ประจำสัปดำห์ 18 – 24 มิถนุ ำยน 2561

ปฏิทนิ ข่ำว
วันจันทร์ที่ 18 มิถนุ ำยน 2561
เวลำ 13.00 – 16.30 น. : สำนักงำนกฎหมำย ประชุมคณะกรรมกำร
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ มก. ณ ห้อง
ประชุม 8 ชัน้ 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี

วันอังคำรที่ 19 มิถนุ ำยน 2561
เวลำ 08.30 – 16.30 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมคณะกรรมกำร
พิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร ณ ห้อง
ประชุม 8 ชัน้ 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
เวลำ 12.00 – 16.30 น. : สำนักงำนบริกำรวิชำกำร จัดเสวนำทำง
วิชำกำรเรื่อง อำหำรปลอดภัยจำกผู้ผลิต
หรือผู้บริโภคอย่ำงไร ณ ห้องประชุมกำพล
อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี

วันพุธที่ 20 มิถนุ ำยน 2561
เวลำ 09.00 – 12.00 น. : ชมรม มก.อำวุโส ประชุมคณะกรรมกำร
ดำเนินกำร ณ ห้องประชุม 8 ชัน้ 2
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
เวลำ 10.00 – 12.00 น. : กองแผนงำน ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำ
ทำงกำยภำพ มก. ครั้งที่ 4/2561
ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถนุ ำยน 2561
เวลำ 09.00 – 12.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมคณะกรรมกำร
กลั่นกรองกำรต่อสัญญำจ้ำงพนักงำน มก.
ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
เวลำ 10.00 – 16.30 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมกำร
ดำเนินงำนเตรียมกำรประชุม APSA
ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
เวลำ 13.00 – 16.30 น. : สำนักงำนประกันคุณภำพ ประชุมให้ข้อมูล
ป้อนกลับผลกำรวิเครำะห์ตนเองระดับคณะ
ปีกำรศึกษำ 2559 และแลกเปลีย่ นควำม

คิดเห็น ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 2
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี

วันศุกร์ที่ 22 มิถนุ ำยน 2561
เวลำ 08.00 – 12.00 น. : ชมรม มก.อำวุโส ประชุมใหญ่สำมัญ
ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมธีระ
สูตะบุตร ชั้น 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
เวลำ 08.30 – 12.00 น. : สำนักงำนประกันคุณภำพ ประชุมให้ข้อมูล
ป้อนกลับผลกำรวิเครำะห์ตนเองระดับคณะ
ปีกำรศึกษำ 2559 ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
เวลำ 13.00 – 16.30 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมพิจำรณำ
ตำแหน่งทำงวิชำกำร ณ ห้องประชุม 6
ชั้น 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี

ปฏิทนิ กิจกรรม
งำน เพื่อนพึง่ (ภำฯ) เกษตรแฟร์ ปี 2561
มูลนิธิอำสำเพื่อนพึ่ง (ภำฯ) ยำมยำก สภำกำชำดไทย ร่วมกับ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จัดงำน “เพื่อนพึ่ง (ภำฯ) เกษตรแฟร์”
ปี 2561 ระหว่ำงวันที่ 21 –30 มิถุนำยน 2561 ณ บริเวณ สำนัก
พิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมกำรเกษตร เพื่อหำรำยได้สมทบมูลนิธอิ ำสำ
เพื่อนพึ่ง (ภำฯ) ยำมยำก สภำกำชำดไทยในกำรไปช่วยเหลือ
ประชำชนที่ประสบภัยพิบัติตำ่ ง ๆ และเพื่อเผยแพร่นวัตกรรม
งำนวิจยั ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กำรสำธิตกำรทำอำหำร
ตลอดจนกำรจำหน่ำยสินค้ำอุปโภค บริโภค สินค้ำจำกร้ำนมูลนิธิฯ
ต้นไม้ เป็นต้น หรือดูได้ที่ www.ku.ac.th.

