ประจำสัปดำห์ 4 – 10 กันยำยน 2560

ปฏิทินข่าว
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560

เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ประชุมบุคลากร
ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

เวลา 10.00 – 12.00 น. : สภามหาวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดีท่ี 7 กันยายน 2560
เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมสัมมนา
ณ ห้ องประชุม 5 ชัน้ 2
โครงการเพิ่มศาสตราจารย์แบบก้ าว
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
กระโดด ณ ห้ องประชุมกาพล อดุลวิทย์
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ต้ อนรับและหารื อร่ วมกับ
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
Prof Hotta Hiroshima University Japan
วันศุกร์ท่ี 8 กันยายน 2560
ณ ห้ องประชุม 9 ชัน้ 2
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุม
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
คณะอนุกรรมการจัดทาร่ างประกาศ
เวลา 13.30 – 16.30 น. : สานักทะเบียนและประมวลผล ประชุม
ระเบียบ และข้ อบังคับเกี่ยวกับการ
คณะกรรมการวิชาการ มก.ครัง้ ที่ 9/2560
บริ หารงานบุคคล ณ ห้ องประชุม 8
ณ ห้ องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 09.00 – 12.00 น. : สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตผลทาง
วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัด
เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ จัดโครงการวันแห่งการ
พิธีลงนามบันทึกข้ อตกลง ระหว่าง
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ KU KM Day ครัง้ ที่ 4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ
ณ ห้ องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เรื่ อง งานวิจยั ด้ านไม้ โตเร็ วและพืช
เวลา 15.00 – 16.30 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมคณะกรรมการ
พลังงาน ณ ห้ องประชุมกาพล
สรรหาผู้อานวยการสถาบันค้ นคว้ าและ
อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
เวลา 13.30 – 16.30 น. : สานักงานอธิการบดี ประชุม
อุตสาหกรรมเกษตร ณ ห้ องประชุม 5
คณะกรรมการประจาสานักงาน
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
วันพุธที่ 6 กันยายน 2560
ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
เวลา 09.30 – 12.00 น. : สานักงานกฎหมาย ประชุมคณะกรรมการ
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
สอบวินยั ณ ห้ องประชุม 6 ชัน้ 2
ปฏิทินกิจกรรม
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
แถลงข่าวการประกวด Thailand Green Design
เวลา 10.00 – 12.00 น. : สภาพนักงาน ประชุมคณะกรรมการ
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
บริ หารสภาพนักงาน ณ ห้ องประชุม 5
อุตสาหกรรมเกษตร จัดการประกวดผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเกษตร
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ในชื่อ”ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม Thailand Green
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
Design Awards 2018” หรื อ TGDA 2018 เพื่อส่งเสริ มและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากวัสดุธรรมชาติที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม ให้ เป็ น
ที่ต้องการของตลาดและช่วยส่งเสริ มให้ ก้าวสูก่ ารต่อยอดเชิง

มทางวิชาการวยส่งเสริ มให้ ก้าวสูก่ ารต่อยอดเชิง
ที่ตการประชุ
้ องการของตลาดและช่
พาณิชย์ตอ่ ไป
–
อนึง่ วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. จะจัด
แถลงข่าว ณ ห้ องประชุม 902 ชัน้ 9 อาคารปฎิบตั ิการวิจยั กลาง
พร้ อมกับเปิ ดตัว Brand Ambassador คุณเข็มอัปสร สิริสขุ ะ

เปิ ดศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสติ สู่สากล (KU
Internationnal Hub)
กองกิจการนิสิต จะเปิ ดศูนย์สง่ เสริ มการพัฒนาศักยภาพ
นิสิตสูส่ ากล (KU Internationnal Hub) ในวันที่ 8 กันยายน 2560
เวลา 13.30 น. ณ ชันล่
้ าง อาคารศูนย์เรี ยนรวม 1 โซน A, B
ศูนย์ดงั กล่าว จัดตังขึ
้ ้นเพื่อเพื่อเป็ นศูนย์กลางในการ
สื่อสาร สนับสนุนข้ อมูลด้ านการศึกษาต่างประเทศ การแลกเปลี่ยน
ทุนการศึกษา / วิจยั / การร่ วมกิจกรรม / โครงการต่างประเทศ
ข้ อมูลและเอกสารที่ควรทราบเกี่ยวกับประเทศต่างๆ พร้ อมทังเป็
้ นที่
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์และวัฒนธรรมกับ
นิสิตนานาชาติที่ศกึ ษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรื อ
สถาบันต่างประเทศ

