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ปฏทิินข่าว   

วนัจนัทรท่ี์ 13 กุมภาพนัธ์ 2560 : หยุดชดเชยวนัมาฆบชูา  

วนัองัคารท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2560  
เวลา 08.00 – 16.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุเชิงปฏิบตัิการ 
                                      เร่ือง “การจดัท าสมรรถนะตามต าแหน่ง 
                                      งานของบคุลากร” ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
เวลา 09.00 – 16.30 น. : กองวิเทศสมัพนัธ์ ประชมุ FSCC  
                                       Workshop ณ ห้องประชมุก าพล  
                                      อดลุวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี   
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุคณะกรรมการ  
                                      จดัการความรู้ ณ ห้องประชมุ 5  
                                      ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี   
วนัพธุท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2560  
เวลา 08.00 – 13.00 น. : กองวิเทศสมัพนัธ์ จดัโครงการ 
                                      The writing project how to better  
                                      English ณ ห้องประชมุธีระ สตูะบตุร 
                                      ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                      
เวลา 09.00 – 16.30 น. : กองวิเทศสมัพนัธ์ ประชมุ FSCC  
                                       Workshop ณ ห้องประชมุก าพล  
                                       อดลุวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี   
เวลา 09.30 – 12.00 น. : ชมรม มก. อาวโุส ประชมุคณะกรรมการ  
                                      ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี   
วนัพฤหสับดท่ีี 16 กุมภาพนัธ์ 2560 
เวลา 08.00 – 16.30 น. : ส านกังานประกนัคณุภาพ จดัโครงการ 
               รางวลัคณุภาพ ณ ห้องประชมุสธุรรม  
                                     อารีกลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองวิเทศสมัพนัธ์ ประชมุ FSCC  
                                       Workshop ณ ห้องประชมุก าพล  
                                       อดลุวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี   
เวลา 13.00 – 16.30 น. : สภาพนกังานมหาวิทยาลยั ประชมุ 
 
 

                                      พนกังานสามญั ครัง้ท่ี 2 /2560  
                                      ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2 
                อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                             
วนัศกุรท่ี์ 17 กุมภาพนัธ์ 2560       
เวลา 13.30 – 16.30 น. : ส านกังานอธิการบดี ประชมุ  
                                      คณะกรรมการประจ าส านกังาน                                       
                                      ณ ห้องประชมุ 9 ชัน้ 2  
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี   
วนัเสารท่ี์ 18 กุมภาพนัธ์ 2560       
เวลา 08.00 – 16.30 น. : สหกรณ์ออมทรัพย์ พนกังานบริษัทการ 
                                      บินไทย จ ากดั มหาชน จดัประชมุใหญ่ 
                                      สามญั ประจ าปี 2560 ณ ห้องประชมุ 
                                      สธุรรม อารีกลุ ชัน้ 1 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี   

ปฏทิินกจิกรรม 
 ขอเชญิสง่ผลงานภาพวาดเขา้ประกวดชงิ ในหวัขอ้  

“วทิยาศาสตร ์ตามรอยพ่อ ศาสตรแ์หง่แผน่ดิน” 
   คณะวิทยาศาสตร์ จดัโครงการประกวดภาพวาด หวัข้อ
“วิทยาศาสตร์ ตามรอยพ่อ ศาสตร์แห่งแผน่ดิน” เพ่ือน้อมเกล้าฯ 
เทิดพระเกียรติและแสดงความอาลยั 100 วนั การสวรรคตของ
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 
รัชกาลที่ 9 ชิงเงินรางวลักวา่ 10,000 บาท   
  ผู้สง่ผลงานภาพวาดประกวด ต้องวาดภาพสะท้อน
ผลงานทางวิทยาศาสตร์ ตามพระราชกรณียกิจ หรือศาสตร์แห่ง
แผ่นดิน ในขนาดกระดาษ A3 พร้อมบรรยายใต้ภาพและตัง้ช่ือภาพ 
โดยสามารถใช้สีได้อย่างอิสระ ไมจ่ ากดัเทคนิคการวาดและชนิดสี 
ท่ีใช้ และผู้สง่ภาพวาดเข้าประกวดต้องเป็นนิสิต ศิษย์เก่า และ 
บคุลากรมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
  ผู้สนใจสง่ผลงานได้ตัง้แตบ่ดันี ้จนถงึวนัท่ี 28 
กมุภาพนัธ์ 2560 ณ ส านกังานเลขานกุาร คณะวิทยาศาสตร์ ชัน้ 2 
อาคารสขุประชา วาจานนทน์ สอบถามโทรศพัท์ 02 – 562 – 5555 
หรือดรูายละเอียดเพ่ิมเติม www.sci.ku.ac.th    
 
