ประจำสัปดำห์ 19 – 25 กุมภำพันธ์ 2561

ปฏิทินข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองกลาง ประชุมคณะกรรมการจัดงาน
“สืบสานประเพณีสงกรานต์ในรัว้ นนทรี”
เวลา 09.00 – 12.00 น. : สานักงานประกันคุณภาพ ประชุมแลก
ปี 2561 ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2
เปลี่ยนความคิดเห็นด้านประกันคุณภาพ
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
สาหรับส่วนงานสนับสนุน ณ ห้องประชุม 8
เวลา 09.00 – 12.00 น. : สานักงานอธิการบดี สัมมาทิฐิบคุ ลากร
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
สานักงานอธิการบดีและสานักงานกฎหมาย
เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองคลัง ประชุมคณะทางานจัดทา TOR
ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ
พัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้อง
50 ปี
ประชุม 6 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.30 – 16.30 น. : สานักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการ เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองคลัง สัมมาทิฐิกองคลัง ณ ห้องประชุม
ธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
การประจาสานักงานอธิการบดี ณ ห้อง
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ประชุม 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 08.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการ
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
จัดทาร่างประกาศ ระเบียบและข้อบังคับ
เวลา 08.30 – 17.00 น. : สานักงานอธิการบดี ประชุมคณะ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ณ ห้อง
กรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการ
ประชุม 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ดาเนินงานโครงการความร่วมมือ มก. และ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด ณ ห้องประชุม เวลา 08.30 – 12.00 น. : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมการพัฒนา
ระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจยั การเกษตร
9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมกาพล
เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการ
อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ณ ห้อง
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองกลาง ประชุมคณะกรรมการจัด
ประชุม 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
งาน 99 ปี ศาสตราจารย์.ดร.ประเสริฐ
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ณ นคร ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร
เวลา 09.00 – 12.00 น. : ชมรม มก. อาวุโส ประชุมคณะกรรมการ
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ดาเนินการชมรม ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 เวลา 13.30 – 16.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการ
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ณ ห้อง
เวลา 09.00 – 13.00 น. : สานักงานอธิการบดี ประชุมการปรับปรุง
ประชุม 5 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
กระบวนงานเพื่อสัมฤทธิ์ผลในองค์กร ณ
ปฏิทินกิจกรรม
ห้องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคาร
75 ปี พืชไร่นาคืนถิ่น
สารนิเทศ 50 ปี
เวลา 14.00 – 16.30 น. : กองกลาง ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ภาควิชาพืชไร่ นา คณะเกษตร ขอเชิญนิสิตเก่า นิสิตปั จจุบนั
จัดสร้างพระพุทธชินสีห์ (ภปร.) ที่ระลึก 75 ร่ วมงาน “75ปี พืชไร่ นาคืนถิ่น” ในวันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ปี แห่งการสถาปนา มก. ณ ห้องประชุม 8
เวลา 15.00 – 22.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เริ่ มลงทะเบียน
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ตังแต่
้ เวลา 15.00 น. เป็ นต้ นไป กิจกรรมประกอบด้ วย ถ่ายรูปธีมงาน

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

มทางวิ
าการ
Fieldการประชุ
and Farm
กิจชกรรมสอยดาว
ชวนศิษย์เก่าพูดคุยย้ อนอดีตวัย
เรียน สัมภาษณ์ศิษย์เก่า ร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์/เพลงมหาวิทยาลัย
แสดงมุทิตาจิตต่ออาจารย์อาวุโสของภาควิชา ชมวีดิทัศน์ย้อนอดีตพืชไร่
ถึงปั–จจุบนั ศิษย์เก่าเล่าย้อนอดีต และเปิดตัวหนังสือ “75 ปี พืชไร่นา”
การแสดงของวงดนตรีลูกทุง่ รวมดาวกระจุย บูมAGGIE/บูม AGRON/
ประมูลของที่ระลึก ชาวพืชไร่นาสอบถามรายละเอียดได้ที่ อ.ดารงวุฒิ
อ่อนวิมล โทรศัพท์ 086-557-6151