แถลงข่าวงานวิจยั ไม้โตเร็วและพืชพลังงาน
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร แถลงข่าว งานวิจยั ด้ านไม้ โตเร็ วและพืช
พลังงาน ที่ได้ รับทุนสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจยั (สกว.) และ การไฟฟ้าฝ่ ายการผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
และอภิปราย “โอกาสของงานวิจยั พลังงานกับความมัน่ คงยัง่ ยืนของ
พลังงานไทย” ในวันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้ องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ศูนย์สขุ ใจคาเฟ่ KU Happy Place Center
ศูนย์สขุ ใจคาเฟ่ Happy Place Center จัดตังขึ
้ ้นจาก
ความร่ วมมือระหว่างกองกิจการนิสิต ร่ วมกับ ภาควิชาจิตวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ และ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะ
แนว คณะศึกษาศาสตร์ มีวตั ถุประสงค์หลักคือ ส่งเสริ ม ป้องกัน
และแก้ ไขปั ญหา เพื่อนาไปสูก่ ารมีสขุ ภาวะที่ดี เป็ นการสร้ างสุข
ภาวะที่ดีทงทางกายและจิ
ั้
ตใจของนิสิต อาจารย์ และบุคลากร
โดย “ศูนย์สขุ ใจคาเฟ่ ” เป็ นศูนย์ที่ให้ บริ การด้ านการให้
คาปรึกษานิสิตทังแบบกลุ
้
ม่ และรายบุคคล ให้ บริ การแบบทดสอบ
ทางจิตวิทยาเบื ้องต้ นโดยนักจิตวิทยา เพื่อประเมินสภาวะด้ าน
สุขภาพจิต และพัฒนาสุขภาพจิต พัฒนาทักษะการดาเนินชีวติ แก่
นิสิต อีกทังเป็
้ นแหล่งข้ อมูลความรู้ ด้านจิตวิทยาแก่นิสิต ผู้ปกครอง
อาจารย์ และบุคลากรทัว่ ไป
โดยกาหนดจัดกิจกรรมเป็ นประจาทุกเดือน สาหรับเดือน

กันยายน 2560 จัดกิจกรรมคลำยเส้ นเต้ นเบำๆ ใน
วันที่ 13 กันยำยน 2560 เวลำ 13.00 – 16.00 น. และในวันที่
27 กันยำยน 2560 ศิลปะสร้ ำงสรรค์ ควำมสุข เวลำ 13.00 –
16.00 น.
ผู้สนใจเข้ าร่ วมกิจกรรม สามารถติดต่อลงทะเบียนร่ วม
กิจกรรมได้ ที่ศนู ย์สขุ ใจคาเฟ่ อาคารบริ การเรี ยนรู้
ศูนย์สขุ ใจคาเฟ่ เปิ ดบริ การในวันและเวลาราชการ เวลา
08.30 – 16.30 น. Facebook: KU Happy place center

โครงการพัฒนาทักษะและวิชาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์ เปิ ดฝึ กอบรมโครงการพัฒนาทักษะและ
วิชาชีพ ครัง้ ที่ 3 จานวน 6 หลักสูตร ดังนี ้
- หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม
- หลักสูตรพิธีกรและผู้ดาเนินรายการมืออาชีพ
- หลักสูตรสุดยอดเลขานุการผู้บริ หารยุคใหม่
- หลักสูตรขับร้ องเพลงขันพื
้ ้นฐาน
- หลักสูตรการวางแผนการสื่อสารองค์กรเชิงกลยุทธ์
- หลักสูตรกลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคมเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.human.ku.ac.th

กฐินพระราชทาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะนาผ้ าพระกฐิ นพระราชทาน
ไปทอด ถวาย ณ วัดพระศรี มหาธาตุวรมหาวิหาร วันที่ 20 ตุลาคม
2560 เวลา 14.59 น. ขอเชิญบุคลากร นิสิต และผู้มีจิตศรัทธา ร่ วม
บริ จาคเงินสมทบกฐิ นพระราชทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้
ดังนี ้
เงินสดได้ ท่ ี กองคลัง ชัน้ 3 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
หรื อโอนเข้ าบัญชี
ธนำคำรทหำรไทย จำกัด(มหำชน) เลขที่บัญชี 069–
2–33838-7
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) เลขบัญชี 235–
2–12792–4

สมัครงาน
สานักงานส่งเสริ มและฝึ กอบรม รับสมัครพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา วุฒิปริ ญญาเอกด้ าน
การเกษตร สาขาส่งเสริ มการเกษตร การพัฒนาชุมชน การพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน การบริ หารการพัฒนาสังคม หรื อด้ านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ ที่ สานักส่งเสริ มและ
ฝึ กอบรม อาคารวิทยบริ การ ชัน้ 4 ตังแต่
้ บดั นี ้จนถึงวันที่
22 กันยายน 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.eto.ku.ac.th
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