
 
ประจ ำสัปดำห์วันที่  24 – 30 เมษำยน 2560  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินข่าว   
วนัองัคารท่ี 25 เมษายน 2560 

เวลา 09.30 – 12.00 น. : ส านกังานประกนัคณุภาพ ประชมุ 
               คณะกรรมการนโยบายการประกนั 
                                      คณุภาพ ครัง้ท่ี 4/2560    
                                      ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2  
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
เวลา 09.30 – 12.00 น. : ส านกังานอธิการบดี ประชมุคณะกรรมการ 
               สื่อสารองค์กรของ มก. ครัง้ท่ี 1/2560 
                                      ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2  
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุผู้ทรงคณุวฒิุ 
               พิจารณาผลงานทางวิชาการ                                                                                           
                                      ณ ห้องประชมุ 6 ชัน้ 2  
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 13.00 – 16.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุคณะกรรมการ 
               กลัน่กรองการประเมินความรู้  
                                     ความสามารถของข้าราชการหรือ 
                                     ลกูจ้างประจ า ณ ห้องประชมุ 5 
                                      ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
วนัพธุท่ี 26 เมษายน 2560 
เวลา 08.30 – 16.30 น. :  กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุคณะกรรมการ 
                                      พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ                                                       
                                      ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2  
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 10.00 – 13.00 น. :  สภาพนกังาน มก.  
                                      ประชมุคณะกรรมมาธิการ 
                                      ฝ่ายประชาสมัพนัธ์  ณ ห้องประชมุ 8                                       
                                      ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50  
เวลา 13.00 – 16.00 น. : สภาพนกังาน ประชมุสมยัสามญั 
                                      ครัง้ท่ี 4/2560 ณ ห้องประชมุก าพล 
                                      อดลุวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี            
 
 

เวลา 14.00 – 16.00 น. : คณะวิทยาศาสตร์ จดัพิธีลงนามข้อตกลง 
                ความร่วมมือระหวา่ง มก. และ กลุม่     
                                       KTIS  ณ ห้องประชมุ 9 ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
วนัศกุรท่ี์ 28 เมษายน 2560 
เวลา 13.30 – 16.00 น. :  ส านกังานอธิการบดี จดัประชมุคณะ 
                                        กรรมการ จดังานโครงการหลวง 48  
     ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2  
      อาคารสารนิเทศ 50 ปี   

                                      ปฏทิินกจิกรรม 
มอบทุนภูมิพล  

           กองกิจการนิสิต จดัพิธีมอบทนุพระราชทานรางวลัเรียนดี
ใน”ทนุภมูิพล” ประจ าปีการศกึษา 2558 วนัท่ี 28 เมษายน 2560 
เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชมุรวงข้าว 2 
อาคารวชิรานสุรณ์ คณะเกษตร 
ปันรกัสู่นอ้ง ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พ่อหลวงรชักาลท่ี 9 

  กองกิจการนิสิต จดัโคงการปันรักสูน้่อง “ถวายเป็นพระราช
กศุลแดพ่่อหลวงรัชกาลที่ 9 ครัง้ท่ี 4/60” เพ่ือถวายเป็นพระราชกศุล 
แดพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช ณ สถาน
สงเคราะห์เดก็พิการทางสมองและปัญญาหญิง (บ้านราชาวดีหญิง) 
จงัหวดันนทบรีุ เวลา 08.00 - 13.00 น. วนัท่ี 29 เมษายน 2560  
  ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการ หรือ บริจาคเงิน สิ่งของ 
(ของใหม)่ สามารถระบช่ืุอ จ านวนเงินและสิ่งของได้ท่ี งานวินยัและ
พฒันาศกัยภาพนิสิต กองกิจการนิสิต ติดตอ่สอบถามเพ่ิมเติม 
โทรศพัท์ 02 – 118 0150 – 9  
ป่ันจกัรยาน “กนิลม ชมเล แลสวน”  