 

http://www.sci.ku.ac.th/
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อบรมการผลติพชืตามระบบมาตรฐาน GAP และการจดัท า

ระบบ GMP/HACCP  

  คณะเกษตร ก าแพงแสน จดัโครงการฝึกอบรม ประจ าปี 
2560 เร่ือง “การผลิตตามกระบวนการมาตรฐาน GAP  และการจดัท า
ระบบ GMP/HACCP รุ่นท่ี 2” ระหวา่งวนัท่ี 25 – 27 กมุภาพนัธ์ 2560
เพ่ือให้ผู้มีความรู้และเข้าใจการใช้สารเคมีอย่างถกูต้องและทิง้ระยะ
การเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสม ตรงตามท่ีฉลากก าหนด ให้ได้ผลผลติท่ีพร้อม
ในการขอรับการรับรอง GAP เพ่ือสร้างอ านาจตอ่รองกบัตลาดโลก   
  ผู้สนใจลงทะเบียนตัง้แตบ่ดันี ้จนถงึวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 
2560 ติดตอ่สอบถามโทรศพัท์ 098 – 451 – 8200 คณุน า้อ้อย 
เหลืองน า้เพ็ชร ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี  www.ku.ac.th  
บณัฑติพบผูป้ระกอบการ  

  กองกิจการนิสิต ร่วมกบั บริษัท ซูปเปอร์ เรซูเม ่จ ากดั จดังาน 
“บณัฑิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการ ครัง้ท่ี 26” 
เพ่ือให้นิสิตได้พบสถานประกอบการโดยตรงในการรับสมคัรงานและ
งานพิเศษ วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2560 ณ อาคารจกัรพนัธ์เพ็ญศิริ 
โครงการ Brown Bag Seminar  

         ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จดัโครงการ Brown 
Bag Seminar ครัง้ท่ี 1/2560 โดย Prof. Park Bun Soon Korea 
University Sejong ในหวัข้อ เร่ือง "KOREAN INVESTMENT IN 
ASEAN COUNTRIES" เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ระหวา่ง คณาจารย์ นิสิต และผู้ เช่ียวชาญทัง้ภายในประเทศและ
ตา่งประเทศ วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. 
ณ EC5605 อาคารปฏิบตัิการ คณะเศรษฐศาสตร์  
  ผู้สนใจส ารองท่ีนัง่ได้ท่ี คณุพชัรี จนัทร์ผ่อง ภายในวนัท่ี 21 
กมุภาพนัธ์ 2560 ทางอีเมล์ fecoprc@ku.ac.th, 
aobaob555@gmail.com สอบถามโทรศพัท์ 02 – 561 -3474 
อบรมเชงิปฏบิตัิการ 
  สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก. จดัฝึกอบรม  เร่ือง การ
วิเคราะห์คณุภาพน า้ทิง้จากชมุชนและโรงงานอตุสาหกรรม รุ่นท่ี 1   
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการและวิธีการวิเคราะห์น า้
ทิง้จากชมุชนและโรงงานอตุสาหกรรมตามวิธีมาตรฐาน อบรมระหวา่ง
วนัท่ี 6 – 7 มีนาคม 2560  ณ ห้องปฏิบตัิการเคมีและสิ่งแวดล้อม ฝ่าย
เคร่ืองมือและวิจยัทางวิทยาศาสตร์  
  ผู้สนใจ สมคัรได้ตัง้แตบ่ดันี ้จนถงึวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม คณุพรสา  พ่วงลา สถาบนัวิจยัและ
พฒันาแห่ง มก. โทรศพัท์ 02-942-8740 ตอ่ 206 
ดรูายละเอียดเพ่ิมเติม www.ku.ac.th  
 
