ประจําสัปดาห์ 25 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560

ปฏิทินข่าว

สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 9/2560 ณ ห้ อง
วันจันทร์ท่ี 25 กันยายน 2560
ประชุมกําพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคาร
เวลา 08.30 – 16.30 น. : ประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ ห้ องประชุม
สารนิเทศ 50 ปี
กําพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2
เวลา 14.00 – 16.30 น. : สํานักงานอธิการบดี ประชุมคณะ
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
กรรมการพิจารณาผู้เหมาะสมเพื่อ
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560
แต่งตังเป็
้ นผู้รักษาการ ผอ. สํานักงาน
เวลา 09.00 – 13.00 น. : ประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ประกันคุณภาพ ณ ห้ องประชุม 9 ชัน้ 2
มก. ครัง้ ที่ 3/2560 ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 17.00 – 18.00 น. : สํานักการกีฬา ปิ ดโครงการพุธหรรษา
เวลา 13.00 – 16.30 น. : ประชุมกรรมการส่งเสริ มกิจการ มก.
เกษตรศาสตร์ มาออกกําลังกาย ณ
ณ ห้ องประชุมกําพล อดุลวิทย์
สนามอินทรี จนั ทรสถิตย์
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560

วันพุธที่ 27 กันยายน 2560

เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ณ ห้ อง
ประชุม 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 09.30 – 16.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน
ณ ห้ องประชุม 6 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ
50 ปี
เวลา 10.00 – 16.00 น. : สภาพนักงาน มก. ประชุมคณะ
กรรมาธิการฝ่ ายรับเรื่ องราวร้ องทุกข์และ
ฝ่ ายบริ หารยุทธศาสตร์ ณ ห้ องประชุม 5
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 10.00 – 17.00 น. : กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดงานประชา
รัฐร่ วมใจ พัฒนาหอพักไทย ก้ าวสู่
มาตรฐาน ณ ห้ องประชุมสุธรรม อารี กลุ
ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.00 – 16.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ จัดโครงการสัมมนา
เครื อข่ายผู้ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงาน
บริ หารงานบุคคล ณ ห้ องประชุมธีระ
สูตะบุตร ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.30 – 16.30 น. : สภาพนักงาน มก. ประชุมสภาพนักงาน

เวลา 09.30 – 12.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุม
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ณ ห้ องประชุม 5
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 09.30 – 16.30 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุม
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ณ ห้ องประชุม 8
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 14.00 – 16.30 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุม
คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการ
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ณ ห้ องประชุม 5 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันศุกร์ท่ี 29 กันยายน 2560

เวลา 08.30 – 17.30 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ร่ วมกับ คณะ
ศึกษาศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ
นานาชาติ APHERP Emergent
Scholar Seminars ณ ห้ องประชุม 9
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.00 – 16.30 น. : สํานักประกันคุณภาพ ประชุมติดตาม

