ประจําสัปดาห์ 23 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2560

ปฏิทินข่าว

วันจันทร์ท่ี 23 ตุลาคม 2560 : วันปิ ยมหาราช
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมคณะอนุกรรม
การจัดทําร่ างประกาศ ระเบียบ และ
ข้ อบังคับเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคล
ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ
50 ปี
เวลา 09.30 – 12.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาผลงานทางวิชาการ ณ ห้ อง
ประชุม 6 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

สารนิเทศ 50 ปี

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560

เวลา 08.30 – 12.00 น. : มก. ลงนามความร่ วมมือกับ
Newcastle University, UK ณ ห้ อง
ประชุม 9 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ
50 ปี
เวลา 08.30 – 16.30 น. : ประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ ห้ อง
ประชุมกําพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560

เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ประชุมเตรี ยมจัดงาน
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560
ประชุมวิชาการนานาชาติครบรอบ 75 ปี
เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมคณะกรรมการ
มก. ณ ห้ องประชุม 9 ชัน้ 2 อาคาร
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ณ ห้ อง
สารนิเทศ 50 ปี
ประชุม 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 09.00 – 12.00 น. : ประชุมคณะเกษตร ITA ณ ห้ องประชุม
เวลา 11.00 – 16.30 น. : สภาพนักงาน มก. ประชุมสภาพนักงาน
8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 10/2560 ณ ห้ อง
เวลา 10.00 – 12.00 น. : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
ประชุมกําพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคาร
ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการ
สารนิเทศ 50 ปี
สภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริ หาร
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 : พระราชพิธีถวาย
ครัง้ ที่ 1 ณ ห้ องประชุมกําพล อดุลวิทย์
พระเพลิงพระบรมศพ
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
พระบาทสมเด็จพระ
เวลา 13.00 – 16.30 น. : มก. ต้ อนรับคณะผู้บริ หารและลงนาม
ปรมินทรมหาภูมิพล
ความร่ วมมือกับ Universitas
อดุลยเดช
วันศุกร์ท่ี 27 ตุลาคม 2560
Internasional Semen Indonesia
เวลา 10.00 – 12.00 น. : ประชุมแผนงานกองวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้ อง
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ ห้ องประชุม 9
ประชุม 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.00 – 15.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560
พิจารณาผลงานทางวิชาการ ณ ห้ อง
เวลา 10.00 – 12.00 น. : ประชุมคณะกรรมการบริ หารสภา
ประชุม 6 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
พนักงาน มก. ณ ห้ องประชุม 6 ชัน้ 2
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 08.00 - 17.00 น. : คณะบริ หารธุรกิจ จัดฝึ กซ้ อมงานพิธี
วันพฤหัสบดีท่ี 2 พฤศจิกายน 2560
พระราชทานปริ ญญาบัตรของคณะ ณ
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ จัดบรรยาย
ห้ องประชุมสุธรรม อารี กลุ ชัน้ 1 อาคาร
ทุนการศึกษาต่อ The University

