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ปฏทิินข่าว   
วนัจนัทรท่ี์ 3 เมษายน 2560 

เวลา 08.30 – 10.30 น. : กองกลาง จดัพิธีถวายพระพรชยัมงคล 
                                      เน่ืองในโอกาสวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ 
                                      สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม 
                                      ราชกมุารี ทรงเจริญพระชนมาย ุ62 พรรษา 
                                      ณ ห้องประชมุสธุรรม อารีกลุ และ โถง 
                                      นิทรรศการ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองคลงั ประชมุชีแ้จงการน าเข้าทะเบียน 
                                      อาคารและสิ่งก่อสร้างในระบบ ERP  
                                      ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                                                                             
เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชมุคณะกรรมการบริหาร  
                                      มก.  ครัง้ท่ี 4/2560 ณ ห้องประชมุก าพล   
                                      อดลุวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                                                                                                                
วนัองัคารท่ี 4 เมษายน 2560  
เวลา 09.00 – 12.00 น. : ส านกังานประกนัคณุภาพ ประชมุ 
                                      รองคณบดีฝ่ายประกนัคณุภาพ  
                                       ครัง้ท่ี 2 /2560 ณ ห้องประชมุก าพล   
                                      อดลุวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี    
เวลา 09.30 – 12.00 น. : กองกลาง จดัพิธีลงนามความร่วมมือ  
                                      ระหวา่ง มก. กบั กรมชลประทาน เพ่ือ 
                                      พฒันาบคุลากรด้านการวิจยันวตักรรม 
                                      และการศกึษา ณ ห้องประชมุ 9 ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี   
เวลา 14.00 – 16.00 น. : กองกลาง ประชมุคณะกรรมการจดังาน 
                                      สืบสานประเพณสงกรานต์ในรัว้นนทรี  
                                       ปี 2560 ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                                                                                                                                                        
วนัพธุท่ี 5 เมษายน 2560  
เวลา 08.00 – 16.30 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี จดัสมัมนา เร่ือง 
                                      “การจดัการความรู้มหาวิทยาลยั 
                                       
 

                                     เกษตรศาสตร์ ปีการศกึษา 2560”  
                                      ณ ห้องประชมุธีระ สตูะบตุร ชัน้ 2  
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                                                                                                                      
เวลา 10.00 – 12.00 น. : สภาพนกังาน มก. ประชมุคณะกรรมการ  
                                     บริหารสภาพนกังาน ณ ห้องประชมุ 5                                    
                          ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี       
เวลา 12.00 – 16.30 น. : ส านกังานอธิการบดี จดัโครงการประเมิน  
                                      คณุธรรมและความโปร่งใสในการ  
                                      ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
                               ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                                                                                                               
วนัพฤหสับดท่ีี 6 เมษายน 2560 : วนัจกัรี 
วนัศกุรท่ี์ 7 เมษายน 2560    
เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุคณะกรรมการ  
                                      พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ     
                                      ณ ห้องประชมุ 5 ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                          
เวลา 09.00 – 12.00 น. : ส านกังานประกนัคณุภาพ ประชมุเตรียม 
                                      ความพร้อมสูค่วามเป็นเลิศระดบัคณะ 
                                      ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

