ประจำสัปดำห์ 10 – 16 กรกฎำคม 2560

ปฏิทินข่าว

ปฏิทินกิจกรรม

วันจันทร์ท่ี 10 กรกฎาคม 2560: หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา สัมมนาอาจารย์ มก. ประจาปี 2560
วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาอาจารย์ มก. ประจาปี
เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและ
ช่วยวิชาการ ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
มก. ครัง้ ที่ 7/2560 ณ ห้ องประชุมกาพล
อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

2560 เรื่ อง “อุดมศึกษำไทยกับกำรศึกษำ 4.0” ในวันที่ 14
กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.15 น. ณ ห้ องประชุมสุธรรม
อารี กลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ
และร่ วมพิจารณาแนวทางการผลิตบัณฑิตให้ สอดคล้ องกับไทย
แลนด์ 4.0 โดยมี ดร.จงรั ก วัชรินทร์ รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี
เป็ นประธานเปิ ดการสัมมนา พร้ อมมอบนโยบายเกี่ยวกับทิศทาง
การเตรี ยมความพร้ อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อก้ าวสู่
่
วันพฤหัสบดีที 13 กรกฎาคม 2560
การศึกษา 4.0
เวลา 12.00 – 13.30 น. : นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จากนันจะเป็
้
นการอภิปรายพิเศษในหัวข้ อ “อุดมศึกษำไทย
พบปะผู้บริ หารมหาวิทยาลัย และผู้บริ หาร กับกำรศึกษำ 4.0” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้ วย ดร.
สถานีวิทยุ ม.ก. ณ ห้ องประชุม 9 ชัน้ 2
กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
อดีตรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศำสตรำจำรย์ คลินิก
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560
นำยแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ดร.สุวิทย์
เวลา 08.30 – 12.30 น. : สานักทะเบียนและประมวลผล ประชุม
เมษินทรี ย์ รัฐมนตรี ประจาสานักนายกรัฐมนตรี และดาเนินรายการ
สัมมนาอาจารย์ มก. ประจาปี 2560 เรื่ อง
โดย รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจยั
“ อุดมศึกษำไทยกับกำรศึกษำ 4.0”
ทังนี
้ ้ จะมีการถ่ายทอดสดทางไกลไปยัง วิทยำเขต
ณ ห้ องประชุมสุธรรม อารี กลุ ชัน้ 1
กำแพงแสน ที่ห้องเธียร์ เตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยำเขต
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ศรี รำชำ ห้ องเธียร์ เตอร์ หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี และ วิทยำเขต
เวลา 08.30 – 12.00 น. : สานักงานประกันคุณภาพ ประชุม
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ห้ องประชุมระพีสาคริ ก
คณะกรรมการเครื อข่าย 15 สถาบัน
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และรับฟั งการสัมมนาผ่านระบบ
ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
ถ่ายทอดสด ทางเครื อข่าย Nontri Live
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองคลัง ประชุมชี ้แจงการจ้ างเหมาบริ การ
มก. จัดโครงการก้ าวแรกสูศ่ าสตร์ แห่งแผ่นดิน ปี การศึกษา
ณ ห้ องประชุมธีระ สูตะบุตร ชัน้ 2
2560 สาหรับนิสิตชันปี
้ ที่ 1 (บางเขน) จานวน 4 รุ่ น รุ่ นละ 1 วัน
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ระหว่างวันที่ 18 – 21 กรกฎาคม 2560 เริ่ มเวลา 07.00 – 17.30 น.
เวลา 13.30 – 16.30 น. : สานักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการ
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อให้ นิสิตใหม่มีจิตสานึกที่ดีในความ
ประจาสานักงานอธิการบดี
เป็ นศาสตร์ แห่งแผ่นดิน ให้ เกิดความประทับใจและมีความ
ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
ภาคภูมิใจในการเป็ นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีกิจกรรม
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
นันทนาการ และวิชาการ ดังนี ้

