ประจำปี กำรศึกษำ 2561 ตังแต่
้ บดั นี ้ ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.admin.forest.ku.ac.th
ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2561 สอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ โทรศัพท์ 0 –
โครงกำรบัณฑิตศึกษำสำขำบริหำรธุรกิจ (นำนำชำติ)
2942 – 8616 ต่อ 215
คณะบริหำรธุรกิจ (KIMBA) รั บสมัครนิสิตใหม่ รุ่ นที่ 22 ประจา
ทดสอบทางภาษาอังกฤษ KU-EPT
ปี การศึกษา 2561 ตังแต่
้ บดั นี ้ถึงวันที่ 6 เมษายน 2561 ดูรายละเอียด
ศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์ จัดทดสอบทาง
เพิ่มเติมที่ http://kimba.bus.ku.ac.th/kimba2017
ภาษาอังกฤษ KU–EPT ครัง้ ที่ 2/2561 เพื่อวัดระดับความรู้ ความ

รับสมัครงาน
สามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสัตวแพทยศำสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ในระดับปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก และบุคคลทัว่ ไป รับสมัครวันที่
5 – 13 มีนาคม 2561 และทดสอบวันอำทิตย์ ท่ ี 8 เมษำยน 2561 เงินรายได้ ตาแหน่ง ผู้ปฏิบตั ิงานบริ หาร จานวน 1 อัตรา ผู้สมัคร
ต้ องสาเร็ จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (ปวส.)
เวลำ 09.00 – 12.00 น. ณ อำคำรศูนย์ เรี ยนรวม 3
ผู้สนใจสอบถามได้ ที่ สานักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยผู้สนใจสอบถามได้ ที่ โทรศัพท์ 0 – 2579 – 5566 ต่อ 1211 หรื อดู
ศาสตร์ โทรศัพท์ 0 – 2597 – 1900 ต่อ 1305 รับสมัครถึงวันที่ 9
ที่ http://ku-ept.human.ku.ac.th
อบรมการแปรรูปสัตว์นา้ เพือ่ เพิม่ มูลค่า
มีนาคม 2561
ภำควิชำผลิตภัณฑ์ ประมง คณะประมง จัดอบรม “หลักสูตร
ภำควิชำเทคโนโลยีและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้ อม คณะ
กำรแปรรู ปสัตว์ นำ้ เพื่อเพิ่มมูลค่ ำ” ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา สิ่งแวดล้ อม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง อาจารย์
09.00 -16.00 น. ณ อาคารทัสนีสรสุชาติ คณะประมง
จานวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้ องสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก
การอบรมแบ่งเป็ น 2 หลักสูตร ได้ แก่ การทาลูกชิ ้นปลา และการ สาขาสิ่งแวดล้ อม (วิทยาศาสตร์ หรื อ วิศวกรรมศาสตร์ ) หรื อสาขาที่
ทาซาลาเปาไส้ ปลาทูน่า โดยไม่มีคา่ ใช้ จ่าย รับจานวน 40 คนเ ท่านัน้ เกี่ยวข้ อง สาหรับผู้จบการศึกษาในประเทศ ต้ องเคยไปทาวิจยั ใน
ผู้สนใจเข้ าอบรมรับสมัครถึงวันที่ 12 มีนาคม 2561 สอบถาม
ต่างประเทศไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีอายุไม่เกิน 35 ปี
เพิ่มเติมได้ ที่ คุณพิศมัย ศรี จนั ทร์ โทรศัพท์ 08 – 4124 – 4342
ผู้สนใจสมัครได้ ที่ สานักงานเลขานุการ คณะสิ่งแวดล้ อม
โครงการ “สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน” ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561 สอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ โทรศัพท์ 0 –
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสา 2579 – 3877
หกรรมเกษตร ร่ วมกับ กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน
สถำบันวิจัยและพัฒนำแหงมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ขอเชิญผู้สนใจเข้ าร่ วมโครงการ “สนับสนุนกำรใช้ พลังงำนทดแทน รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตาแหน่ง นักวิชาการเงิน
ในภำคควำมร้ อน” วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 11.00 น.
และบัญชี จานวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้ องสาเร็ จการศึกษาระดับ
ณ ห้ องประชุมธีระ สูตะบุตร ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ปริ ญญาตรี ทางด้ านบัญชี
ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ โทรศัพท์ 0 – 2942 – 8600
ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมไดที่ โทรศัพท์ 0 – 2561 – 1986 รับ
รับสมัครศึกษาต่อ
สมัครถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561
โครงกำรปริ ญญำโท สำขำจิตวิทยำอุตสำหกรรมและ
องค์ กำร ภำคพิเศษ คณะสังคมศำสตร์ รั บสมัครนิสิตใหม่
ื สานประเพณีสงกรานต์
... งานสบ
ประจาภาคต้ น ปี การศึกษา 2561 ตังแต่
้ บดั นี ้ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2561
ในรวนนทรี
ั้
ปี 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่ http://
“ สงกรานต์กลางกรุง ลน
่ ั ทุง
่ บางเขน”
indpsy.soc.ku.ac.th/index.html
ว ันอ ังคารที่ 10 เมษายน 2561
โครงกำรวิศวกรรมควำมปลอดภัย ภำคพิเศษ คณะวิศวณ อาคารจ ักรพ ันธ์เพ็ญศริ ิ
กรรมศำสตร์ รั บสมัครนิสิตใหม่ รุ่ นที่ 18 ประจาปี การศึกษา 2561
2

