ประจำสัปดำห์ 3 – 10 กรกฎำคม 2560

ปฏิทินข่าว
วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560
เวลา 13.30 – 16.30 น. : สานักทะเบียนและประมวลผล ประชุม
คณะกรรมการ วิชาการ มก.
ครัง้ ที่ 7/2560 ณ ห้ องประชุมกาพล
อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
มก. ครัง้ ที่ 5/2560 ณ ห้ องประชุมกาพล
อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50

สูศ่ าสตร์ แห่งแผ่นดิน ณ ห้ องประชุม
กาพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองกลาง ประชุมคณะกรรมการจัดงาน
เทศน์มหาชาติ ถวายราชสักการะ
องค์ภมู ิพล ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันพฤหัสบดีท่ี 6 กรกฎาคม 2560

เวลา 08.30 – 12.00 น. : สานักส่งเสริ มและฝึ กอบรม ลงนาม
วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560
บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ
เวลา 07.30 – 15.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ จัดโครงการปฐมนิเทศ
วิชาการระหว่าง มก. กับ บรรษัทตลาด
พนักงาน มก. รุ่นที่ 60 ณ ห้ องประชุมธีระ
รองสินเชื่อที่อยู่อาศัย(บตท.) ณ ห้ อง
สูตะบุตร ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ประชุม 9 ชัน้ 2อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 09.00 – 10.45 น. : กองกลาง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เวลา 09.30 – 12.00 น. : สานักงานอธิการบดี จัดประชุมสัมมา
เนื่องในโอกาสวันคล้ ายวันประสูติ ศ.ดร.
ทิฐิบคุ ลากรของสานักงานอธิการบดี
สมเด็จพระเจ้ าลูกเธอ เจ้ าฟ้าจุฬาภรณ
ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ณ ห้ องประชุมสุธรรม อารี กลุ
เวลา 09.30 – 12.00 น. : สานักงานประกันคุณภาพ ประชุม
ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่ วมสัมมนา
เวลา 09.00 – 16.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมผู้แทนร่ วมงาน
คณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ครัง้ ที่
เพื่อเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์
4/2560 ณ ห้ องประชุมกาพล อดุลวิทย์
ประจา มก. ณ ห้ องประชุมกาพล อดุลวิทย์
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 10.00 – 12.00 น. : สภาพนักงาน มก. ประชุม
เวลา 12.00 – 13.30 น. : สภามหาวิทยาลัยฯ ประชุมร่ วมกับ ชมรม
คณะกรรมการ ณ ห้ องประชุม 5,6
มก. อาวุโส ณ ห้ องประชุม 9 ชัน้ 2
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.00 – 16.30 น. : สานักงานประกันคุณภาพ ประชุม
เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชุมกรรมการทางาน พิธี
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้ านการ
ถวายผ้ าพระกฐิ น พระราชทานประจาปี
ประกันคุณภาพ ครัง้ ที่ 2/2560
2560 ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560
เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองกิจการนิสิต ประชุมกรรมการฝ่ าย
วิชาการและดาเนินงาน โครงการก้ าวแรก
สู่

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560
: วันหยุดชดเชยวันอาสาฬบูชา

การประชุมทางวิชาการ
ปฏิทินกิจกรรม

พิธีถวายพระพรชัยมงคล ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูก–เธอ เจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
มก. ขอเชิญนิสิต บุคลากร ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่อง
ในโอกาสวันคล้ ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ า
ลูกเธอ เจ้ าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 09.45 น. ณ ห้ องประชุมสุ
ธรรม อารี กลุ และ โถงนิทรรศการ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
การแต่งกาย ผู้บริ หาร/บุคลากร : ชุดสุภาพไว้ ทกุ ข์/สวมเบลเซอร์
นิสติ : เครื่ องแบบนิสิตชุดพิธีการ

คณะประมงจัดประชุมวิชาการ
คณะประมง ร่ วมกับ สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมระดับชาติ เรื่ อง “กำร
ปรั บปรุ งและเทคโนโลยีชีวภำพสัตว์ สู่เศรษฐกิจสร้ ำงสรรค์ ”
ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้ องแกรนด์บอลรู ม 1
โรงแรมรามาการ์ เด้ นส์ กรุ งเทพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ าลูกเธอ เจ้ าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี เจริ ญพระชนม์ครบ 5 รอบ และโอกาสที่ทรง
สาเร็ จการศึกษาปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต(เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า) ครบ 10 ปี
และเป็ นเวทีให้ นกั วิจยั ได้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และ
ประสบการณ์
ผู้สนใจเข้ าร่ วมประชุม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
www3.rdi.ku.ac.th/animal-genetic-conf/