การประชุมทางวิชาการ of Hong Kong ณ ห้ องประชุม 9 ชัน้ 2

เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครัง้ ที 56

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่ วมกับ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ จัดประชุม
วัน–ศุกร์ท่ี 3 พฤศจิกายน 2560
เวลา 08.00 - 16.00 น. : คณะเศรษฐศาสตร์ ปั จฉิมนิเทศนิสิตชันปี
้
ทางวิชาการ ครัง้ ที่ 56 ระหว่างวันที่ 6 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ
ที่ 4 ณ ห้ องประชุมสุธรรม อารี กลุ ชัน้ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสริ มสร้ างพัฒนาประสิทธิภาพของ
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
งานวิจยั แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่าง
เวลา 09.30 – 16.30 น. : สํานักงานสภา มก. ประชุมคณะกรรมการ นักวิชาการภาครัฐและเอกชน โดยนําเสนอผลงานวิจยั ในสาขา
สรรหาคณบดีคณะบริ หารธุรกิจ ณ ห้ อง ต่างๆ จํานวน 12 สาขา ใน 3 หมวดวิชา คือ หมวดวิชา
ประชุม 5 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เกษตรศาสตร์ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม
เวลา 10.00 – 12.00 น. : สํานักงานสภา มก. ประชุมคณะกรรมการ และหมวดวิชาศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่ วมส่งบทคัดย่อและเรื่ องเต็มผ่าน
กรรมการสภา มก.ประเภทผู้บริ หาร ครัง้
ระบบลงทะเบียนออนไลน์ http://annualconference.ku.ac.th ได้
ที่ 2 ณ ห้ องประชุมกําพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2 ตังแต่
้ บดั นี ้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
อบรม การพัฒนายกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบตั ิการฯ
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่ วมกับสํานักงาน
เวลา 13.00 – 16.00 น. : สํานักงานกฎหมาย ประชุมคณะสอบ
ข้ อเท็จจริ งความรับผิดทางละเมิด ณ ห้ อง คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) จัดโครงการฝึ กอบรมเรื่ อง การ
พัฒนายกระดับความปลอดภัยห้ องปฏิบัตกิ าร ภายใต้
ประชุม 6 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
โครงการมหาวิทยาลัยแม่ ข่ายด้ านความปลอดภัย
วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560
ห้ องปฏิบัตกิ าร ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 –
เวลา 07.00 – 16.30 น. : คณะศึกษาศาสตร์ จัดฝึ กซ้ อมงานพิธี
16.00 น. ณ ห้ องประชุมธีระ สูตะบุตร ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
พระราชทานปริ ญญาบัตรของคณะ ณ
ห้ องประชุมสุธรรม อารี กลุ ชัน้ 1 อาคาร เพื่อเผยแพร่ ความรู้ ความเข้ าใจด้ านความปลอดภัยห้ องปฏิบตั ิการ
ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ห้องปฏิบตั ิการมีความปลอดภัยเพิ่มขึ ้น
สารนิเทศ 50 ปี
ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.3rdi.ku.ac.th/cl
ปฏิทินกิจกรรม
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

สํานักหอสมุดจัดทํา “ระบบบริการคลังความรูศ้ าสตร์พระราชา รับสมัครงาน
สํานักส่ งเสริมและฝึ กอบรม รับพนักงานมหาวิทยาลัย
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน”
สํานักหอสมุด จัดทํา “ระบบบริการคลังความรู้ ศาสตร์
พระราชา ศาสตร์ แห่ งแผ่ นดิน” และ “นิทรรศการพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช” เพื่อร่ วมน้ อมรํ าลึกถึงพระมหากรุ ณาธิคณ
ุ และร่ วม
ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยผู้สนใจสามารถชม “ระบบบริการคลังความรู้ ศาสตร์ พระราชา
ศาสตร์ แห่ งแผ่ นดิน” ซึง่ เป็ นระบบที่รวบรวมองค์ความรู้ ผลงานที่
เกี่ยวข้ องกับพระราชดํารัส พระปรี ชาสามารถ พระราชกรณียกิจ
เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งความรู้ สําหรับพสกนิกรชาวไทยได้ น้อมนําไป
ประพฤติปฏิบตั ิ เข้ าชมที่ http://kukr.lib.ku.ac.th/kingrama9
และชม “นิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ได้ ตงแต่
ั้
บัดนี ้จนถึง 27 ตุลาคม 2560 ณ บริ เวณโถงนิทรรศการ ชัน้ 1 อาคาร
เทพรัตน์วิทยาโชติ สํานักหอสมุด

ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบตั ิการ จํานวน 1 อัตรา ถึงวันที่
10 พฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดใบสมัคร www.eto.ku.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ตําแหน่งผู้ปฏิบตั ิงานบริ หาร จํานวน 1 อัตรา สังกัดงานเลขานุการ
และพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 4 อัตรา ดาวน์โหลดใบ
สมัครได้ ที่ www.eng.ku.ac.th
คณะศึกษาศาสตร์ รับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
จํานวน 2 อัตรา สังกัดโครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรี ยนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจยั และพัฒนาการศึกษา
คุณสมบัติ ปริ ญญาโทสาขาการศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา และ
สาขาการสอนสังคมศึกษา 1 อัตรา ดาวน์โหลดใบสมัครที่
www.satitkasetip.kus.ku.ac.th ยื่นใบสมัครด้ วยตนเองที่งาน
บุคลากร ห้ องธุรการ อาคาร 4 โครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรี ยน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
2

