ประจำสัปดำห์ 24 – 30 กรกฎำคม 2560

ปฏิทินข่าว
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560

ประชุม 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิ เทศ 50 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560

เวลา 08.30 – 16.30 น. : งานประชาสัมพันธ์ ประชุมตัดสินผลงาน
วีดโิ อการสอนครู ภาษาอังกฤษโครงการ
แบรนด์ติวเตอร์ ซัมเมอร์ แคมป์ ณ ห้ อง
ประชุม 5 ชัน้ 2 อาคารสารนิ เทศ 50 ปี
เวลา 09.30 – 12.00 น. : สานั กงานประกันคุณภาพประชุมคณะ
กรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ
ภายใน ครั ง้ ที่ 7/2560 ณ ห้ องประชุม 8
ชัน้ 2 อาคารสารนิ เทศ 50 ปี

เวลา 08.30 – 16.30 น. : งานประชาสัมพันธ์ ประชุมตัดสินผลงาน
วีดิโอการสอนครู ภาษาอังกฤษโครงการ
แบรนด์ติวเตอร์ ซัมเมอร์ แคมป์ ณ ห้ อง
ประชุม 5 ชัน้ 2 อาคารสารนิ เทศ 50 ปี
เวลา 08.45 – 09.45 น. : มก. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่ องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
28 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระ
เจ้ าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560
ยวรางกูร ณ ห้ องประชุมสุธรรม อารี กุล
เวลา 08.30 – 16.30 น. : งานประชาสัมพันธ์ ประชุมตัดสินผลงาน
ชัน้ 1 อาคารสารนิ เทศ 50 ปี
วีดโิ อการสอนครู ภาษาอังกฤษโครงการ
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมอนุกรรมการ
แบรนด์ติวเตอร์ ซัมเมอร์ แคมป์ ณ ห้ อง
จัดทาร่ างประกาศระเบียบและข้ อบังคับ
ประชุม 5 ชัน้ 2 อาคารสารนิ เทศ 50 ปี
เกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคล ณ ห้ อง
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมพิจารณา
ประชุม 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิ เทศ 50 ปี
ตาแหน่ งทางวิชาการ ณ ห้ องประชุม 6
เวลา 13.30 – 16.00 น. : สานั กงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรม
ชัน้ 2 อาคารสารนิ เทศ 50 ปี
การโครงการหลวง 48 ณ ห้ องประชุม 8
เวลา 10.00 – 12.00 น. : มก. ลงนามข้ อตก ลงอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ์
ชัน้ 2 อาคารสารนิ เทศ 50 ปี
ในผลงานวิจัยเรื่ อง “กากมันสาปะหลัง
เวลา 14.00 – 16.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมคณะกรรมการ
โปรตีนสูง” กับบริ ษัท เอฟ ดี กรี น (ประเทศ
พิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ ณ ห้ อง
ไทย) จากัด ณ ห้ องประชุม 9 ชัน้ 2
ประชุม 6 ชัน้ 2 อาคารสารนิ เทศ 50 ปี
อาคารสารนิ เทศ 50 ปี
วันศุกร์ท่ี 28 กรกฎาคม 2560 : วันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560
เวลา 08.00 – 13.00 น. : คณะเกษตร ปฐมนิ เทศนิ สิตใหม่
ณ ห้ องประชุมสุธรรม อารี กุล ชัน้ 1
อาคารสารนิ เทศ 50 ปี
เวลา 08.30 – 16.30 น. : งานประชาสัมพันธ์ ประชุมตัดสินผลงาน
วีดโิ อการสอนครู ภาษาอังกฤษโครงการ
แบรนด์ติวเตอร์ ซัมเมอร์ แคมป์ ณ ห้ อง
ประชุม 5 ชัน้ 2 อาคารสารนิ เทศ 50 ปี
เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ ณ ห้ อง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10
เวลา 07.00 น. : พิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ 10 รู ป เนื่ องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระเจ้ าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2560
ณ บริ เวณด้ านหน้ าอาคารสารนิ เทศ 50 ปี