ขอเชิญร่วมงาน UNIVERSITY XPO
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ) กาหนดจัดงาน
“UNIVERSITY XPO” เฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี ที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2561 ณ รอยัล พารากอน
ฮอลล์ ชัน้ 5 สยามพารากอน เพื่อแสดงการรวมพลังและการสร้างความ
มุ่งมั่นที่จะรวมพลังอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
การประชุมประกอบด้วย นิทรรศการผลงานนวัตกรรมเพื่อ
ขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมและประเทศจากสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยกับ
การศึกษา ในพระบาทสมเด็จพระจอดเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร stem Education/ 21 st Century
Learning อุดมศึกษาไทยกับการพัฒนาชุมชน Innovation Hub
TCATS และแบบทดสอบนวัตกรรมใหม่ ค้นหาตนเอง ค้าหาคณะที่ใช่
ด้วย AI นิทรรศการความร่วมมือ และกิจกรรมร่วมของกลุ่มมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ยังมีการบรรยายโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
นายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ดร.สุวิทย์
เมษินทรีย์ ศ.นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นต้น
บุคลากรของ มก. สนใจเข้าโปรดลงทะเบียนล่วงหน้า
http://unixpo.cupt.net

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ Internationnal Conference of
Agriculture and Natural Resources ( ANRES 2018 ) เพื่อเป็นเวที
ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ระหว่าง
วันที่ 26 – 28 เมษายน 2561 ณ Hotel Windsor Suites &
Convention สุขุมวิท กรุงเทพ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รบั ฟังจากวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกในหลากหลายสาขา ทางด้าน Agriculture
and Natural Resources ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ Agricultural science
Gennetics and breeding Microbiology เป็นต้น ผู้สนใจสมัครทาง
ออนไลน์ wwww.anresconference2018.org หรือสอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 02 – 579 – 5548

สวพ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจยั และ
พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ประจาปี 2561
โครงการการถ่ายยีนเข้าสูพ่ ืชและตรวจหายีนเป้าหมายในพืช
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2561และโครงการเทคนิค
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น รุ่นที่ 40 ระหว่างวันที่ 3 – 6
เมษายน 2561
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www3.rdi.ku.ac.th/cl
สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 02 – 942 – 8740

99 ปี ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาหนดจัดงานฉลองอายุวฒ
ั น
มงคลครบรอบ 99 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ในวันพุธที่
21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
กิจกรรมประกอบด้วยการบรรเลงดนตรีไทย การขับร้องเพลงโดยวง
เคยูแบนด์ การขับเสภา การกล่าวแสดงกตเวทิตาจิต รดน้าขอพรและ
แสดงมุทิตาจิต การแสดงโขน (รายละเอียดที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบ
อีกครั้ง)

สถาบันอาหารฯ บริการอาหารรูปแบบใหม่
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยฝ่ายอาหาร
และจัดเลี้ยง ได้ปรับเปลี่ยนการให้บริการจัดเลี้ยงรูปแบบใหม่ในปี
2561 โดยให้บริการจัดเลี้ยงอาหารทั้ง อาหารบุฟเฟ่ต์ อาหารกล่อง
สถานที่ให้บริการจัดเลี้ยง โดยมีรายการอาหาร A-D พร้อมรายการ
อาหารหวาน D1 และ D2สามารถเลือกอาหารได้ นอกจากนี้ยงั
ให้บริการห้องประชุมขนาดเล็กและขนาดใหญ่ จุคนได้ 80 – 100 คน
40-50 คน หรือ 25-30 คน พร้อมอุปกรณ์ประจาห้อง เครื่องเสียง
ไมโครโฟน LCD เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จอภาพ
และโพเดียม เครื่องบันทึกเสียง
หน่วยงานหรือผู้สนใจติดต่อโทรศัพท์ 0-2942-8629-35
หรือ www.booking.ifrpd.ku.ac.th หรือ facebook.com/ifrpd.ku

สมัครงาน
คณะสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตาแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา วุฒปิ ริญญาโทด้านเคมี สิง่ แวดล้อม หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถดูแล จัดการ ให้คาแนะนาและเป็นผูช้ ่วย
สอนการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงได้แก่ เครื่อง HPLC GC และ AAS
ผู้สนใจขอและยืน่ ใบสมัครได้ที่สานักงานเลขานุการ
คณะสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 สอบถาม
โทรศัพท์ 02 – 579 – 2946
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