              คณะวนศาสตร์  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการป่ัน
จกัรยาน “กินลม ชมเล แลสวน”  วนัท่ี 29 – 30 เมษายน 2560 
 ณ สถานีวิจยัและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ เส้นทางป่ันจกัรยานเป็นวงรอบ จากสถานีวิจยัและ 
ฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร ผา่นอทุยานแห่งชาติน า้ตกห้วยยาง 
และกลบัมาท่ีสถานีวิจยัและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร ระยะทาง 
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 การประชมุทางวิชาการมอบของท่ีระลกึให้ และ รับประทานอาหารนอ าลาของผู้ เกษียณ: กลางวนัร่วมกนั 
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รอบใหญ่ 45 กิโลเมตร และรอบเลก็ 20 กิโลเมตร คา่สมคัร 1,000/คน 
ผู้ติดตาม 500/คน 
               ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี facebook 
ศนูย์ประสานงานสถานีวิจยัและป่าสาธิต ติดตอ่สอบถาม โทรศพัท์ 
 02 – 579 – 0170 ตอ่ 129 หรือ คณุอนชิุต โทร 084 – 780 – 7119  
กฬีาบคุลากรภายใน มก. 

  ขอเชิญบคุลากร ร่วมพิธีเปิด “กีฬาเพ่ือสขุภาพของบคุลากร
ภายใน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2560” วนัท่ี 28  
เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ สนามอินทรีจนัทรสถิตย์  
  โดยเร่ิมลงทะเบียนเวลา 13.00 น. จากนัน้เป็นการแข่งขนั
กรีฑา วิง่กระสอบ การแข่งชกัเย่อ การประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีด
เดอร์ และ การแข่งฟตุบอลนดัพิเศษ ทีมบคุลากร vs ทีมออสตาร์   
  สามารถดผูลการแข่งขนักีฬาประเภทตา่งๆ และ ชม
ภาพบรรยกาศการแข่งขนัได้ท่ี facebook : KU Sport Week 2017  
ขอเชญิร่วมเขา้ “ค่ายขา้วปี 2560” 

  มลูนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ และ ส านกังาน
คณะกรรมการอาชีวศกึษา (สอศ.) จดัคา่ยข้าวในโครงการ “อนชุน
ชาวนา : ความอยู่รอดของข้าวไทย” เพ่ือปลกูฝังจิตส านกึและบ่มเพาะ
แนวคิดให้เยาวชนไทยลกูหลานชาวนาตระหนกัถงึความส าคญัของ
ข้าวตอ่เศรษฐกิจ วฒันธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย 
สนบัสนนุสง่เสริมเยาวชนไทยให้ได้เรียนรู้เก่ียวกบัข้าว ตัง้แตก่ารผลิต
ถงึการค้า รวมทัง้สร้างผลิตภณัฑ์เพ่ิมมลูคา่ข้าว เพ่ือท าให้เยาวชนไทย
มีความเข้าใจท่ีดีตอ่ข้าว  
  ผู้สมคัร ต้องเป็นลกูหลานชาวนา อายรุะหวา่ 15 – 19 ปี  
สมคัรได้ตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560  
  ดาวน์โหลดใบสมคัรและดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 
www.thairice.org 
โครงการส่งเสรมิศกึษาธรรมและปฎบิตัิธธรรม 

             กองการเจ้าหน้าท่ี ขอเชิญบคุลลากร เข้าร่วมโครงการ 
“สง่เสริมการศกึษาธรรมและปฎิบตัิธรรม หลกัสตูรวิทนัตสาสมาธิ 
ส าหรับบคุลากร” อบรมสปัดาห์ละ 3 วนั เวลา 16.45 – 19.00 น.  
แบ่งออกเป็น หลกัสตูรวิทนัตสาสมาธิ 1 วนัท่ี 15 พฤษภาคม – 19 
กนัยายน 2560 และ หลกัสตูรวิทนัตสาสมาธิ 2 วนัท่ี 2 ตลุาคม 2560 
– 15 กมุภาพนัธ์ 2561 ณ ห้องเรียนสมาธิ ชัน้ G  
อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
             ผู้สนใจสมคัรได้ตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวนัท่ี 28 เมษายน 2560 
ณ งานสวสัดิการ กองการเจ้าหน้าท่ี ชัน้ 6 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
สอบถามโทรศพัท์ 02 – 942 – 8200 ตอ่ 4806 , 4814 ดรูายละเอียด
เพ่ิมเติม www.ku.ac.th  
 

