ประจำสัปดำห์ 31 สิงหำคม – 6 กันยำยน 2558

ปฏิทินข่าว
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558
เวลา 13.30 – 16.30 น. : ประชุมสภา มก. ณ ห้ องประชุมกาพล
อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 16.30 – 21.30 น. : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริ มกิจการ
มหาวิทยาลัย ณ ห้ องประชุมกาพล
อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันศุกร์ท่ี 4 กันยายน 2558
เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองคลัง ประชุมหัวหน้ างานกองคลัง
ณ ห้ องประชุม 6 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ปฏิทินกิจกรรม
มก.จัดงานเชิดชูเกียรติบณั ฑิตเกียรตินยิ ม

สานักทะเบียนและประมวลผล จัดงานเชิดชูเกียรติบณ
ั ฑิต
เกียรตินิยม และรับเหรี ยญเกียรตินิยม ประจาปี . 2558 ในวันที่ 4
วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558
เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ร่ วมต้ อนรับคณาจารย์ กันยายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
จาก Kyoto University ณ ห้ องประชุม 9 นิสิตลงทะเบียนตังแต่
้ เวลา 08.00 – 09.00 น.
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
จึงขอเชิญบัณฑิตเกียรตินิยม เข้ าร่ วมงานในวันและเวลา
เวลา 08.30 – 13.00 น. : สานักทะเบียนและประมวลผล จัดสัมมนา ดังกล่าว สอบถามโทรศัพท์ 02 – 942 – 8200 ต่อ 8017 – 9
งาน “สืบสาน วันสีบ นาคะเสถียร”
งานวันสถาปนาประกอบการโครงการ
มก. จัดงาน “สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร” วันที่ 1 – 2
สหกิจศึกษาพบผู้บริ หาร มก. ครัง้ ที่ 13
กันยายน 2558 เวลา 07.30-16.30 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ณ ห้ องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2
เพื่อราลึกถึง นายสืบ นาคะเสถียร นิสิตเก่าคณะวนศาสตร์ ผู้เสีย
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
สละชีวิตเพื่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ 25 ปี แห่งการจากไป
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ จัดประชุมหารื อ
ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้ วย พิธีทาบุญถวาย
Double Degree Programณ ห้ อง
สังฆทานพระสงฆ์ 10 รูป พิธีประกาศสดุดีและพิธีวางพวงดอกไม้
ประชุม 9 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
การประกวดแข่งขันวาดภาพหัวข้ อ “สีสนั แห่งพงไพร” การแสดงบท
วันพุธที่ 2 กันยายน 2558
เวลา 08.30 – 11.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ร่ วมต้ อนรับคณะจาก
เพลงบรรเลงเพื่อป่ า วงดนตรี เพื่อนการกุศล โดยวงมาลีฮวนน่า และ
Gadjah Mada University ณ ห้ อง
การเสวนาในหัวข้ อ “ตำมรอยทำง ชีวิตผู้พทิ กั ษ์ พงไพร” หัวข้ อ
ประชุม 9 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
“คนรุ่ นใหม่ หวั ใจอนุรักษ์ ” หัวข้ อ “ผืนป่ ำที่หำยไป” หัวข้ อ
วันพฤหัสบดีท่ี 3 กันยายน 2558
“ผู้หญิงกับกำรปกป้องป่ ำไม้ ไทย” โดยวิทยากรชื่อดัง
เวลา 08.30 – 12.00 น. : คณะมนุษยศาสตร์ จัดพิธีไหว้ ครู
จึงขอเชิญนิสิต บุคลากร และผู้สนใจร่ วมงาน และฟั งการ
ณ ห้ องประชุมสุธรรม อารี กลุ ชัน้ 1
เสวนา พร้ อมชมนิทรรศการ “สืบจิตวิญญาณ สืบสร้ างอุดมการณ์
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
สืบนาคะเสถียร”
เวลา 09.00 – 12.30 น. : กองแผนงาน ประชุมคณะทางานร่ าง
เปิ ดสอน วิชาปลาสวยงาม
นโยบายการพัฒนา มก. ณ ห้ องประชุม 8
ภาควิชาเวชศาสตร์ และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตว
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
แพทยศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน เปิ ดสอนหมวดวิชาทัว่ ไป รหัส
เวลา 09.00 – 16.30 น. : กองคลัง ประชุมคณะทางานปรับปรุ ง
01503101 วิชาปลาสวยงาม (Fundamental Health Management
ระบบการเงิน ERP ณ ห้ องประชุม 6
in Ornamental Fish) ให้ แก่ นิสิตทุกคณะ ทุกชันปี
้ ที่สนใจ ในภาค
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ปี การศึกษา 2558 โดยมีการเรี ยนการสอนที่อาคารศูนย์เรี ยนรวม 2

