ประจำสัปดำห์ 31 กรกฎำคม – 6 สิงหำคม 2560
เวลา 09.30 – 12.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมคณะ
วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560
กรรมการสรรหาผู้อานวยการสานัก
เวลา 08.30 – 16.30 น. : ประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ ห้ องประชุม
ทะเบียนและประมวลผล ณ ห้ องประชุม
กาพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2
5 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 10.00 – 12.00 น. : ประชุมคณะกรรมการบริ หารสภา
วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560
พนักงาน ณ ห้ องประชุม 6 ชัน้ 2
เวลา 08.30 – 16.30 น. : บริ ษัทจีพี เอ็ดดูเคชัน่ จากัด ประชุม
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
สัมมนาวิชาการเรื่ อง ดิจิทลั เพื่อการศึกษา เวลา 13.00 – 16.30 น. : สานักทะเบียนและประมวลผล อบรม
School 4.0 คลิกนักเรี ยนไทยสูย่ คุ ดิจิทลั
การใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
ณ ห้ องประชุมสุธรรม อารี กลุ ชัน้ 1
พัฒนาการเรี ยนการสอนของอาจารย์
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มก. ณ ห้ องประชุมธีระ สูตะบุตร ชัน้ 2
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองกลาง ประชุมหารื อคณะทางาน
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ยกร่ างการปรับปรุ งโครงสร้ างการบริ หาร เวลา 13.00 – 16.30 น. : มก. ต้ อนรับและหารื อร่ วมกับอธิการบดี
กลุม่ ส่วนงานสนับสนุนการบริ หารงาน
คณะผู้บริ หารจาก Osaka Prefecture
ครัง้ ที่ 3/2560 ณ ห้ องประชุมกาพล
University, Japan ณ ห้ องประชุม 9
อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการ วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560
โครงการเสริ มสร้ างศักยภาพนิสิต มก.
เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุม
สูส่ ากล ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เกษตรกาแพงแสน ณ ห้ องประชุม 5
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองคลังประชุมงานโครงการพัฒนา
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
วิชาการ จ.ศรี ราชา ณ ห้ องประชุม 8
เวลา 14.00 น.
: พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าโสมสวลี
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
พระวรราชาทินดั ดามาตุ เสด็จเป็ นองค์
เวลา 13.30 – 16.30 น. : มก. ต้ อนรับและหารื อร่ วมกับอธิการบดี
ประธานเปิ ดงาน “โครงการหลวง 48” ณ
คณะผู้บริ หารจาก Nagoya University,
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเวิลด์
Japan ณ ห้ องประชุม 9 ชัน้ 2
ปฏิทินกิจกรรม
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เชิญร่วมงานโครงการหลวง 48
วันพฤหัสบดีท่ี 3 สิงหาคม 2560
มูลนิธิโครงการหลวง ร่ วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เวลา 08.30 – 13.00 น. : สานักทะเบียนและประมวลผล จัดสัมมนา และหน่วยงานสนับสนุน จัดงานโครงกำรหลวง 48 ระหว่างวันที่ 4
โครงการอบรมเสริ มสร้ างประสิทธิภาพ
– 14 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อน้ อมราลึกใน
ทางด้ านการเรี ยนการสอนสาหรับอาจารย์ พระมหากรุ ณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
ใน มก. ณ ห้ องประชุมธีระ สูตะบุตร ชัน้ 2 อดุลยเดช ที่ทาให้ เกษตรกรบนพี ้นที่สงู เกิดอาชีพที่มนั่ คงและยัง่ ยืน
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
และเป็ นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จ

ปฏิทินข่าว

การประชุ
ชาการ นีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รวมทังเผยแพร่
พระนางเจ้
าสิมริกทางวิ
ิติ์ พระบรมราชิ
้
กิจกรรมของมูลนิธิโครงการหลวง โดยปี นี ้จัดภายใต้ แนวคิด “ยก
คุณ–ค่ ำจำกยอดดอย สู่ใจกลำงกรุ ง” และตกแต่งสไตล์ THE ART
OF BOTANICAL LIVING ชมความงามและเติมคุณค่าให้ ชีวิตกับ
ศิลปะลำยเส้ นดอกไม้
ขอเชิญประชาชน ร่ วมงานโครงการหลวง 48 ตังแต่
้ วนั ที่ 4 –
14 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเวิลด์ ชม ชิม ช้ อป กับ
ผลิตภัณฑ์ ผลิตผล และอาหารเพื่อสุขภาพ ปลอดสารพิษ รวมทัง้
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวเขาบนพื ้นที่สงู ให้ มีรายได้ อีกด้ วย

สิ่งแวดล้ อม ใน หัวข้ อ “เรื่ องเล่ ำสีเขียวในวรรณกรรมไทยร่ วม
สมัย” หัวข้ อ นิทำนปกำเกอะญอในมิตนิ ิเวศวัฒนธรรม” เป็ นต้ น

