ประจำสัปดำห์ 8 – 19 พฤษภำคม 2560

ปฏิทินข่าว
วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมหารื อการ
จัดทาบัญชีกองทุนสวัสดิการ ณ ห้ อง
ประชุม 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 09.00 – 16.30 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ต้ อนรับผู้แทนจาก
APSA ณ ห้ องประชุม 9 ชัน้ 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.30 – 16.30 น. : สานักทะเบียนและประมวลผล ประชุม
คณะกรรมการวิชาการ มก. ณ ห้ อง
ประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560

ภายใน ครัง้ ที่ 1/2560 ณ ห้ องประชุม 5
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ ณ ห้ องประชุม 5
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.00 – 16.30 น. : คณะเกษตร กาแพงแสน ลงนามความ
ร่ วมมือกับ กรมส่งเสริ มการเกษตร ณ
ห้ องประชุม 9 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น. : ประชุมคณะกรรมการดาเนินการชมรม
มก.อาวุโส ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชุมคณะทางานจัดกิจกรรม วันพฤหัสบดีท่ี 18 พฤษภาคม 2560
ดนตรี ไทยเฉลิมพระเกียรติ เทศน์มหาชาติ เวลา 09.30 – 12.00 น. : ประชุมคณะกรรมการประจาสานักงาน
อธิการบดี ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
ถวายราชสักการะองค์พระภูมิพล ณ ห้ อง
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ประชุม 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 : วันวิสาขบูชา
เวลา 12.00 – 16.30 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมใหญ่สามัญ
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560
ประจาปี 2560 กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
เวลา 13.00 – 15.00 น. : คณะสัตวแพทยศาสตร์ แถลงข่าว
ณ ห้ องประชุมสุธรรม อารี กลุ ชัน้ 1
“ความสาเร็ จในการปล่อยวัวแดงคืนสู่
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ธรรมชาติอย่างเป็ นทางการครัง้ แรกของ
วันศุกร์ท่ี 19 พฤษภาคม 2560
โลก ณ ห้ องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2 เวลา 09.30 – 12.00 น. : สานักงานกฎหมาย ประชุมเครื อข่าย
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ผู้ปฏิบตั ิงานกฎหมายของรัฐและใน
เวลา 13.30 – 16.00 น. : สานักงานตรวจสอบภายใน ประชุมสรุ ป
กากับ ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
ประเด็นข้ อตรวจพบโครงการเตรี ยมความ
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
พร้ อมสูป่ ระชาคมอาเซียน ณ ห้ อง
เวลา 13.30 – 15.30 น. : สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่ง มก. ร่ วมกับ
ประชุม 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
คณะเกษตร คณะประมง และเครื อข่าย

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 : วันพืชมงคล
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น. : สานักงานตรวจสอบภายใน ประชุม
อนุกรรมการจัดทาร่ างระเบียบ ประกาศ
และข้ อบังคับเกี่ยวกับการตรวจสอบ

การปรับปรุ งพันธุ์และพันธุศาสตร์ สตั ว์
มก. ลงนามความร่ วมมือกับบริ ษัท
มานิตย์ฟาร์ ม จากัด เพื่อการผลิตและ
ปรับปรุ งพันธุ์สตั ว์น ้า ณ ห้ องทับทิม ชัน้
2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