ประจำปี 2560 “อุดมศึกษำไทยกับกำรศึกษำ 4.0” ในวันที่ 14
กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.15 น. ณ ห้ องประชุมสุธรรม
ณ ห้ องประชุมสุธรรม อารี กลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี เพื่อสร้ าง
ความรู้ ความเข้ าใจและร่ วมพิจารณาแนวทางการผลิตบัณฑิตให้
สอดคล้ องกับไทยแลนด์ 4.0 โดยมีการอภิปรายพิเศษหัวข้ อ
“อุดมศึกษาไทยกับการศึกษา 4.0” วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกอบด้ วย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยมหา
เกษตรศาสตร์ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อดุ ม คชินทร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ดร.สุวิทย์ เมษิ นทรี ย์ รัฐมนตรี ประจา
สานักนายกรัฐมนตรี ดาเนินรายการโดย รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจยั
ทังนี
้ ้จะถ่ายทอดสดทางไกลไปยัง วิทยำเขตกำแพงแสน
ที่ ห้ องเธียร์ เตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยำเขตศรี รำชำ ห้ อง
เธียร์ เตอร์ หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี และ วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร ห้ องประชุมระพีสาคริ ก อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ และรับชมผ่านระบบถ่ายทอดสด Nontri Live

มก. เปิ ดอบรมภาษาต่างประเทศ

ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ เปิ ดอบรมภาษาอังกฤษ
ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลียน สเปน จีนกลาง ญี่ปนุ่ เกาหลี เวียดนาม
รัสเซีย อินโดนีเซีย เขมร พม่า โปรตุเกส และภาษาไทย ประจาภาค
ต้ น ปี การศึกษา 2560 เริ่ มเรี ยนวันที่ 19 สิงหาคม – 19 พฤศจิกายน
2560 ผู้สนใจสมัครได้ ที่ ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มก.
ชัน้ 1 ห้ อง 100 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ตังแต่
้ บดั นี ้จนถึงวันที่ 1
ลงนามความร่วมมือ
สิงหาคม 2560 สอบถามโทรศัพท์ 02 – 942 – 8888 – 9
สานักส่งเสริ มและฝึ กอบรม และ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.lang.human.ku.ac.th
อยู่อาศัย(บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ร่ วมลงนาม
เปิ ดเช่าพื้นที่
ความร่ วมมือใน โครงการ “สมุดคัดลายมือ” โดยการขอรับบริ จาค
มก. เปิ ดให้ เช่าพื ้นที่ภายใน ดังนี ้
กระดาษเหลือใช้ เพื่อนาไปสูก่ ารรี ไซเคิล และสมุดรี ไซเคิล สาหรับ
บริเวณอำคำร KU GREEN โดยประกอบกิจการที่ไม่ผิด
แจกให้ เด็กยากไร้ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความต้ องการอุปกรณ์
กฎหมายหรื อศีลธรรม และต้ องเหมาะสมกับสถานศึกษา เช่น
การศึกษา วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้ อง
ร้ านอาหารว่าง ร้ านอุปกรณ์การเรี ยน ร้ านคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น
ประชุม 9 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
พืน้ ที่บริเวณด้ ำนทิศใต้ สนำมอินทรี ย์ฯ ขนาด 20
นอกจากนัน้ ยังมีการร่ วมมือ จัดกิจกรรมให้ ความรู้ แก่
ตารางเมตร ประกอบกิจการร้ านอาหารว่างและเครื่ องดื่ม
ประชาชนทัว่ ไป รวมถึงบุคลากร และนิสิต มก. เกี่ยวกับการขอสินเชื่อ
พืน้ ที่บริเวณซุ้มด้ ำนหน้ ำโรงอำหำรกลำง 1 ขนาด 70
ที่อยู่อาศัย ดอกเบี ้ย และการลงทุนในตลาดตราสารต่าง ๆ กิจกรรม
ตารางเมตร ประกอบกิจการร้ านอาหารว่างและเครื่ องดื่ม
ด้ านการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนที่ขาดแคลน และกิจกรรมเพื่อ
ผู้สนใจขอซื ้อเอกสารได้ ที่สานักงานทรัพย์สนิ ชัน้ 2 อาคาร
สังคมและสิ่งแวดล้ อมอื่นๆ ที่มก. ได้ ดาเนินการอยู่และสอดคล้ อง
วิทยพัฒนา ในราคาชุดละ 100 บาท ตังแต่
้ บดั นี ้ถึงวันที่ 14
พันธกิจของ บตท
กรกฎาคม 2560 ติดต่อได้ ที่โทรศัพท์ 02 – 561 – 4749 ต่อ 120
สัมมนาอาจารย์ มก. “อุดมศึกษาไทยกับการศึกษา 4.0”
หรื อ www.property.ku.ac.th
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนำอำจำรย์ มก.
2