 

เปิดรบัสมคัรนสิติ  
  ภาควิชาจิตวิทยา คณะสงัคมศาสตร์ เปิดรับสมคัรนิสิต
ปริญญาโท รุ่นท่ี 22 ประจ าภาคต้น ประจ าปีการศกึษา 2560 
ผู้สมคัรต้องส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีทกุสาขา  
มีประสบการณ์ท างานมาอย่างน้อย 2 ปี โดยมีหนงัสือรับรอง
ประสบการณ์ท างาน  
  ผู้สนใจซือ้ใบสมคัรและสมคัรได้ท่ี โครงการปริญญาโท สาขา
จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์กร (ภาคพิเศษ) คณะสงัคมศาสตร์ 
ห้อง 101 อาคาร 1 ตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวนัท่ี 11 เมษายน 2560 
สอบถามโทรศพัท์ 02 – 561 - 2522 ดรูายละเอียดเพ่ิมเติม 
www.indpsy.soc.ku.ac.th           
รบัสมคัรงาน 

  คณะเกษตร เปิดรับสมคัรพนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหน่ง
อาจารย์ วฒิุปริญญาเอก สาขาพืชสวน (เน้นสรีรวิทยาผกั)  
             ผู้สนใจขอและย่ืนใบสมคัรได้ท่ี งานธุรการ ภาควิชาพืชสวน 
คณะเกษตร ตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2560  
ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.agr.ku.ac.th   
  ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน เปิดรับสมคัรพนกังาน
มหาวิทยาลยั ต าแหน่ง นกัตรวจสอบภายใน 2 อตัรา วฒิุปริญญา
ตรีทางด้านการบญัชีหรือการเงิน 1 อตัรา วฒิุปริญญาโท 1 อตัรา 
(ต้องจบปริญญาตรีทางการเงินและบญัชี)   
             ผู้สนใจขอและย่ืนใบสมคัรได้ท่ี ส านกังานตรวจสอบ
ภายใน ตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวนัท่ี 16 มีนาคม 2560 โทรศพัท์ 02 – 942 
- 8116 ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี  www.ia.psd.ku.ac.th  
    คณะวิศวกรรมศำสตร์ เปิดรับสมคัรพนกังานเงินรายได้ 
ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 1 อตัรา วฒิุปริญญาตรี 
 ผู้สนใจขอและย่ืนใบสมคัรได้ท่ี งานธุรการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 
สอบถามโทรศพัท์ 02 - 797 – 0990 ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 
www.eng.ku.ac.th   
              คณะสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมคัรพนกังานมหาวิทยาลยั 
ต าแหน่งนกัวิชาการเงินและบญัชี 1 อตัรา วฒิุปริญญาตรีด้านบญัชี 
พาณิชยศาสตร์หรือการเงิน สมคัรได้ตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวนัท่ี 23 
กมุภาพนัธ์ 2560 และ พนกังานเงินรายได้ต าแหน่ง นกัวิทยาศาสตร์  
วฒิุปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ 1 อตัรา สมคัรได้ตัง้แตบ่ดันี ้
จนถงึวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 
              ผู้สนใจขอและย่ืนใบสมคัรได้ท่ี งานธรุการ  
คณะสิ่งแวดล้อม ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.ku.ac.th  
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