การประชุมทางวิชาการ
ปฏิทินกิจกรรม

ตังแต่
้ วนั ที่ 8 พฤษภาคม – 2 มิถนุ ายน 2560 ที่ URL:
http://asia.elsevier.com/ThailandChemInfo2017 สานักหอสมุด
แถลงข่าว “ความสาเร็จในการปล่อยวัวแดงคืนสู่ธรรมชาติ
เปิ ดคอร์ สสอนวิธีเข้ าร่วมกิจกรรมเพื่อให้ ทกุ คนค้ นหาและส่งคาตอบ
อย่–างเป็ นทางการครัง้ แรกของโลก”
คณะสัตวแพทยศาสตร์ แถลงข่าวถึง “ความสาเร็ จในการปล่อย ได้ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้ องฝึ ก
วัวแดงคืนสูธ่ รรมชาติอย่างเป็ นทางการครัง้ แรกของโลก” ในวันที่ 11
อบรม ชัน้ 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สนใจลงทะเบียนได้ ที่
พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2 www.lib.ku.ac.th/chemistryquiz
อาคารสารนิเทศ 50 ปี นับเป็ นความสาเร็ จของการฟื น้ ฟูประชากรวัวแดง ประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
คณะบริ หารธุรกิจ จัดโครงกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ
ซึง่ เป็ นสัตว์ป่าขนาดใหญ่ที่ใกล้ สญ
ู พันธุ์ในผืนป่ าสลักพระ ซึง่ ได้ ปล่อยวัว
แดง จานวน 7 ตัว พร้ อมติดตามหลังปล่อยพบว่า วัวแดงทุกตัวมีสขุ ภาพ สำขำบริ หำรธุรกิจและกำรบัญชี ครั ง้ ที่ 5 The 5th Annual
National Conference on Business and Accounting ในวันเสาร์ ที่
แข็งแรง กาเนิดลูกในป่ าธรรมชาติได้ โดยมี ดร.จงรัก วัชริ นทร์ รัตน์
รักษาการแทนอธิการบดี มก. เป็ นประธานการแถลงข่าว และอธิบดีกรม 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00
อุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่า และพันธุ์พืช และผู้อานวยการองค์การสวนสัตว์ น. ณ อาคารการเรี ยนการสอน 4 คณะบริ หารธุรกิจ เพื่อให้ นกั วิจยั
อาจารย์ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทาการศึกษาวิจยั ด้ านบริ หารธุรกิจ
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมแถลงข่าว
และการบัญชีเข้ ามานาเสนอผลงานแลกเปลี่ยนความคิดและได้ จดั
ทดลองใช้ฐานข้อมูล สานักหอสมุด
สานักหอสมุด เชิญชวนนักวิจยั คณาจารย์ นิสิต และบุคลากร งานเสวนา เรื่ อง “Business & Accounting Approaches for
Thailand 4.0” เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลสูเ่ ศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อน
ทดลองใช้ ฐานข้ อมูลได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2560
ด้ วยนวัตกรรม ผู้สนใจติดต่อ 02 942 8777 ต่อ 1156, 1135
ดังนี ้
ฐำนข้ อมูล iG Library (iG Publishing) สานักพิมพ์ Business www.ncba.kasetsart.org
KU Creative & Innovative Startup Camp
Expert Press (BEP) เป็ นฐานข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์บม่ เพาะธุรกิจ สานักงานบริ การวิชาการ จัดโครงการ
(e-Books) ด้ านธุรกิจที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากทัว่ โลกผ่านงานเขียน
KU Creative & Innovative Startup Camp ในวันที่ 1 – 4 มิถนุ ายน
บทความในวารสาร สิ่งพิมพ์ ตารา หรื อบทความเฉพาะในนิตยสาร
2560 ณ อิงธารรี สอร์ ท จังหวัดนครนายก เพื่อเปิ ดโอกาสให้ นิสิต มก.
Harvard Business Review เป็ นต้ น ซึง่ สามารถ Copy, Print,
ที่สนใจเป็ นผู้ประกอบการธุรกิจ Startup ได้ มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
Download พร้ อมทัง้ Dictionary และ Function การใช้ งานอื่นๆ อีก
มากมาย โดยใช้ งานบน Platform “iGLibrary” แสดงผลเอกสารฉบับเต็ม Startup ร่วมทาแผนธุรกิจโดยมีผ้ ปู ระกอบการธุรกิจ Startup เป็ นที่
ปรึกษาจนได้ ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการและนาเสนอไอเดียแผนธุรกิจ
ในรูปแบบ PDF File สามารถเข้ าใช้ งานได้ ที่
ผู้สนใจสมัครได้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ที่
http://portal.igpublish.com/iglibrary หรื อที่เว็บไซต์ห้องสมุด
http://bit.ly/2mJNF3N
www.lib.ku.ac.th เลือกที่ฐานข้ อมูล  ฐานข้ อมูลทดลองใช้
ฐำนข้ อมูล Gale Academic OneFile ประกอบด้ วยวารสาร รับสมัครงาน
คณะวิศวกรรมศำสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
กว่า 17,000 รายชื่อและเป็ นวารสารที่ให้ ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ
ตาแหน่ง อำจำรย์ จานวน 1 อัตรา วุฒิปริ ญญาเอก สาขาวิศวกรรม
ด้ านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และ
เครื่ องกล รับสมัครถึงวันที่ 9 มิถนุ ายน 2560 และ ตาแหน่ง
สาขาอื่นอีกมากมาย เข้ าใช้ งานได้ ที่
นักวิชำกำรเงินและบัญชีระดับปฏิบัตกิ ำร จานวน 1 อัตรา วุฒิ
http://infotrac.galegroup.com/itweb?db=AONE
ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี รับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ดู
หรื อที่เว็บไซต์ห้องสมุด www.lib.ku.ac.th เลือกที่ฐานข้ อมูล 
รายละเอียดดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่ www.eng.ku.ac.th หรื อ
ฐานข้ อมูลทดลองใช้
โทรศัพท์ 02 – 797 – 0990
ร่วมกิจกรรม Elsevier : Chemistry Quiz 2017
สานักหอสมุด เชิญชวนผู้สนใจทางด้ านเคมีทกุ ท่าน ร่วมสนุก
กับ กิจกรรม Elsevier Chemistry Quiz ชิงรางวัลมากมาย ดังนี ้
Apple iPad 9.7” Pro 32 GB, Samsung Galaxy Tab S2 VE 8.0” 32
GB, Apple iWatch Space, Starbucks Cards มูลค่า 1000 บาท
และ Coffee Bean & Tea Leag Cards มูลค่า 500 บาท ร่วมสนุกได้

กิจกรรมออกกาลังกายทุกวันพุธ

สานักส่งเสริ มและฝึ กอบรม เชิญชวนบุคลากรร่วมกิจกรรม
ออกกาลังกายทุกวันพุธ เวลา 15.30 – 16.30 น. ณ บริ เวณโถงชันล่
้ าง
อาคารวิทยบริ การ เพื่อส่งเสริ มสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง ลด
ความเครี ยดและเกิดความสุขในการทางาน
2