                                      ปฏทิินกจิกรรม 
ขอเชญิร่วมพธีิถวายพระพรชยัมงคล 

           เน่ืองในโอกาสวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ทรงเจริญพระชนมายคุรบ 62  
พรรษา วนัท่ี 2 เมษายน 2560 มก. จดัพิธีถวายพระพรชยัมงคล 
วนัท่ี 3 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 10.15 น. ณ ห้องประชมุ                 
สธุรรม อารีกลุ และโถงนิทรรศการ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
           กิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และ
ผู้แทนหน่วยงานร่วมลงนามถวายพระพร และถวายพุ่มดอกไม้สด 
จากนัน้ เป็นพิธีถวายพระพรชยัมงคล โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ 
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เปิดกรวย 
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กระทงดอกไม้และถวายพุ่มดอกไม้สด กลา่วค าถวายพระพรชยัมงคล
เฉลิมพระเกียรติ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  
วงดนตรี KU Wind Symphony โดยนิสิตภาควิชาดนตรี คณะมนษุย- 
ศาสตร์ บรรเลงเพลงมหาชยั   
** แต่งกำย  • ผู้บริหำร /บุคลำกร : ชุดสุภำพไว้ทุกข์ /เบรเซอร์  
                    • นิสิต : เคร่ืองแบบนิสิตชุดพธีิกำร  
งานสบืสานประเพณสีงกรานต์ ในร ัว้นนทรี 

         มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ นิสิตและ
บคุลากร ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในรัว้นนทรี ปี 2560             
ในวนัท่ี 11 เมษายน 2560 ณ อาคารจกัรพนัธ์เพ็ญศิริ เพ่ือร่วมกนั             
สืบสานประเพณีสงกรานต์ และอนรัุกษ์วฒันธรรมประเพณีอนัดีงาม
ให้คงอยู่คูส่งัคมไทยตลอดไป  
         กิจกรรมเร่ิมตัง้แต ่เวลา 08.00 น. พิธีท าบญุตกับาตรพระสงฆ์ 
20 รูป ณ ด้านหน้าอาคารจกัรพนัธ์เพ็ญศิริ จากนัน้ พิธีสรงน า้
พระพทุธรูป ชมการแสดงศิลปะและวฒันธรรมไทย และพิธีรดน า้ด าหวั
ขอพรบรูพาจารย์อาวโุส จดัขึน้ภายในอาคารจกัรพนัธ์เพ็ญศิริ 
แต่งกำย : ผ้าไทยสีสภุาพติดโบว์ด า  งด  เสือ้ผ้าลายดอกสีฉดูฉาด 
อปุสมบทหมู่  
         กองกิจการนิสิต ขอเชิญนิสิต ป. ตรี /โท /เอก ทกุคณะ เข้าร่วม 
“โครงกำรอุปสมบทหมู่ เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล พระบำท 
สมเดจ็พระปริมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช”  ณ วัดบวรนิเวศ
วิหำร โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย และขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทกุท่าน ร่วมเป็น
เจ้าภาพในการบวชพระนิสิต /บณัฑิต ม. เกษตร ตามก าลงัศรัทธา 
แสดงความจ านงได้ท่ี กองกิจการนิสิต  ชัน้ 1 อาคารระพี สาคริก 
ก ำหนดกำรอุปสมบท 
12 มิถนุายน 2560   พิธีขอขมาลาบวช บิดา มารดา ครูอาจารย์ 
14 มิถนุายน 2560   พิธีถวายตวัเข้าวดับวรนิเวศวิหาร 
15 มิถนุายน 2560   พิธีอปุสมบท วดับวรนิเวศวิหาร  
                               โดยศกึษาพระธรรมเป็นเวลา 7 วนั 
21 มิถนุายน 2560   เข้าปฏิบตัิกรรมฐาน ณ ศนูย์ปฏิบตัิธรรม วดับวร  
                               นิเวศวิหาร เขตมีนบรีุ เป็นเวลา 7 วนั 
 29 มิถนุายน 2560  พิธีลาสิกขา 
กฬีาเพือ่สขุภาพของบคุลากร มก. บางเขน 

          มก. จดัแข่งขนั “กีฬำเพื่อสุขภำพของบุคลำกร มก. 
บำงเขน” ประจ ำปี 2560 ระหวา่งวนัท่ี 19  – 28 เมษายน 2560 
แบ่งเป็น 4 ทีม ได้แก่ สีชมพู สมีว่ง สีฟ้า และสีส้ม มีการแข่งขนั ดงันี ้
         รอบคัดเลือก  วนัท่ี 19 – 26 เมษายน 2560 เวลา 17.00 – 
20.00 น. ได้แก่ บาสเก็ตบอลทีมชาย วอลเลย์บอลทีมหญิง แชร์บอล  
  