วิทยาเขตก
าแพงแสน
ดังนี ้ วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 17.00 กันยายน 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น.
การประชุ
มทางวิชาการ
– 18.30 น. พบอาจารย์ประจาวิชา ห้ อง 303 วันที่เสาร์ ที่ 5 และ 12
ทัง้ 2 โปรแกรมจัดการสอน ณ ห้ องฝึ กอบรม ชัน้ 2 อาคาร
กัน–ยายน 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ห้ อง 202 และ วันอาทิตย์ที่ 6 เทพรัตน์วิทยาโชติ สานักหอสมุด ผู้สนใจเข้ าร่ วมอบรมสามารถ
และ 13 กันยายน 2558 สอนที่ห้อง 203 และ 204
ลงทะเบียนได้ ที่ www.lib.ku.ac.th/training สอบถามเพิ่มเติมได้ ที่
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
โทรศัพท์ 02 – 942 – 8616 ต่อ 215
มก. กาหนดพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร ประจาปี
ปฐมนิเทศการใช้หอ้ งสมุด
การศึกษา 2557 วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2558 โดยแบ่งเป็ น
สานักหอสมุด จัดโครงการ “ปฐมนิเทศการใช้ ห้องสมุด
กลุ่ม 1 คณะมนุษยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย โครงการ
ประจาปี การศึกษา 2559” ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 2 ตุลาคม
สหวิทยาการ คณะเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรม 2558 (จานวนรอบละ 60 คน) ณ ห้ องประชุม 3 ชัน้ 4 อาคารเทพ
เกษตร ซ้ อมใหญ่วนั ที่ 17 ตุลาคม 2558 รับจริ งวันที่ 26 ตุลาคม 2558 รัตน์วิทยาโชติ สานักหอสมุด แบ่งเป็ น ปฐมนิเทศนิสิตระดับ
ปริญญำตรี ระหว่ ำงวันที่ 24 สิงหำคม – 25 กันยำยน 2558
กลุ่ม 2 คณะเกษตร กาแพงแสน คณะประมง คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา คณะบริ หารธุรกิจ รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 10.00 น. รอบที่ 2 เวลา 13.30 - 14.30 น.
คณะสิ่งแวดล้ อม และคณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ซ้ อมใหญ่ และรอบที่ 3 เวลา 15.30 - 16.30 น. ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิต
ศึกษำ ระหว่ ำงวันที่ 28 กันยำยน - 2 ตุลำคม 2558 รอบที่ 1
วันที่ 18 ตุลาคม 2558 รับจริ ง วันที่ 27 ตุลาคม 2558
เวลา 09.00 - 10.00 น. และรอบที่ 2 เวลา 13.30-14.30 น.
กลุ่มที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์
ผู้สนใจเข้ าร่ วมปฐมนิเทศการใช้ ห้องสมุด ลงทะเบียนได้ ที่
คณะวนศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรี ราชา คณะวิศวกรรมศาสตร์
http://kulc.lib.ku.ac.th/online_register/orientation (นิสิตที่เข้ าร่ วม
ศรี ราชา คณะวิทยาการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรี ราชา
กิจกรรมจะได้ รับชัว่ โมงกิจกรรมจานวน 1 ชัว่ โมง)
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ และคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
ซ้ อมใหญ่วนั ที่ 22 ตุลาคม รับจริ งวันที่ 28 ตุลาคม 2558
กลุ่มที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ คณะสังคมศาสตร์
คณะทรัพยากร ธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัย
พยาบาลราชชนนี นพรัตน์วชิระ ซ้ อมใหญ่วนั ที่ 23 ตุลาคม 2558 รับ
จริ งวันที่ 29 ตุลาคม 2558
กลุ่มที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
สุพรรณบุรี และวิทยาลัยชลประทาน ซ้ อมใหญ่วนั ที่ 24 ตุลาคม
2558 รับจริ งวันที่ 30 ตุลาคม 2558 (ซ้ อมย่อยดูได้ ที่ www.ku.ac.th)