อบรมหลักสูตร ผูต้ รวจสอบอำคำร รุน่ ที่ 52
สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภยั คณะวิศวกรรมศาสตร์
เปิ ดอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่ นที่ 52 วันที่ 7 – 29
กรกฎาคม 2561 อบรมวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ทังหมด
้
8 วัน ณ
อาคาร 9 ชัน้ 2 อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ รับจานวน 60 ท่าน
ลงทะเบียนท่านละ 20,000 บาท ผู้ผ่านการฝึ กอบรมจะได้ รับ
วุฒิบตั รจากสถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภยั และยังได้ รับคะแนน
CPD จากสภาวิศวกรด้ วย ผู้สนใจสมัครได้ ที่สถาบันวิศวกรรม

การประชุ
ป้องกั
นอัคคีภมยั ทางวิ
โทรศัชพาการ
ท์ 02 – 942 – 8389

นันทนำกำร ครั้งที่ 14 เรื่องผู้นำนันทนำกำรชุมชนในยุคดิจิทลั 4.0
วันที่ 5 – 6 กรกฎำคม 2561 เวลำ 09.00 – 16.30 น.ณ ห้องประชุม
พลิกโฉมอุดมศึกษำในยุคดิจิทัล
–
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์จัดโครงกำรประชุมสัมมนำอำจำรย์ ศำสตรำจำรย์ดร.ประเสริฐ ณ นคร อำคำร 1 ชั้น 4 คณะศึกษำศำสตร์
มก. ประจำปี2561 เรื่อง “พลิกโฉมอุดมศึกษำในยุคดิจทิ ลั ” ในวันที่ 29 โดยมีหัวข้อบรรยำย อำทิ “กำรเป็นผู้นำนันทนำกำรในชุมชน” “กำร
มิถุนำยน 2561 เวลำ 8.30 –12.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อำรีกุล จัดโปรแกรมนันทนำกำรในชุมชน” กำรบรรยำยเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง
“Group Dynamic และTeam Building ของกำรเป็นผูน้ ำ
ชั้น1 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี ภำยในงำนมีกำรบรรยำยพิแศษ เรือ่ ง
“Disruptive Technology in University : ควำมพร้อมในกำรรับมือ นันทนำกำรในชุมชน” เป็นต้น
ผู้สนใจสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภำควิชำพลศึกษำ คณะ
กับกำรปฏิรปู กำรสอนของมหำวิทยำลัยไทย” โดย ดร.กฤษณพงศ์
ศึกษำศำสตร์ โทรศัพท์ 02 –579 –7149
กีรติกร นำยกสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์และกำรเสวนำ เรื่อง
“พลิกโฉมอุดมศึกษำในยุคดิจทิ ลั ” โดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ผูท้ รงคุณวุฒิ สมัครงำน
คณะวิศวกรรมศำสตร์ รับสมัครพนักงำนมหำวิทยำลัย หมดเขต
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ศ.ดร.สุชชั วีร์
รับสมัครถึงวันที่ 29 มิถุนำยน 2561 ทุกตำแหน่ง ดังนี้
สุวรรณสวัสดิ์ ประธำนทีป่ ระชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย และ
ตำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรำ สังกัด
KU Digital Services ประโยชน์ที่อำจำรย์และนิสิตได้รับ โดย รศ.ดร.
สำนักงำนเลขำนุกำร วุฒิปริญญำตรีทำงด้ำนบัญชี
วรเศรษฐ์ สุวรรณิก รองผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรงำนทัว่ ไป จำนวน 1 อัตรำ สังกัด
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ทั้งนี้จะมีถำ่ ยทอดทำงไกลไปยังวิทยำเขตกำแพงแสน ห้องคอน โครงกำรหลักสูตรระดับปริญญำตรี นำนำชำติ วุฒิปริญญำตรีสำขำบัญชี