การประชุมทางวิชาการ การรายงานผลการดําเนินงานตัวบ่งชี ้ของ 17.30 น. ณ ห้ องแกรนด์บอลรูมและห้ องทิวลิป โรงแรมรามาการ์ มก. ณ ห้ องประชุมธีระ สูตะบุตร ชัน้ 2
เด้ นส์ กรุ งเทพฯ เพื่อให้ อาจารย์และนักวิจยั ที่ได้ รับทุน นําเสนอ
–
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ผลผลิต/ผลลัพธ์จากการวิจยั ในรู ปแบบบรรยาย (Oral
เวลา 13.00 – 18.30 น. : สํานักทะเบียนและประมวลผล ประชุม
Presentation) หรื อ แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) พร้ อมรับ
คณะกรรมการประสานกิจเครื อข่ายเขต
ฟั งข้ อคิดเห็น/ เสนอแนะ เพื่อพัฒนาปรับปรุ งการดําเนินงานวิจยั ให้
ภาคกลาง ณ ห้ องประชุมกําพล อดุลวิทย์ สมบูรณ์ยิ่งขึ ้น โทรศัพท์ 02 – 579 – 5547
เปิ ดบ้านมหาวิทยาลัยเด็ก @SciKU คณะวิทยาศาสตร์ มก.
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เชิญชวนเด็กนักเรี ยนระดับประถมศึกษาตอนปลายถึง
วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560
เวลา 08.00 – 13.00 น. : งานเชิดชูเกียรติบณ
ั ฑิตเกียรตินิยม และรับ มัธยมศึกษาตอนต้ น เข้ าร่ วมโครงการเปิ ดบ้ านมหาวิทยาลัยเด็ก
เหรี ยญเกียรตินิยม ณ อาคารจักรพันธ์
@SciKU คณะวิทยาศาสตร์ มก. ในวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2560 เพื่อ
เพ็ญศิริ
ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยน อายุระหว่าง 8 – 15 ปี ได้ สมั ผัสการศึกษาใน
ระดับมหาวิทยาลัย สร้ างโอกาสพัฒนาศักยภาพการเรี ยนรู้ทาง
ปฏิทินกิจกรรม
กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2560 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีด้วยการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะนําผ้ าพระกฐิ นพระราชทานไป เทคโนโลยี รวมถึงปลูกฝั งกระตุ้นทัศนคติที่ดีตอ่ วิทยาศาสตร์ เพื่อให้
ทอดถวาย ณ วัดพระศรี มหาธาตุวรมหาวิหาร ในวันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม เด็กเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ รอบๆ ตัวด้ วยความสนุกสนาน
2560 เวลา 14.59 น.จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักเรี ยน เสวนา “ชี้จุดยืนไทย กระทบเพียงใด ในภาวะโลกร้อน”
บุคลากร และนิสิตเก่า ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบริ จาคเงิน
สํานักงานบริ การวิชาการ ร่ วมกับ คณะวนศาสตร์ จัดเสวนา
สมทบกฐิ นพระราชทานประจําปี 2560 ดังนี ้ เงินสดบริ จาคได้ ที่ กองคลัง เรื่ อง “ชีจ้ ุดยืนไทย กระทบเพียงใด ในภาวะโลกร้ อน” ในวัน
ชัน้ 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี หรื อโอนเข้ าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหาร อังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้ องประชุม
ไทย จํากัด (มหาชน) เลขบัญชี 069 – 2 – 33838 – 7 และธนาคารไทย กําพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี เพื่อนําเสนอข้ อมูลในเชิง
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เลขที่บญ
ั ชี 235 – 2 –12792 – 4 (บริ จาคตังแต่
้
วิชาการเกี่ยวกับผลกระทบ การป้องกัน และแก้ ปัญหาของภาวะโลก
100 บาทขึ ้นไปจะได้ รับใบอนุโมทนาบัตร)
ร้ อน ประกอบด้ วยหัวข้ อ วิเคราะห์ สภาพอากาศของโลก และ
ดูรายละเอียด www.ku.ac.th (กฐิ นพระราชทาน)
ประเทศไทย โดย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารกิจการ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี 2560
ภายใน ดร.ดํารงค์ ศรี พระราม นโยบาย แนวทางการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําหนดวันพิธีพระราชทาน
ปั ญหาภาวะโลกร้ อนของประเทศไทย โดย ผู้อํานวยการองค์การ
ปริ ญญาบัตร ประจําปี 2560 ในวันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2560 รวม
บริ หารจัดการก๊ าซเรื อนกระจก นางประเสริ ฐสุข จามรมาน แนว
5 วัน สําหรับวันฝึ กซ้ อมย่อย วันที่ 4, 5, 11, 12 พฤศจิกายน 2560
ทางการจัดการปั ญหาภาวะโลกร้ อนของประเทศไทย โดย
และวันฝึ กซ้ อมใหญ่ วันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2560 ดูรายละเอียด
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
www.ku.ac.th
สิ่งแวดล้ อม ดร.รวีวรรณ ภูริเดช การเคลื่อนไหวขององค์ กรต่ างๆ
ปิ ดโครงการพุธหรรษา เกษตรศาสตร์มาออกกําลังกาย
เกี่ยวกับการรณรงค์ ภาวะโลกร้ อน โดย ผู้อํานวยการประจํา
สํานักการกีฬา เชิญชวนบุคลากรร่ วมงานปิ ดโครงการพุธ
ประเทศไทย กรี นพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นายธารา บัวคําศรี
หรรษา เกษตรศาสตร์ มาออกกําลังกาย ในวันที่ 27 กันยายน 2560
เวลา 17.00 – 18.00 น ณ สนามอินทรี จนั ทรสถิตย์ ซึง่ ประกอบด้ วย ดําเนินการเสวนา โดย ผศ.ดร. สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ อาจารย์
ประจําภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มก. ผู้สนใจสามารถ
กิจกรรมแอโรบิค กิจกรรมสถานีสขุ ภาพ และพิธีปิด
ลงทะเบียนได้ ที่
ฟั งการนําเสนอผลงานวิจยั โครงการทุนอุดหนุนวิจยั มก.
https://sites.google.com/ku.th/serviceconference
ประจําปี งบประมาณ 2559
สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญ รับสมัครงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ชวนอาจารย์ นักวิจยั และบุคลากร ร่ วมรับฟั งการนําเสนอผลงานวิจยั
ตําแหน่งเจ้ าหน้ าที่บริ หารงานทัว่ ไป จํานวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 29
โครงการทุนอุดหนุนวิจยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี
กันยายน 2560 ดาวน์โหลดใบสมัคร www.eng.ku.ac.th
งบประมาณ 2559 ในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 08.45 –
2

