ประจําสัปดาห์ 27 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560

ปฏิทินข่าว

วันจันทร์ท่ี 27 พฤศจิกายน 2560

เวลา 09.00 – 12.00 น. :

เวลา 13.30 – 16.30 น. : ประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ ห้ องประชุม
กําพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ
50 ปี
เวลา 14.30 – 16.30 น. : ประชุมโครงการความร่ วมมือระหว่าง มก. เวลา 09.00 – 17.00 น. :
และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด ณ ห้ อง
ประชุม 6 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ
50 ปี

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560

ประชุม 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มก. ต้ อนรับนักวิชาการจาก
Diponegoro University, Indonesia ณ
ห้ องประชุม 6 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ
50 ปี
คณะประมง จัดโครงการสัมมนา
วิชาการเรื่ อง “สร้ างโอกาสกุ้งไทยด้ วย
พันธุศาสตร์ โภชนาการและการจัดการ”
ณ ห้ องประชุมสุธรรม อารี กลุ ชัน้ 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ณ ห้ อง
ประชุม 5 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
สภาพนักงาน มก. ประชุมสภาพนักงาน
สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 11/2560 ณ ห้ อง
ประชุมกําพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี

เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ณ ห้ อง
ประชุม 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 09.00 – 12.00 น. : พิธีลงนามข้ อตกลงให้ ใช้ สิทธิในผลงาน
วิจยั “กาวนํ ้าที่มีสว่ นผสมของนํ ้ายา
ธรรมชาติ, ฟี นอลิก เรซิน และกัมโรซินและ
กรรมวิธีการผลิต” และลงนามต่อยอด
พัฒนาผลงานวิจยั เดิม “กาวนํ ้ายางแข็งตัว
และไฟลามช้ าสําหรับแผ่นบอร์ ดจากเศษ
ผ้ า” และพิธีรับมอบทุนวิจยั และพัฒนา
ระหว่าง มก. บริ ษัทสามพิม จํากัด และ
สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ณ ห้ องประชุมกําพล อดุลวิทย์
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 09.30 – 12.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาบรรจุตําแหน่งอาจารย์ ณ ห้ อง
ประชุม 6 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.30 – 16.30 น. : ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี ณ ห้ องประชุม 9 ชัน้ 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี

เวลา 13.00 – 16.00 น. :

เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ณ ห้ อง

วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560

เวลา 13.00 – 16.30 น. :

วันพฤหัสบดีท่ี 30 พฤศจิกายน 2560

เวลา 08.00 – 14.00 น. : กองกิจการนิสิต จัดพิธีมอบทุน มก.
ประจําปี 2560 ณ ห้ องประชุมสุธรรม
อารี กลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมคณะ
กรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
ณ ห้ องประชุม 5 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ
50 ปี

วันศุกร์ท่ี 1 ธันวาคม 2560

เวลา 08.00 – 16.30 น. : สํานักประกันคุณภาพ ประชุมโครงการ
รางวัลคุณภาพฯ ครัง้ ที่ 11 ณ ห้ อง
ประชุมสุธรรม อารี กลุ ชัน้ 1 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี

ปฏิทินกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนิสิตและบุคลากร

การประชุ
ทางวิ
ร่ วมงานวั
นที่รมะลึ
ก “วัชนาการ
นนทรี ทรงปลูก ดนตรี ทรงโปรด สืบสานวันทรง
ดนตรี ” วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.30 –18.30 น. ณ
– มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อรํ าลึกและสํานึกในพระมหา
หอประชุ
กรุ ณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร พร้ อมทังประกาศความจงรั
้
กภักดีสืบสานพระราช
ปณิธานเพื่อพัฒนาตนเองและประเทศชาติให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ า
กิจกรรม :
* ชมวีดิทศั น์เหตุการณ์ประวัตศิ าสตร์ รัชกาลที่ 9
เสด็จฯ มาทรงปลูกต้ นนนทรี 9 ต้ น และทรงดนตรี
* นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาง
พวงมาลัยหน้ าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9
* อธิการบดีรายงานสุขภาพต้ นนนทรี
* นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวรํ าลึก
ในพระมหากรุ ณาธิคณ
ุ ของรัชกาลที่ 9
* ร่ วมร้ องเพลง เกษตรศาสตร์ สดุดีพระเกียรติ
ต้ นไม้ ของพ่อ
* ผู้บริ หารมอบ “ต้ นกล้ านนทรี ” แก่ผ้ แู ทนนิสิตทุก
คณะ
การแต่งกาย ผู้บริ หาร มก. : ชุดเบลเซอร์ มก. /
บุคลากร : ชุดสุภาพ / นิสิต : เครื่ องแบบนิสิตชุดพิธีการ