ปฏิทินกิจกรรม
ขอเชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญ นิ สิต บุคลากร ร่ วมพิธี

การประชุมยทางวิ
ถวายพระพรชั
มงคลชาการ
เนื่ องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65
พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 พระเจ้ าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
–
เทพยวรางกู
ร ในวันที่ 27 กรกฎำคม 2560 เวลำ 08.30 – 09.45
ณ ห้ องประชุมสุธรรม อำรีกุล ชัน้ 1 อำคำรสำรนิ เทศ 50 ปี
กิจกรรมประกอบด้ วยถวายพานพุ่มดอกไม้ และลงนามถวาย
พระพร กล่าวราชสดุดีเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เพลง
สรรเสริ ญพระบารมี
กำรแต่ งกำย บุคลากร : ชุดสุภาพไว้ ทุกข์ - สวมเบลเซอร์
นิ สิต : เครื่ องแบบนิ สิตชุดพิธีการ

ศูนย์เฝ้าระวังอุทกภัยฯ จัดตัง้ ขึ น้ โดยมูลนิ ธิอาสาเพื่อนพึ่ ง
(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ใช้ พนื ้ ที่ชนั ้ ล่างอาคาร 19 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เป็ นที่ทาการศูนย์ โดยมีรศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญ
เศรษฐิ กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้ อมด้ วยคณาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมทรั พยากรนา้ ร่ วมเป็ นคณะทางาน และ ผศ.ดร.
สิตางศ์ พิลัยหล้ า เป็ นผู้ดูแลศูนย์ ศูนย์ดังกล่าวจะเป็ นศูนย์ประมวล
และแจ้ งระวังภัยไปยังพืน้ ที่ที่จะประสบภัยนา้ ท่วมหรื อดินถล่ม
เพื่อให้ ประชาชนเตรี ยมตัวรั บสถานการณ์ได้ อย่างทันท่วงที

