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ปฏทิินข่าว   
วนัจนัทรท่ี์ 14 สงิหาคม 2560 : หยุดชดเชยวนัเฉลมิ 

พระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สริกิต์ิิฯ  
วนัองัคารท่ี 15 สงิหาคม 2560  
เวลา 07.30 – 15.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ปฐมนิเทศพนกังาน มก.

รุ่นท่ี 62 ณ ห้องประชมุธีระ สตูะบตุร 
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี   

เวลา 09.00 – 12.00 น. : ส านกังานประกนัคณุภาพ ประชมุรอง 
  คณบดีฝ่ายประกนัคณุภาพ ครัง้ท่ี  
  4/2560 ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์   
  ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี   
เวลา 13.30 – 16.30 น. :   กองกลาง ประชมุคณะกรรมการบริหาร  
  มก. ครัง้ท่ี 8/2560 ณ ห้องประชมุก าพล 
  อดลุวิทย์  ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
วนัพธุท่ี 16 สงิหาคม 2560 

เวลา 08.30 – 16.30 น. : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 ตรวจประกนัคณุภาพหลกัสตูร ว.ท.บ.

เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชมุ 5 - 
6 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี    

เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองวิเทศสมัพนัธ์ ต้อนรับและหารือ
ร่วมกบั Vice President University of 
Burgundy France ณ ห้องประชมุ 9 

 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี    
เวลา 09.30 – 12.00 น. : กองคลงั  ประชมุคณะอนกุรรมการบริหาร 
  กองทนุพฒันา มก. ณ ห้องประชมุ 2  
                                        ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                    
เวลา 09.30 – 12.00 น. : ชมรม มก.อาวโุส ประชมุคณะกรรมการ 
  ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 
 อาคารสารนิเทศ 50 ปี             
วนัพฤหสับดท่ีี 17 สงิหาคม 2560 

เวลา 08.00 – 12.00 น. : คณะบริหารธรุกิจ จดัพิธีไหว้ครู 
ณ ห้องประชมุสธุรรม อารีกลุ ชัน้ 1  

                         
                                         

  อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 08.00 – 18.00 น. : กองวิเทศสมัพนัธ์ ประชมุวิชาการ

นานาชาติ UC.Garaduate Forum 
2017  ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์ 

                                       ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 08.30 – 16.30 น. : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 ตรวจประกนัคณุภาพหลกัสตูร ว.ท.บ.

เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชมุ 5 - 
6 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี    

เวลา 13.00 – 16.00 น. : คณะเกษตร จดัพิธีไหว้ครู  
ณ ห้องประชมุ สธุรรม อารีกลุ ชัน้ 1 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี    

วนัศกุรท่ี์ 18 สงิหาคม 2560 

เวลา 08.30 – 13.00 น. : ส านกังานตรวจสอบภายใน จดัโครงการ
เสวนาความเสี่ยงเร่ือง มหาวิทยาลยัจะ
ใช้ทรัพยากรมาบริหารความเสี่ยงหรือใช้
ความเสี่ยงมาบริหารทรัพยากร  
ณ ห้องประชมุธีระ สตูะบตุร ชัน้ 2  

 อาคารสารนิเทศ 50 ปี      
เวลา 08.30 – 16.30 น. : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 ตรวจประกนัคณุภาพหลกัสตูร ว.ท.บ.

เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชมุ 5 - 
6 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี      

เวลา 09.30 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุคดัเลือกผู้แทน
สมาชิกเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
สวสัดิการ ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 

   อาคารสารนิเทศ 50 ปี    
เวลา 10.00 – 12.00 น. : ส านกังานบริการวิชาการ จดัพิธีลงนาม

ข้อตกลงอนญุาตให้ใช้สิทธ์ิใน
ผลงานวิจยั กากมนัส าปะหลงัโปรตีนสงู 
ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์   
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี    
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เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี  ประชมุคณะกรรมการ
สวสัดิการ มก.  ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี    

ปฏทิินกจิกรรม 

สมัมนาวิชาการดา้นเทคโนโลยกีารศกึษาและดา้นการเกษตร 

               ส านกัสง่เสริมและฝึกอบรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม สมัมนา
วิชาการด้านเทคโนโลยีการศกึษาและด้านการเกษตร และงานเสวนา
วิชาการ เร่ือง เทคโนโลยีสื่อสารสร้างสรรค์นวตักรรมสู ่Thailand 4.0  
เน่ืองวนัคล้ายวนัสถาปนาส านกัสง่เสริมและฝึกอบรม ครบรอบ 47 ใน
วนัท่ี 21 สิงหาคม 2560 ณ อาคารวิทยบริหาร   
                ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติม และ ลงทะเบียน
ออนไลน์ได้ท่ี www.eto.ku.ac.th   
อบรม “การเขยีนผลงานเชงิวิเคราะห์จากงานประจ าฯ” 