อบรม “การสืบค้นสารสนเทศผ่านโปรแกรมสอนการรู ้
สารสนเทศ”
สานักหอสมุด ได้ ดาเนินการปรับปรุ ง โปรแกรมสอนการรู้
สารสนเทศ (Information Literacy Program) ซึง่ เป็ นการแยก
โปรแกรมการสอนตามความสนใจในสาขาวิชาต่าง ๆ จึงขอเชิญ
อาจารย์ นิสิต และบุคลากร มก. เข้ าร่ วมการอบรมดังกล่าว โดย
โปรแกรมอบรมการรู้ สารสนเทศ ที่จะเปิ ดสอนในเดือนกันยายน 2558
มีดงั นี ้ อบรมกำรสืบค้ นข้ อมูลสำขำเกษตร (รุ่ นที่ 1) วันที่ 24
กันยายน 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น. บรรยำยเชิงปฏิบัตกิ ำรเรื่ อง
กำรใช้ โปรแกรมจัดกำรทำงบรรณำนุกรม EndNote X7 วันที่ 25

สานักหอสมุดแจ้งเวลาการให้บริการ
สานักหอสมุดขอแจ้ งเวลาเปิ ดให้ บริกำรในช่วงปี การศึกษา
ภาคต้ น ตังแต่
้ บดั นี ้จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ดังนี ้
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 น. วันเสาร์ – วัน
อาทิตย์ เวลา 11.00 น. – 19.00 น. และช่ วงสอบกลำงภำคตังแต่
้
วันที่ 26 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2558 ขยายเวลาให้ บริ การ วัน
จันทร์ – วันศุกร์ เปิ ดถึงเวลำ 24.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา
09.00 – 19.00 น.

โครงการ “สุขใจไหว้พระทาบุญ 9 วัด
กองกิจการนิสิต ขอเชิญนิสิตทุกชันปี
้ เข้ าร่ วมโครงการ “สุข
ใจไหว้ พระทาบุญ 9 วัด” ครัง้ ที่ 2 ในวันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2558
ณ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย และนิสิตได้
ชัว่ โมงกิจกรรมด้ านคุณธรรม 7 ชัว่ โมง ผู้สนใจสมัครได้ ที่ ชัน้ 3 งาน
วินยั ฯ กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริ ก

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
คณะวนศาสตร์ ขอเชิญนิสิต บุคลากร และผู้มีจิตศรัทธาร่ วม
บริ จาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในวันศุกร์ ที่ 4 กันยายน
2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โถงอเนกประสงค์ ชัน้ 1
อาคารวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์
การบริ จาคโลหิต 3 -4 เดือนครัง้ เพื่อให้ ร่างกายได้ สร้ างเม็ด
เลือดใหม่แทนเม็ดเลือดเก่าที่บริ จาค และทาให้ ร่างกายแข็งแรงขึ ้น
2