เปิดรบัสมคัรนสิติ 
    คณะสังคมศำสตร์ เปิดรับสมคัรผู้ส าเร็จการศกึษา
ระดบัปริญญาตรีทกุสาขา เข้าศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาโท 
สาขาวิชาการบริหารและพฒันาสงัคม (ภาคพิเศษ) รุ่นท่ี 67 ปี
การศกึษา 2560  สมคัรตัง้แตบ่ดันีถ้งึวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 
ติดตอ่สอบถามได้ท่ี สาขาพฒันาสงัคม ชัน้ 1 อาคารบรรเจิด คติ
การ (พฒันาสงัคม) หรือ ดาว์นโหลดใบสมคัรได้ท่ี 
www.sd.grad.ku.ac.th  
               คณะเกษตร เปิดรับสมคัร นกัเรียนเข้าศกึษาตอ่ใน
ระดบัปริญญาตรี โครงการหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
เกษตรเขตร้อน (หลกัสตูรนานาชาติ)  ผู้สมคัรต้องจบการศกึษาชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า มีผลสอบ IELTS 5.0 หรือ 
TOEFL 500 หรือ O-NET วิชาภาษาองักฤษ มากวา่ 76  ผู้สนใจ
สามารถสมคัรทางออนไลน์  www.bsta.agr.ku.ac.th  ตัง้แตบ่ดันี ้
จนถงึวนัท่ี 24 มิถนุายน 2560  
รบัสมคัรเดก็ออทิสติก 

                   มก. โดย “โครงการรับตรง การคดัเลือกบคุคลออทิ
สติกและบคุคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้” เข้าศกึษาต่อใน
ระดบัปริญญาตรี  ประจ าปีการศกึษา 2560 สาขาการตลาด  
คณะบริหารธรุกิจ จ านวน 1 คน ผู้สมคัรต้องส าเร็จการศกึษาชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 6  หรือเทียบเท่าและมีคณุสมบตัิเฉพาะท่ีคณะ/
สาขา ก าหนด และผลการวินิจฉยัทางการแพทย์วา่มีภาวะออทิซมึ 
รวมทัง้ I.Q สมคัรได้ตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2560 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท่ี www.regweb.registrar.ku.ac.th 
สอบถามเพ่ิมเติมโทรศพัท์ 02 – 942 – 8800 ตอ่ 701  
รบัสมคัรงาน 

                 คณะวิศวกรรมศำสตร์ เปิดรับสมคัรพนกังานเงิน
รายได้ ต าแหน่งนกัวิชาการเงินและบญัชี 3 อตัรา วฒิุปริญญาตรี
ทางบญัชี เพศหญิง อายไุมเ่กิน 40 ปี  
                  ผู้สนใจสามารถขอและย่ืนใบสมคัรได้ท่ี ส านกังาน
เลขานกุาร ชัน้ 2 อาคารชชูาติก าภ ูคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตัง้แต่
บดันีจ้นถงึวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 สอบถามโทรศพัท์ 02 – 797 
– 0990 ดรูายละเอียดเพ่ิมเติม www.eng.ku.ac.th  
                  คณะสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมคัรพนกังานเงินรายได้ 
ต าแหน่ง นกัวิชาการเงินและบญัชี 1 อตัรา วฒิุปริญญาตรีด้าน
บญัชี พาณิชย์หรือการเงิน เพศหญิง อายไุมเ่กิน 35 ปี  
                  ผู้สนใจสามารถขอและย่ืนใบสมคัรได้ท่ี ส านกังาน
เลขานกุาร คณะสิ่งแวดล้อม ตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวนัท่ี 9 พฤษภาคม 
2560 สอบถามโทรศพัท์ 02 – 579 – 2946   
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