กำรเงิน
เวนชั่น อำคำรศูนย์มหำวิทยำลัย วิทยำเขตศรีรำชำ ห้องเธียร์เตอร์
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรงำนทัว่ ไป จำนวน 1 อัตรำ สังกัด
หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ห้อง
ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ วุฒิปริญญำตรีทุกสำขำ
ประชุมระพีสำคริก อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและผ่ำนระบบ
สมัครได้ที่สำนักงำนเลขำนุกำร ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศำสตร์
ถ่ำยทอดสด Nontri Live อำจำรย์ นักวิจัย ดูรำยละเอียดและ
สอบถำมรำยละเอียดได้ทโี่ ทรศัพท์ 02 – 797 – 0999 ต่อ 1154 หรือ
ลงทะเบียนได้ที่ www.ku.ac.th
ดูที่ www.eng.ku.ac.th
โครงกำรอุปสมบทหมู
สถำบันวิจยั และพัฒนำฯ รับสมัครพนักงำนมหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ขอเชิญ นิสิตเก่ำ คณำจำรย์
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรงำนทัว่ ไป จำนวน 1 อัตรำ สังกัด
บุคลำกร ร่วมโครงกำรอุปสมบทหมูชวงปดภำคกำรศึกษำ 2561 เพือ่
สำนักงำนเลขำนุกำร วุฒิปริญญำตรีทุกสำขำ สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้
เฉลิมพระเกียรติและถวำยเปนพระรำชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2561
มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ณ วัดบวรนิเวศวิหำร พระ
สมัครได้ที่งำนบริหำรและธุรกำร ชั้น 1 อำคำรสุวรรณวำจกกสิอำรำมหลวง ระหว่ำงวันที่ 3 – 17 กรกฎำคม 2561
กิจ สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ 02 – 561 – 1986 หรือ
วันที่ 2 กรกฎำคม 2561
ดูที่ www.rdi.ku.ac.th
-เช้ำ พิธีขอขมำลำบวชบุพกำรีและครูอำจำรย์
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม รับสมัครพนักงำนมหำวิทยำลัย
-บ่ำย พิธีถวำยตัวแด่สมเด็จพระวันรัต ปลงผม
ตำแหน่งอำจำรย์ จำนวน 1 อัตรำ วุฒิปริญญำเอกทำงด้ำน
วันที่ 3 กรกฎำคม 2561
เกษตรศำสตร์ สำขำส่งเสริมกำรเกษตร กำรพัฒนำชุมชน กำรพัฒนำ
-พิธีบรรพชำ ณ อุโบสถวัดบวรนิเวศวิหำร และศึกษำเล่ำเรียน
อย่ำงยั่งยืน กำรบริหำรกำรพัฒนำสังคม สนใจสมัครได้ตั้งแต่บดั นี้ถึงวัน
ณ วัดบวรนิเวศวิหำร และไปปฏิบัติธรรมต่อ ณ วัดญำณสังวรำรำม
ที่ 31 สิงหำคม 2561
จังหวัดชลบุรี
สมัครได้ที่หน่วยกำรเจ้ำหน้ำที่ สำนักงำนเลขำนุกำร สำนัก
ผู้สนใจสำมำรถสมัครได้ที่หน่วยบริกำรพืน้ ฐำน ชัน้ 1 กองกิจกำร
ส่งเสริมและฝึกอบรม สอบถำมรำยละเอียดได้ทโี่ ทรศัพท์ 02 – 942
นิสิต อำคำรระพีสำคริก (ไม่มีคำ่ ใช้จำ่ ยใดๆ) และเปิดรับนิสิตชำย เพือ่
8820 – 9 ต่อ 136 หรือดูที่ www.eto.ku.ac.th
เป็นเด็กวัดจำนวนมำก ติดต่อสอบถำมโทรศัพท์ 02 – 118 - 0150
ต่อ 8541

ประชุมวิชำกำรนันทนำกำรครัง้ ที่ 14
ภำควิชำพลศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์ จัดประชุมวิชำกำร

งำนพิธพี ระรำชทำนปริญญำบัตร ปี 2561
วันที่ 21 - 25 ตุลำคม 2561
ดูรำยละเอียดได้ที่ www.ku.ac.th
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