เปิ ดบ้านฝ่ ายเครื่องมือและวิ จยั ทางวิ ทยาศาสตร์

ฝ่ ายเครื่ องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญ นิ สิต บุคลากร ร่ วมพิธี พัฒนาแห่ง มก. จัดงาน เปิ ดบ้ านฝ่ ายเครื่ องมือและวิจัยทาง
ทาบุญตักบาตรพระสงฆ์จานวน 10 รู ป เนื่ องในโอกาสวันเฉลิมพระ วิทยาศาสตร์ Open House 2017 : Scientific Equipment for Better
ชนมพรรษา 65 พรรษา พระเจ้ าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ Living ระหว่างวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2560 โดยมีเสวนาพิเศษหัวข้ อ
ยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎำคม 2560 เวลำ 07.00 น. ณ บริ เวณ “เครื่องมือวิทยำศำสตร์ กับกำรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อคุณภำพ
ด้ านหน้ าอาคารสารนิ เทศ 50 ปี
ชีวิตในยุค 4.0 “ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครั ฐและเอกชน ในวันที่ 15
เทศน์มหาชาติ ถวายราชสักการะ องค์พระภูมิพล
สิงหาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ผู้สนใจติดต่อสอบถาม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่ วมกับ สานั กงานคณะกรรมการ ได้ ที่ คุณฐาปนี ศิริสุรักษ์ โทรศัพท์ 02 – 942 – 8740 ต่อ 205
การอุดมศึกษา จัดกิจกรรมดนตรี ไทยเฉลิมพระเกียรติ “ เทศน์ มหำ อบรมหลักสูตร วิ ศวกรรมป้องกันอัคคีภยั รุ่นที่ 44
ชำติ ถวำยรำชสักกำระ องค์ พระภูมิพล” เพื่อถวายเป็ นพระราช
สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิ ด
กุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อ อบรมหลักสูตร วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย รุ่ นที่ 44 วันที่ 2 – 24
สานึ กในพระมหากรุ ณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงบาเพ็ญพระราชกรณีย กันยายน 2560 อบรมวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ทัง้ หมด 8 วัน ณ
กิจนานั ปการ ตลอดจนเพื่อให้ บุคลากร นิ สิต และประชาชนทั่วไป ได้ มี อาคาร 9 ชัน้ 2 อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ รั บจานวน 40 ท่าน
ส่วนร่ วมในกิจกรรมมหากุศลด้ วยการฟังเทศน์ มหาชาติ ในวันที่ 3 – 5 ลงทะเบียนท่านละ 22,000 บาท (พิเศษ ชาระเงินก่อนวันที่ 25
สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 – 17.00 น.ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย สิงหาคม 2560 เพียงท่านละ 21,000) ผู้ผ่านการฝึ กอบรมจะได้ รับ
เกษตรศาสตร์
วุฒิบัตรจากสถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย และยังได้ รับคะแนน
กิจกรรมประกอบด้ วย พิธีถวายราชสักการะและถวายพระราช CPD จากสภาวิศวกรด้ วยผู้สนใจสมัครได้ ที่ สถาบันวิศวกรรม
กุศล การเทศน์ มหาชาติ เวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ และคาถาพัน โดย ป้องกันอัคคีภัย โทรศัพท์ 02 – 942 – 8389
รับสมัครงาน
พระคุณเจ้ าจากวัดต่าง ๆ
คณะสิ่งแวดล้ อม รั บสมัครพนั กงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดที่ กองกลาง โทรศัพท์ภายใน 4611
และสายตรง 0 2 – 942 – 8151 – 3 หรื อ งานประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ ตาแหน่ งนั กวิทยาศาสตร์ จานวน 1 อัตรา วุฒิปริ ญญาโท สาขาวิชา
เคมี สิ่งแวดล้ อม หรื อสาขาที่เกี่ยวข้ อง สมัครได้ ตงั ้ แต่บัดนี จ้ นถึงวันที่
4111 – 5 สายตรง 02 – 942 – 8181 – 3
3 สิงหาคม 2560 ที่สานั กงานเลขานุการ คณะสิ่งแวดล้ อม สอบถาม
พิธีเปิ ดศูนย์เฝ้ าระวังอุทกภัยฯ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญ นิ สิต บุคลากร ร่ วมรั บ
รายละเอียดได้ ที่โทรศัพท์ 02 – 579 – 2946
เสด็จ พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดาตำมที่งำนประชำสัมพันธ์ กองกลำง ได้ จัดทำปฏิทิน
มาตุ เสด็จเปิ ดศูนย์เฝ้าระวังอุทกภัยและดินโคลนถล่มเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) มก. ออกประจำทุกสัปดำห์ โดยสำเนำเป็ นเอกสำรแจกจ่ ำย
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ อาคาร 19 คณะ
หน่ วยงำนต่ ำง ๆ และเพื่อเป็ นกำรลดกำรใช้ กระดำษและลด
วิศวกรรมศาสตร์ (อาคารสานั กบริ การคอมพิวเตอร์ เดิม) เพื่อเฉลิมพระ ต้ นทุนค่ ำใช้ จ่ำยของ มก. และก้ ำวทันยุคดิจิตอล จึงขอ
ปรั บเปลี่ยนเผยแพร่ ข่ ำวสำรนำไฟล์ ขึน้ บนเว็บไซต์ ตัง้ แต่
เกียรติพระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดาเดือนสิงหำคม 2560 เป็ นต้ นไป ที่ www.ku.ac.th/calendar
มาตุ ในโอกาสที่ทรงเจริ ญพระชันษา 5 รอบ 13 กรกฎาคม 2560

ขอเชิญร่วมพิธีทาบุญตักบาตร
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