กำรแสดงดนตรี จากวง KU Band รวมดาวกระจุย KU
และประสบการณ์ ระหว่างนักวิชาการ นักวิจยั และอาจารย์ เพื่อหา
การประชุ
มทางวิชและ
าการมอบของที
่ระลึกให้พและ
รับประทานอาหารนอ
าลาของผู้เกษี ยณ:ฒนาการผลิ
กลางวันร่ วตมกั
Chorus
KU Dance
ร้ องเพลงพระราชนิ
นธ์ “เกษตรศาสตร์
”
แนวทางในการพั
ข้ านวโพดและข้ าวฟ่ างให้ มีคณ
ุ ภาพ
กิจกรรม Fanpage “เกษตรศาสตร์ ศาสตร์ แห่งแผ่นดิน” ใน
และเพียงพอกับความต้ องการใช้ ภายในประเทศ
รู ปแบบวีดิโอ อาทิ ศาสตร์ แห่งแผ่นดิน ชีวิตพอดีที่ KU โพสต์อิฐ KU
การประชุมดังกล่าว จัดขึ ้นทุก 2 ปี และหมุนเวียนกันเป็ น
–
on my Mind ตัวตนคนเกษตร
เจ้ าภาพ โดยจัดขึ ้นในรู ปแบบของการประชุม ประกอบด้ วย การ
กิจกรรม “KU Discovered” แนะนาระบบการเรี ยนรู้และแหล่ง นาเสนอผลงานวิจยั ภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ การอภิปราย
เรี ยนรู้ ใน มก. และ พิธีปฏิญาณตนเป็ นนิสิตใหม่ รับมอบต้ นนนทรี
การศึกษาดูงาน การจัดนิทรรศการ จากนักวิชาการ นักวิจยั
ประจารุ่ น เคยู 77 พิธีเทียนชัยอุดมการณ์ และรับมอบของที่ระลึก
อาจารย์ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทังภาครั
้
ฐและเอกชน
ประจารุ่ น
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ สถาบันวิจยั พืชไร่
สาหรับวิทยาเขตกาแพงแสน จัดวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2560 และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร โทรศัพท์ 0 – 2579 –
วิทยาเขตศรี ราชา 26 – 27 กรกฎาคม 2560 และวิทยาแฉลิมพระ
3930 ต่อ 202
เกียรติ จังหวัดสกลนคร 29 กรกฎาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เปิ ดอบรมภาษาต่างประเทศ
ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ เปิ ดอบรมภาษาอังกฤษ
www.ku.ac.th
ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลียน สเปน จีนกลาง ญี่ปนุ่ เกาหลี เวียดนาม
เทศน์มหาชาติ ถวายราชสักการะ องค์พระภูมิพล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่ วมกับ สานักงานคณะกรรมการ รัสเซีย อินโดนีเซีย เขมร พม่า โปรตุเกส และภาษาไทย ประจาภาค
การอุดมศึกษา จัดกิจกรรมดนตรี ไทยเฉลิมพระเกียรติ “ เทศน์ มหำ
ต้ น ปี การศึกษา 2560 ให้ แก่นิสิตนักศึกษา และบุคคลทัว่ ไป เริ่ ม
ชำติ ถวำยรำชสักกำระ องค์ พระภูมิพล” เพื่อถวายเป็ นพระราช
เรี ยนวันที่ 19 สิงหาคม – 19 พฤศจิกายน 2560
กุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อ
ผู้สนใจสมัครได้ ที่ ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ ชัน้ 1 ห้ อง
สานึกในพระมหากรุ ณาธิคณ
ุ ที่พระองค์ท่านได้ ทรงบาเพ็ญพระราช
100 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ตังแต่
้ บดั นี ้จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม
กรณียกิจนานัปการ ตลอดจนเพื่อให้ บคุ ลากร นิสิต และประชาชน
2560 สอบถามโทรศัพท์ 0 – 2942 – 8888 – 9 ดูรายละเอียดได้ ที่
ทัว่ ไป ได้ มีสว่ นร่ วมในกิจกรรมมหากุศลด้ วยการฟั งเทศน์มหาชาติ ใน www.lang.human.ku.ac.th
วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิ ดเช่าพื้นที่จาหน่าย สินค้า อาหารว่าง และเครือ่ งดืม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เปิ ดให้ เช่าพื ้นที่ ดังนี ้
กิจกรรมประกอบด้ วย พิธีถวายราชสักการะและถวายพระราช
บริเวณอำคำร KU GREEN เพื่อประกอบกิจการที่ไม่ผิด
กุศล การเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ และคาถาพัน โดย
พระคุณเจ้ าจากวัดต่าง ๆ อาทิ วัดสุทศั น์เทพวราราม วัดประยุรวงศา กฎหมายหรื อศีลธรรม และต้ องเหมาะสมกับสถานศึกษา เช่น
ร้ านอาหารว่าง ร้ านอุปกรณ์การเรี ยน ร้ านคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น
วาส วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วัดสามพระยา วัดบางรักใหญ่ วัด
พืน้ ที่บริเวณด้ ำนทิศใต้ สนำมอินทรี ย์ฯ ขนาด 20 ตาราง
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดเปรมประชา ปทุมธานี และมีการแสดง
ดนตรี ไทยพร้ อมบรรเลงเพลงประกอบการเทศน์ทงั ้ 13 กัณฑ์ โดย นิสิต เมตร ประกอบกิจการร้ านอาหารว่าง และเครื่ องดื่ม
พืน้ ที่บริเวณซุ้มด้ ำนหน้ ำโรงอำหำรกลำง 1 ขนาด 70
ชมรมดนตรี ไทย คณะมนุษยศาสตร์ มก.
ตารางเมตร ประกอบกิจการร้ านอาหารว่าง และเครื่ องดื่ม
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ กองกลาง โทรศัพท์
ผู้สนใจขอซื ้อเอกสารได้ ที่สานักงานทรัพย์สิน ชัน้ 2 อาคาร
0 –2942 – 8151 – 3 หรื อ งานประชาสัมพันธ์ มก. โทรศัพท์ 0 –
วิทยพัฒนา ในราคาชุดละ 100 บาท ตังแต่
้ บดั นี ้ถึงวันที่ 14
2942 – 8181 – 3
กรกฎาคม 2560 ติดต่อได้ ที่โทรศัพท์ 0 – 2561– 4749 ต่อ 120 หรื อ
ประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่ างแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่ วมกับ กรมวิชาการเกษตร และ www.property.ku.ac.th
รับสมัครงาน
กรมส่งเสริ มการเกษตร จัดประชุมวิชาการ “ข้ ำวโพดและข้ ำวฟ่ ำง
สานักส่งเสริ มและฝึ กอบรม รับสมัครลูกจ้ างชัว่ คราว ตาแหน่ง
แห่ งชำติ ครั ง้ ที่ 38” วันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม
แกรนด์ฮิลล์ รี สอร์ ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเสนอผลงาน นักวิชาการแกษตร และนักวิชาการเงินและบัญชี รับสมัครถึงวันที่
20 กรกฎาคม 2560 สอบถามที่ โทรศัพท์ 0 – 2942 – 8820 – 9
วิจยั ด้ านข้ าวโพดและข้ าวฟ่ าง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2