               คณะวิทยาศาสตร์ เปิดโครงการฝึกอบรม เร่ือง “การเขียน
ผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจ า เพ่ือใช้ก าหนดต าแหน่งช านาญ
การพิเศษ” รุ่นท่ี 2/2560 วนัท่ี  6 – 8 กนัยายน 2560 เวลา 08.30 – 
16.00 น. ณ ห้องประชมุ 341 ชัน้ 3 อาคารปฎิบตัิการวิทยาศาสตร์
กายภาพ 45 ปี  
             ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์  www.goo.gl/meEX3R 
ได้ตัง้แตบ่ดันี ้จนถงึวนัท่ี 28 สงิหาคม 2560 สอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมโทรศพัท์ 02 - 562 – 5555  
เชญิประกวดถ่ายยภาพ 

              คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ นิสิตและบคุลากร สง่ภาพถ่าย
ประกวด เพ่ือประชาสมัพนัธ์คณะวิทยาศาสตร์ในการบอกเลา่เร่ืองราว
วิทยาศาสตร์ผ่านมมุมองการถ่ายภาพ ในหวัข้อ “คณะวิทยาศาสตร์ 
ในมมุมองผ่านเลนส์” ชิงเงินรางวลัมลูคา่ 6,000 บาท  
  ผู้สนใจสง่ผลงานประกวด ได้ท่ี  คณุรวมสขุ  สขุมาก ส านกั
เลขานกุารคณะวิทยาศาสตร์ fscirus@ku.ac.th โทรศพัท์ 02 – 562 – 
5555 ตอ่ 646106 ตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560  
ดรูายละเอียดเพ่ิมเติม www.sci.ku.ac.th 
บรจิาคโลหิต 

      คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกบั สภากาชาดไทย ขอเชิญ
คณาจารย์ นิสิต และบคุลากร บริจาคโลหิต ในโครงการต้นกล้านนทรี
จิตอาสา บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกศุล ในวนัท่ี 23 สิงหาคม 
2560 เวลา 09.00 – 15.00  น. ณ คณะบริหารธุรกิจ  
หลกัสตูรอบรมและเรยีนระยะส ัน้ 

      ภาควิชานวตักรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิด
โอกาสให้ผู้สนใจเรียนในวิชาท่ีเปิดสอน ในโครงการฝึกอบรมด้าน
นวตักรรมอาคาร (นอกเวลาราชการ) ประจ าปีการศกึษา 2560   
 

ผู้สนใจสามารถดรูายวิชาท่ีเปิดสอนและรายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ท่ี  
www.caras.arch.ku.ac.th 
รบัสมคัรป.โท 

  โครงการปริญญาโทหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) เปิดรับสมคัรนิสิตใหม ่
รุ่นท่ี 16 ประจ าปีการศกึษา  2560  
  ผู้สนใจ สมคัรได้ตัง้แตบ่ดันี ้จนถงึวนัท่ี 17 กนัยายน 2560 
ดรูายละเอียดเพ่ิมเติม www.grad.eco.ku.ac.th  
สมคัรงาน 

   ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม รับสมคัรพนักงำนบัญชีทั่วไป 1 

อัตรำ วฒิุปริญญาตรี สาขาบญัชี หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง พนักงำน
บรรจุภัณฑ์ 1 อัตรำ เพศหญิง วฒิุ ป.6  
   ผู้สนใจ ขอและย่ืนใบสมคัรได้ท่ี ศนูย์ผลิตภณัฑ์นม ตัง้แต่
บดันีจ้นถงึวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 สอบถามโทรศพัท์ 02- 579 – 
8594 ตอ่ 108 หรือดาวน์โหลดใบสมคัรและดรูายละเอียดเพ่ิมเติม 
www.dairy.ku.ac.th 
   คณะวิศวกรรมศำสตร์ เปิดรับสมคัร พนกังานเงินรายได้ 
ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและวำงแผน 1 อัตรำ วฒิุปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า ผู้ปฎิบัตงิำนบริหำร 1 อัตรำ วฒิุ ปวส. 
ด้านพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 
        ผู้สนใจ ขอและย่ืนใบสมคัรได้ท่ี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 ดรูายละเอียดเพ่ิมเติม 
www.eng.ku.ac.th สอบถามโทรศพัท์ 02 – 797 – 0999 
        สถำบันวิจัยและพัฒนำแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
เปิดรับสมคัรพนกังานเงินรายได้ ต ำแหน่งนักวิชำกำรโสตทัศน
ศึกษำ 1 อัตรำ  ป.ตรีทกุสาขา หรือ คณุวฒิุอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดบั
เดียวกนัในสาขาวิชาใดวิชาหนึง่ในทางโสตทศันศกึษา  
         ผู้สนใจขอและย่ืนใบสมคัรได้ท่ี ส านกังานเลขานกุาร 
สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ตัง้แต่บดันี ้
จนถงึวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 ดรูายละเอียดเพ่ิมเติม 
www.rdi.ku.ac.th สอบถามโทรศพัท์ 02 – 561 – 1986  
            คณะสัตวแพทยศำสตร์  รับสมคัรพนกังาน
มหาวิทยาลยัเงินรายได้ ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 1 
อัตรำ วฒิุ ป.ตรีหรือเทียบเท่า  
              ผู้สนใจขอและย่ืนใบสมคัรได้ท่ี ส านกังานเลขานกุาร  
คณะสตัวแพทยศาสตร์ ตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวนัท่ี 1 กนัยายน 2560  
ดรูายละเอียดเพ่ิมเติม www.ku.ac.th สอบถามโทรศพัท์ 02 – 797 – 
1900 ตอ่ 1217 
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