ส่งมาที่ E-mail: rdinnj@ku.ac.th ภายใน 15 ธันวาคม 2560
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 – 579 - 5547 ต่อ 16 (คุณธีรศักดิ์) / 02 579 - 5547 ต่อ 13 (คุณนิศานาถ)

วิ่งตะลุยทุ่งบางเขน ChemKU Walk&Run 2018

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ร่ วมกับชมรมศิษย์เก่า ขอเชิญเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ
“เดิน วิ่ง ตะลุยทุ่งบางเขน 2561 Bangkhen Walk & Run
2018” ในวันอาทิตย์ ท่ ี 11 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เพื่อหารายได้ สมทบทุนพัฒนาการเรี ยนการสอน
ของภาควิชา และสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาของนิสิต ร่ วมออก
กําลังกายเพื่อให้ ร่างกายมีสขุ ภาพดี เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบนั และบุคลากร
ผู้สนใจสมัครได้ ที่ http://chem.sci.ku.ac.th/marathonค่า
สมัครทุกระยะ 3, 5, 10 กิโลเมตร 500 บาท ชําระผ่าน : ธ.กสิกร
ไทย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เลขที่
บัญชี : 033-1-26764-3 ชื่อบัญชี : วิ่งตะลุยทุ่งบางเขน 2561
และติดตามข่าวสาร www.facebook.com/chem.ku.alumni

รับสมัครงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน 1 อัตรา วุฒิปริ ญญาเอกสาขาวิศวกรรม
ร่วมบริจาคโลหิต
เครื่ องกล และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตําแหน่งผู้ปฏิบตั ิ
คณะวนศาสตร์ เชิญชวนผู้สนใจร่ วมบริ จาคโลหิตในโครงการ
งานบริ หาร จํานวน 1 อัตรา วุฒิ ปวส. ด้ านพาณิชยกรรม/บริ หาร
“ทําความดี บริ จาคโลหิต น้ อมจิตรํ าลึก สํานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ”
ธุรกิจ ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.eng.ku.ac.th สมัคร
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โถง
ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560
อเนกประสงค์ ชัน้ 1 อาคารวนศาสตร์ 72 ปี
คณะเศรษฐศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
อบรมปฏิบตั ิการ Key to Success : How to Prepare Your
ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน 2 อัตรา วุฒิปริ ญญาเอกทางด้ าน
Manuscript for Scientific Journal Submission
เศรษฐศาสตร์ ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ ที่ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะ
สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจยั
บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบตั ิการ เศรษฐศาสตร์ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ดูรายละเอียด
A-4 Days Seminar and Camp Key to Success : How to Prepare เพิ่มเติม http://calendar.ku.ac.th/file/Econ%202.pdf
Your Manuscript for Scientific Journal Submission ระหว่ าง
ขอเชิญเที่ยวงาน
วันที่ 9 - 12 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
“เกษตรกําแพงแสน”
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วิทยากรโดย ศ.ดร.วิฑรู ย์
2 -11 ธันวาคม 2560 www.kps.ku.ac.th
ปริ ญญาวิวฒ
ั น์กลุ จาก School of Nutrition and Food Sciences,
Louisiana State University Agricultural Center, USA
***********
ผู้สนใจร่ วมอบรมเชิงปฏิบตั ิการ Manuscript Writing Camp
่ ง ’60”
“เกษตรแฟร์ปากชอ
ต้ องส่งบทความต้ นฉบับงาน วิจยั เบื ้องต้ นให้ ศ.ดร.วิฑรู ย์ พิจารณา
8 - 11 ธันวาคม 2560
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