อบรม SciKU Academy ประจาปี 2560

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการฝึ กอบรม SciKU
Academy สาหรับบุคคลทัว่ ไป ประจาปี 2560 เพื่อนาองค์ความรู้
ทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศมาถ่ายทอดแก่
บุคคลทัว่ ไป จานวน 7 หลักสูตร ดังนี ้
* หลักสูตร เทคนิคการผลิตสไลด์ถาวรของตัวอย่างพืชเพื่อ
การศึกษาใต้ กล้ องจุลทรรศน์
* หลักสูตร Molecular Docking with GOLD program
ประกวดภาพถ่ายผ่านเลนส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประกวด
* หลักสูตร Bioinformatics and Systems Biology
ภาพถ่ายหัวข้ อ “คณะวิทยำศำสตร์ ในมุมมองผ่ ำนเลนส์ ” ชิงรางวัล
* หลักสูตร นิติวิทยาศาสตร์ เบื ้องต้ นสาหรับนักกฏหมาย
รวมมูลค่า 6,000 บาท เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
* หลักสูตร Google App Script
ในการบอกเล่าเรื่ องราวทางวิทยาศาสตร์ ผ่านมุมมองภาพถ่าย โดย
* หลักสูตร Statistical Data Analysis Using R
ผลงานของภาพถ่ายต้ องอัดภาพถ่ายขนาด 8*10 นิ ้ว พร้ อม CD ไฟล์
* หลักสูตร การเพิ่มมูลค่าในธุรกิจอุตสาหกรรมยางสาหรับ
ภาพไม่ต่ากว่า 10 ล้ านพิกเซล และอยู่ในรู ปแบบ Digital Flie Format บุคคลทัว่ ไป ผู้สนใจศึกษารายละเอียดและสมัครเข้ าร่ วมได้
ความละเอียดไม่ต่ากว่า 300 dpi พร้ อมพิมพ์คาบรรยายใต้ ภาพ ใช้
ที่ https://sci.ku.ac.th/scikuacademy และสอบถามข้ อมูลที่คณ
ุ
ตัวอักษร Th SarabanPS ขนาด 16 ไม่น้อยกว่า 3 บรรทัด คาบรรยาย ณัฏฐณิชา สุขพอดี โทรศัพท์: 02 – 562 - 5555 ต่อ 646176 eต้ องแสดงความสอดคล้ องกับภาพถ่ายและมีความเป็ นวิทยาศาสตร์ mail : scikuservices@gmail.com
รับฟั งเทศน์มหาชาติ-ร่วมเป็ นเจ้าภาพบูชากัณฑ์
พร้ อมตังชื
้ ่อภาพถ่าย พร้ อมระบุอปุ กรณ์ที่ถ่ายภาพ สถานที่ถา่ ยให้
มก. จัดงาน “เทศน์ มหำชำติ ถวำยรำชสักกำระ องค์ พระ
ชัดเจน
ภูมิพล” ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 – 18.00 น.
ผู้สนใจส่งผลงานด้ วยตนเอง ตังแต่
้ บดั นี ้จนถึงวันที่ 31
สิงหาคม 2560 ที่สานักงานเลขานุการคณะ หรื อสอบถามรายละเอียด ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เชิญชวน
ประชาชนทัว่ ไปรับฟั งการเทศน์มหาชาติ หรื อร่ วมเป็ นเจ้ าภาพบูชา
ได้ ที่ 02 – 562 – 5555
กัณฑ์เทศน์ได้ ตามศรัทธา ร่ วมบริ จาคทาบุญถวายเป็ นพระราชกุศลได้
สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. สัมมนาปฏิรปู สหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. จากัด จัดโครงการให้ ความรู้ แก่
ที่กองกลาง สานักงานอธิการบดี มก. ทังยั
้ งรับฟั งการเทศน์สดตลอด 3
สมาชิกเรื่ อง “กำรปฏิรูปสหกรณ์ ออมทรั พย์ จะมีผลกระทบกับ
วัน ได้ ทางสถานีวิทยุ ม.ก. ผ่านทางเฟสบุ๊คไลฟ์ และ ยูทบู ไลฟ์
สมัครงาน
สหกรณ์ และสมำชิกสหกรณ์ อย่ ำงไร” ในวันที่ 5 กันยายน 2560
สำนักส่ งเสริมและฝึ กอบรม รับสมัครลูกจ้ างชัว่ คราว
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้ องพันธุมดิษยมณฑล ชัน้ 2 อาคาร
สอ.มก. 36 ปี สมาชิกที่สนใจเข้ ารับฟั งได้ โดยไม่ถือเป็ นวันลา และส่ง โครงการพัฒนาวิชาการ ตำแหน่ งนักวิชำกำรเงินและบัญชี
รายชื่อภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ขอรายละเอียดได้ ที่ โทรศัพท์ จานวน 1 อัตรา และตำแหน่ งนักวิชำกำรเกษตร จานวน 2 อัตรา
ผู้สนใจสมัครได้ จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียด
02 – 579 – 5561 – 3 ต่อ 10
www.eto.ku.ac.th หรื อสอบถาม โทรศัพท์ 02 – 942 – 8820 – 9
ประชุมวิชาการระดับชาติ “เล่าเรือ่ งเรื่องเล่า”
ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ต่อ 136
เกษตรศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “เล่ ำเรื่ องเรื่ อง
คณะสิ่งแวดล้ อม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
เล่ ำ” ในวันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้ อง รายได้ ตำแหน่ งเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรงำนทั่วไป จานวน 1 อัตรา และ
ประชุมและแสดงดนตรี ชัน้ 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะ
ตำแหน่ งเจ้ ำหน้ ำที่วิจัย จานวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์เชี่ยวชาญ
มนุษยศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ ผลงานวิชาการเรื่ องเล่าและศาสตร์ ที่
เฉพาะทางด้ านกลยุทธ์ ธุรกิจที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม สมัครได้
เกี่ยวข้ องโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ เรื่ องเล่ากับมนุษยศาสตร์
จนถึงวันที่ 21สิงหาคม 2560 สอบถาม โทรศัพท์ 02 – 579 – 2946
2

