ประจำสัปดำห์ 28 สิงหำคม – 3 กันยำยน 2560

ปฏิทินข่าว
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560
เวลา 13.30 – 16.30 น. : ประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ ห้ องประชุม
กาพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 09.00 – 12.00 น. : ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะเกษตร ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 09.30 – 12.00 น. : ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ประจา มก.
ณ ห้ องประชุม 1 ชัน้ 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560
เวลา 08.00 – 13.00 น. : สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่ง มก. จัด
สัมมนา “การกากับดูแลการเลี ้ยงและใช้
สัตว์ของ มก. อย่างสร้ างสรรค์…นาไปสู่
ผลงานที่ดีในยุค 4.0” ณ ห้ องประชุมธีระ
สูตะบุตร ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 09.30 – 12.00 น. : กองแผนงาน ประชุมการจัดทาการ
ประเมินประสิทธิภาพการใช้ ประโยชน์
อาคารของ มก. ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.00 – 16.30 น. : สานักงานประกันคุณภาพ ประชุม
คณะทางานกากับติดตามวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงิน ณ ห้ องประชุม 5 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560
เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ณ ห้ อง
ประชุม 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

เวลา 08.30 – 16.00 น. : งาน “สืบสานวันสืบ นาคะเสถียร”
ประจาปี 2560 ณ อาคารจักรพันธ์
เพ็ญศิริ

วันศุกร์ท่ี 1 กันยายน 2560
เวลา 06.30 – 19.00 น. : งาน “สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร”
ประจาปี 2560 ณ อาคารจักรพันธ์
เพ็ญศิริ
เวลา 08.45 – 13.00 น. : สานักทะเบียนและประมวลผล จัด
สัมมนาวันสถานประกอบการโครงการ
สหกิจศึกษาพบผู้บริ หาร มก. ณ ห้ อง
ประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 09.00 – 12.00 น. : สานักงานประกันคุณภาพ ประชุม
คณะกรรมการนโยบายการประกัน
คุณภาพ ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 09.30 – 12.00 น. : ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์ ณ ห้ องประชุม 6
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.00 – 15.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุม
คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานัก
ทะเบียนและประมวลผล ณ ห้ อง
ประชุม 6 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันเสาร์ท่ี 2 กันยายน 2560
เวลา 07.00 – 12.00 น. : วันพัฒนาและปลูกต้ นไม้ มก.
ประจาปี 2560

ปฏิทินกิจกรรม
ฉายภาพยนตร์สารคดี “Most Likely to Succeed”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่ วมกับ สถานเอกอัครราชทูต
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560
สหรัฐอเมริ กาประจาประเทศไทย จัดฉายภาพยนตร์ สารคดีเรื่ อง
เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองคลัง ประชุมชี ้แจงพระราชบัญญัติ
“Most Likely to Succeed” ในวันที่ 30 สิงหำคม 2560 เวลำ
จัดซื ้อจัดจ้ าง ณ ห้ องประชุมธีระ สูตะบุตร 16.00 – 18.00 น. ณ ห้ อง 204 ชัน้ 2 อาคารภาควิชาวิศวกรรม
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
คอมพิวเตอร์ (อาคาร 15) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อร่ วมทบทวน
ครุ่ นคิดว่า โลก

การประชุ
มทางวิจจุชบาการ
ของการศึ
กษาในปั
นั กาลังเผชิญความท้ าทายจากเทคโนโลยีและ
ปั ญญาประดิษฐ์ แล้ วคาตอบของการศึกษาจะช่วยเตรี ยมคนรุ่ นใหม่ได้
อย่–างไร ร่ วมแลกเปลี่ยนประเด็นจากภาพยนตร์ สารคดีโดยมี รศ.ดร.
พันธุ์ปิติ เปี่ ยมสง่า ดาเนินการพูดคุย ผู้สนใจลงทะเบียนได้ ที่
https://goo.gl/pmMXym

พิธีเปิ ด ศูนย์สขุ ใจคาเฟ่ Happy Place Center
กองกิจการนิสิต โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริ มสุขภาวะของ
นิสิต ร่ วมกับ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ และภาควิชา
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ จัดตัง้ ศูนย์
สุขใจคำเฟ่ Happy Place Center ขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการ
ดูแลช่วยเหลือนิสิตด้ วยกระบวนการทางจิตวิทยา มีการจัดบริ การพื ้นที่
สาหรับพูดคุยพบปะเสวนาร่ วมกันผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและพัฒนาตนเอง สร้ างปั ญญา พร้ อมทังให้
้ บริ การข้ อมูล
ความรู้ ด้านสุขภาวะ นิทรรศการเพื่อการเรี ยนรู้ สร้ างแรงบันดาลใจให้
ชีวิต รวมถึงมีนกั จิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญประจามาคอยให้ บริ การเพื่อ
ให้ เป็ นพื ้นที่สาหรับสร้ างสุขภาวะที่ดีทงกายและจิ
ั้
ตของนิสิต อาจารย์
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกท่าน
อนึง่ ในวันที่ 31 สิงหำคม 2560 เวลำ 15.00 – 18.00 น.
จะมีพธิ ีเปิ ด ศูนย์ สุขใจคำเฟ่ Happy Place Center ณ บริเวณ
ห้ องโถง ชัน้ 1 อำคำรบริ กำรเรี ยนรู้

งานสืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร
มก. จัดโครงการ สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร” ประจาปี 2560
ในวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
เพื่อราลึกถึงคุณงามความดีของคุณสืบ นาคะเสถียร ต้ นแบบนัก
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติของไทย มีกิจกรรมดังนี ้
วันที่ 31 สิงหำคม 2560
เวลา 09.30 – 15.00 น. การแข่งขันโต้ วาที 2 รอบ / มอบรางวัล
เวลา 15.00 – 16.00 น. ชมสารคดีเรื่ อง พินยั กรรมธรรมชาติ
วันศุกร์ ท่ ี 1 กันยำยน 2560
เวลา 07.30 – 08.30 น. พิธีทาบุญถวายพระสงฆ์ 10 รูป
พิธีประกาศสดุดีราลึกถึงคุณสืบ
นาคะเสถียร พิธีวางพวงมาลา
เวลา 08.30 – 10.00 น. พิธีเปิ ดนิทรรศการ / กิจกรรมปลูกต้ น
ราชพฤกษ์ จานวน 10 ต้ น
เวลา 10.00 – 12.00 น. งานเสวนา “Thailand 4.0 กับการจัดการ
สัตว์ป่าเมืองไทย / การประกวดวาดภาพ
และประกวดภาพถ่าย
เวลา 13.00 – 15.00 น. การเสวนา “กาลังใจที่คงหลงเหลืออยู่”
พิธีจดุ เทียนราลึกถึงคุณสืบ นาคะเสถียร

มก. ร่วมใจวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจาปี 2560
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการวันพัฒนาและ
ปลูกต้ นไม้ มก. ในวันที่ 2 กันยายน 2560 ตังแต่
้ เวลา 08.30 น. เป็ น
ต้ นไป เพื่อร่ วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั มหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และเพื่อเสริ มสร้ างความสามัคคี
สร้ างจิตสานึกของบุคลากร และนิสิตในการพัฒนาอาคารและ
สถานที่ ช่วยกันรักษาความสะอาด ปลูกและบารุ งรักษาต้ นไม้ ใน
โครงการ KU Green Campus โดยมีกิจกรรมดังนี ้
เวลา 09.00 น. พิธีเปิ ดงาน ณ สวน 100 ปี หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ โดยผู้บริ หาร บุคลากรและผู้แทนนิสิต ร่ วม
ปลูกต้ นรวงผึ ้ง ต้ นไม้ ประจารัชกาลที่ 10 จานวน
10 ต้ น
เวลา 09.20 น. ผู้บริ หาร บุคลากร และผู้แทนนิสิต ร่ วมปลูกต้ น
นนทรี ประจารุ่ น เคยู 77 ณ อาคาร ศูนย์
เรี ยนรวม 4
เวลา 09.30 น. ผู้บริ หารเยี่ยมชมจุดพัฒนาต่างๆ พร้ อมกับมอบ
ผลไม้ แก่หน่วยงานและนิสิต โดยแบ่งเป็ น 3 สาย
ขอเชิญชวนชาว มก. ทุกท่านร่วมพัฒนาในวันพัฒนาและ
ปลูกต้ นไม้ ตามวัน เวลา ดังกล่าวโดยพร้ อมเพรี ยงกัน
www.ku.ac.th

มก. โชว์นวัตกรรมเทคโนโลยีในงาน SIMA ASEAN Thailand
2017
มก. ร่ วมกับบริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั่ แมเนจเม้ นท์ จากัด
และบริ ษัท Comexposium ประเทศฝรั่งเศส จัดงำนแสดงสินค้ ำ
นำนำชำติด้ำนเครื่ องจักรกลกำรเกษตร หรื อ SIMA ASEAN
Thailand 2017 ระหว่ ำงวันที่ 7 – 9 กันยำยน 2560 ณ อาคาร
แสดงสินค้ า 5 และ 6 (Hall 5-6) ศูนย์แสดงสินค้ าและการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึง่ มหาวิทยาลัยได้ ร่วมจัดนิทรรศกำร
ผลงำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรเกษตร เสวนำ
วิชำกำรตลอดจนกำรสัมมนำเชิงวิชำกำร นอกจำกนีย้ ังมีพนื ้ ที่
ริมทะเลสำบ งำน Mini Kaset Fair และ KU Shop จัดจาหน่าย
ผลผลิตทางการเกษตร ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ ที่เว็บไซต์
www.ku.ac.th หรื อ www.sima-asean.com/th/

สมัครงาน
สำนักส่ งเสริมและฝึ กอบรม รับสมัครพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ จานวน 1 อัตรา วุฒิปริ ญญาเอก
ด้ านเกษตรศาสตร์ สาขาส่งเสริ มการเกษตร ฯลฯ ดูรายละเอียดที่
www.eto.ku.ac.th ถึงวันที่ 22 กันยายน 2560
2

