ประจำสัปดำห์ 10 – 16 กันยำยน 2561

ปฏิทินข่าว
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561

อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561

เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองแผนงาน จัดสัมมนา “นโยบาย
ยุทธศาสตร์และแนวทางการจัด
งบประมาณและการบริหารงบประมาณ
ภาครัฐ” ณ ห้องประชุมกาพล อดุลวิทย์
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มก. ครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องประชุม
กาพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

เวลา 10.00 – 20.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ จัดงานถ่ายทอดองค์
ความรู้ของผู้เกษียณอายุราชการของ
กองการเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมโถง
จัดเลี้ยง ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.00 – 16.30 น. : สานักงานประกันคุณภาพ ติดตามผล
SAR ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมกาพล
อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วม
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจาปี 2561 ณ วัดศาลาปูน
วรวิหาร อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอธุธยา
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.59 น.
บุคลากร นิสิตและผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมถวายผ้า
พระกฐินพระราชทาน ช่องทาง เงินสด หรือ ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.
เกษตรศาสตร์ ส่งถึงผู้อานวยการกองคลัง ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ
50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02 – 940 -8157 -50
หรือโอนเข้าบัญชี ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กฐินพระราชทาน) ธนาคารทหาร
ไทย จากัด (มหาขน) เลขบัญชี 069-2-33838-7 ธนารคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) เลขบัญชี 235-2-12792-4

เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองคลัง ประชุมร่วมกับคณะ
ศึกษาศาสตร์ เรื่อง การนาข้อมูลเข้า
ระบบ ERP และการใช้งานระบบ ERP
ของโรงเรียนสาธิต ณ ห้องประชุม 5
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 15.00 – 16.30 น. : สานักงานสภา มก. ประชุมหารือ เพื่อ
การพัฒนารูปแบบการจัดประชุมสภา
มก. ครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องประชุม 9
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561
เวลา 08.30 – 13.00 น. : สานักงานตรวจสอบภายใน จัดโครงการ
สัมมนาการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน เรื่องความเสี่ยง เมื่อ
มหาวิทยาลัยเปลี่ยนตามกระแสโลก
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561
เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ จัดสัมมนาบุคลากร
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล
ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.00 – 16.30 น. : สานักงานอธิการบดี ประชุม
คณะกรรมการประจาสานักงาน
ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2

ปฏิทินกิจกรรม
กฐินพระราชทาน 61

นนทรีสีทอง’ 61
มก.จัดงาน “นนทรีสีทอง 61” เพื่อแสดงกตเวทิตาจิต
และมอบประกาศเกียรติคุณพร้อมของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุ ใน
วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08.30 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล และบริเวณโถงชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
โดยผู้เข้าร่วมงานแต่งกายผ้าไทย สามารถนารถมาจอด
อาคารจอดรถ “บางเขน” และรับบัตรจอดรถได้ที่จุดลงทะเบียน

ประชุมวิชาการ ล่องล้านนา
คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนาธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมทางวิ
ชาการ บชาติ “ล่องล้านนา ภาษา วรรณคดี
จัดงานประชุ
วิชาการระดั
ประเพณีพิธีกรรม วัฒนธรรมดนตรี” ในวันที่ 20 กันยายน 2561
เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ สานักพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม
การเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
–
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้
ทาง www.ku.ac.th