 

ทีมหญิง เปตอง และเทเบิลเทนนิส ณ อาคารยิมเนเซียม 
         แข่งขันว่ำยน ำ้ วนัท่ี 27 เมษายน 2560 เวลา 17.00 –.  
20.00 น. ณ สระจฬุาภรณวลยัลกัษณ์  
         รอบชงิชนะเลิศ วนัท่ี 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.                       
ณ อาคารยิมเนเซียม โดยมี พิธีเปิด เวลา 14.00 น. ณ สนามอินทรี 
จนัทรสถิตย์ ชมการแข่งขนักรีฑา กีฬาฮาเฮ ฟตุบอลคูพิ่เศษ (ทีม
บคุลากร มก.-ทีมสิงห์ออสตาร์) และเชียร์ลีดเดอร์ ผู้สนใจติดตาม 
ได้ใน page KU Sport Week 2017    
รบัสมคัรเรียนต่อ ป. โท /เอก                 
        คณะวิทยำศำสตร์ รับสมคัรบคุคลเข้าศกึษาตอ่ดงันี ้
          ระดับปริญญำโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาค
พิเศษ) ประจ าปีการศกึษา 2560 สมคัรได้ตัง้แตว่นัท่ี 3 เมษายน – 
19 พฤษภาคม 2560 รับจ านวน 40 คน  
          ระดับปริญญำเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมคัร
ต้องสง่ข้อเสนอ ภายในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 รับจ านวน 6 คน  
          ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ท่ี โทรศพัท์ 0 – 2562 – 5555 
ตอ่ 647206 หรือดท่ีู www.cs.csi.ku.ac.th/ms 
รบัสมคัรงาน  

        สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร รับสมคัร
พนกังานมหาวิทยาลยัเงินรายได้ ดงันี ้ 
          ต ำแหน่ง นักวิทยำศำสตร์ จ านวน 2 อตัรา วฒิุปริญญาตรี 
ทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาจลุชีวิทยา เคมี  เคมีวิเคราะห์ และ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
         ต ำแหน่ง พนักงำนทั่วไป จ านวน 3 อตัรา วฒิุ ม. 3 หากมี 
ประสบการณ์ในโรงงานผลิตอาหาร จะได้รับการพิจารณาเป็น 
พิเศษ และมีความรับผิดชอบตอ่งานในหน้าท่ี ผู้สนใจขอรับและ 
ย่ืนใบสมคัรได้ท่ี สถาบนัค้นคว้าและพฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร ชัน้ 2 
อาคารอมร ภมูิรัตน ตัง้แตบ่ดันีถ้งึวนัท่ี 12 เมษายน 2560 โทรศพัท์  
0 – 2942 – 8629 – 35 หรือดท่ีู  www.ifrpd.ku.ac.th 

        ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม รับสมคัรพนกังาน
มหาวิทยาลยัเงินรายได้ ดงันี ้ ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์ 
จ ำนวน 1 อัตรำ วฒิุ ป. 6 เพศชาย อาย ุ25 ปี ขึน้ไป รับสมคัร
ตัง้แตบ่ดันีถ้งึวนัท่ี 18 เมษายน 2560 
        ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำทบีริหำรงำนทั่วไป จ ำนวน 1 อัตรำ 
วฒิุปริญญาตรี หรือเทียบเท่า รับสมคัรตัง้แตบ่ดันี ้ถงึวนัท่ี 20 
เมษายน 2560  
          ผู้สนใจสมคัรได้ท่ี ส านกัสง่เสริมและฝึกอบรม ชัน้ 4 อาคาร
วิทยบริการ โทรศพัท์ 0 – 2942 – 8820 – 9              
          
           

http://www.ifrpd.ku.ac.th/