แนวทางการทางบประมาณและบริหารภาครัฐ

กองแผนงาน ขอเชิญผู้บริหาร คณบดี ผู้อานวยการ
หัวหน้าภาคและหัวหน้าฝ่ายของส่วนงาน ฟังการบรรยาย เรื่อง
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการจัดทางบประมาณและ
บริหารงบประมาณภาครัฐ วิทยากรโดย คุณดรงค์รัตน์ กล้าหาญ
ผู้อานวยการกองจัดทางบประมาณด้านสังคม ๒ สานักงบ
ขอความร่วมมือจัดที่นั่งพัก เปิดเครื่องปรับอากาศและห้อง ประมาณ ในวันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น.
รั
ณ ห้องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
สุขา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.ku.ac.th
ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จ
คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญนิสิต คณาจารย์และบุคลากร
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปี 2561 ในวันที่ ร่วมทาความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตราลึก สานึกในพระมหา
21 – 25 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ กรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จปรมินทร
เพือ่ ให้การจัดเตรียมพื้นที่รับรองผู้ปกครองที่มาร่วมแสดง มหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.00 –
ความยินดีบัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
15.00 น. ณ ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ (ตึก SCL)
คณะกรรมการจึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานจัดที่พัก เปิด คณะวิทยาศาสตร์ (พักกลางวัน 11.00 – 12.00 น. งดรับริจาค)
เครื่องปรับอากาศและห้องสุขา ภายในอาคารและบริเวณโดยรอบ ประชุมวิชาการนานาชาติด้านการประเมินวัฏจักรชีวิต
พื้นที่ เพื่อให้ผู้ปกครองบัณฑิตนั่งพักในวันพิธีพระราชทานปริญญา ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ครั้งที่ 11
บัตร 21 – 25 ตุลาคม 2561
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ จึงใครขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อ
ของท่านได้โปรดแจ้งวัน เวลา สถานที่ ห้องพักรับรอง เพื่อให้
สิ่งแวดล้อม (วีกรีน) บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและ
ดาเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งให้บัณฑิต ผู้ปกครอง และผู้ที่มาร่วม สิ่งแวดล้อม (JGSEE) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.)
แสดงความยินดี ได้ทราบตามสื่อต่าง ๆ ต่อไป โปรดส่งข้อมูลมาที่ และ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
งานประชาสัมพันธ์ มก. ทางอีเมล์ www.prku@ku.ac.th ภายใน (สวทช.) จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการประเมินวัฏ
วันที่ 19 กันยายน 2561 หรือสอบถามโทรศัพท์ 4112
จักรชีวิตผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ครั้งที่ 11 “LCA Food
สัมมนาสาย สนับสนุนและสายช่วยวิชาการ
2018 : 11th International Conference on Life Cycle
กองการเจ้าหน้าที่ จัดงานสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและ Assessment of Food" ซึ่งจะจัดร่วมกับงานประชุมวิชาการ
ช่วยวิชาการ เรื่อง “รวมใจรัก สร้างพลังศรัทธา พัฒนา มก.” โดย นานาชาติด้านนวัตกรรมเขียวและยั่งยืนครั้งที่ 7 (ICGSI 2018:
ได้รับเกียรติจาก ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี International Conference on Green and Sustainable
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ.น.สพ.เกียรติศักดิ์ ตันเจริญ รักษาการ Innovation) ระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ
แทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นวิทยากรบรรยาย วันที่ 13 กันยายน 2561 โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก
เวลา 08.15 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1
โดยมีการจัดทุก ๆ 2 ปี ในทวีปยุโรปและอเมริกา มีนักวิชาการเข้า
อาคารสารนิเทศ 50 ปี ทั้งนี้จะถ่ายทอดสด Teleconference ไป ร่วมประชุมมากกว่า 500 คน จากหลายๆทวีป
ยังวิทยาเขตต่าง ๆ
จึงขอเรียนเชิญนักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วม
วิทยาเขตกาแพงแสน ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์
การประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียน
มหาวิทยาลัย
สารองที่นั่ง และดูรายละเอียดได้ www.lcafood2018.com/
วิทยาเขตศรีราชา ห้องเธียเตอร์ สานักหอสมุด อาคาร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณอัญญารัตน์ 0845403238
หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ห้องระพี
สาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)
ร่ วมมือ ร่ วมใจ ประหยัดพลังงาน
หรือชมผ่านทาง (Nontri Live) ที่ www.live.ku.ac.th
ปิ ดไฟดวงที่ไม่จาเป็ น
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
กองการเจ้าหน้าที่ 02 – 894 – 8162 ภายใน 4810
2

