ประจำสัปดำห์ 20 - 26 สิงหำคม 2561

ปฏิทินข่ำว
วันจันทร์ที่ 20 สิงหำคม 2561
เวลา 09.00 – 16.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ณ ห้อง
ประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 10.00 – 12.00 น. : สนง.สภา มก. ประชุมสภาผู้แทนคณบดี
ผู้อานวยการ เพื่อเป็นกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ณ ห้องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.30 – 16.30 น. : สนง.กฎหมาย ประชุมคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจา มก. ณ ห้อง
ประชุม 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 15.00 – 16.30 น. : สนง.สภา มก. ประชุมหารือเพื่อการพัฒนา
รูปแบบการจัดประชุมสภา มก. ครั้งที่
8/2561 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี

วันอังคำรที่ 21 สิงหำคม 2561

เวลา 14.00 – 16.30 น. : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาทาง
กายภาพ มก.ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้อง
ประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันพุธที่ 22 สิงหำคม 2561
เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการ ณ ห้องประชุม 5 ชัน้ 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.00 – 16.30 น. : สนง.ประกันคุณภาพ ประชุมเพือ่ ให้
ข้อมูลป้อนกลับและวิเคราะห์ตนเอง
คณะเกษตร กาแพงแสน ปีการศึกษา
2559 ณ ห้องประชุม 8 ชัน้ 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.00 – 16.30 น. : สนง.ประกันคุณภาพ ประชุมติดตามผล
SAR ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมกาพล อดุล
วิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหำคม 2561
เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองคลัง จัดโครงการทบทวนการทางาน
ในระบบ ERP ประจาปีงบประมาณ
2561 ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 12.00 – 16.00 น. : สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย
ประชุมคณะที่ปรึกษาของสมาคมฯ
ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ
50 ปี

เวลา 08.00 – 12.00 น. : สนง.บริการวิชาการ ร่วมกับ คณะวน
ศาสตร์ เสวนาวิชาการเรื่อง เจาะลึก
แนวทางการรับรองไม้ยืนต้น 58 ชนิด
หลักประกันทางธุรกิจประเภทใหม่ ณ ห้อง
ประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี
เวลา 08.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมขอตาแหน่งทาง
วันศุกร์ที่ 24 สิงหำคม 2561
วิชาการ ณ ห้องประชุม 6 ชัน้ 2 อาคาร
เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองคลัง จัดโครงการทบทวนการทางาน
สารนิเทศ 50 ปี
ในระบบ ERP ประจาปีงบประมาณ
เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการ
2561 ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ณ ห้อง
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ประชุม 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 08.30 – 12.00 น. : เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการ
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการ
วิจัย จัดเสวนาเรื่อง กระทรวงใหม่ โอกาส
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ณ ห้อง
และความท้าทายสาหรับมหาวิทยาลัย ณ
ประชุม 5 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชัน้ 1 อาคาร
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมบุคลากร ณ ห้อง
สารนิเทศ 50 ปี
ประชุมธีระ สูตะบุตร ชัน้ 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี
ปฏิทินกิจกรรม
เวลา 13.30 – 16.00 น. : สนง.กฎหมาย ประชุมคณะกรรมการ
เสวนำวิชำกำร เรื่อง เจำะลึกแนวทำงกำรรับรองไม้
จรรยาบรรณ มก. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 2
ยืนต้น 58 ชนิด หลักประกันทำงธุรกิจประเภทใหม่
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

การประชุ
มทางวิ
สนง.บริ
การวิชาการ
ชาการ ร่วมกับ คณะวนศาสตร์ จัดเสวนา
วิชาการเรื่อง เจำะลึกแนวทำงกำรรับรองไม้ยืนต้น 58 ชนิด
หลั–กประกันทำงธุรกิจประเภทใหม่ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา
09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี โดยผู้ร่วมเสวนา นายแพทย์อาพล จินดาวัฒนะ
กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้จัดการธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางกาหนดไม้ยืนต้น
58 ชนิด และระดมความคิดเกี่ยวกับชนิดไม้ที่เหมาะสม รูปแบบการปลูก
และการประเมินมูลค่า ผูส้ นใจดูข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่
https://sites.google.com/ku.th/serviceconference

เสวนำ "สภำวะสุญญำกำศ"
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS
ขอเชิญชวน อาจารย์ นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการเสวนา "สภาวะ
สุญญากาศ" พร้อมรับมือหรือยัง!!! นิสิตจะเรียน...อาจารย์จะสอนกัน
อย่างไรในโลกที่หุ่นยนต์จะเข้ามาแทนที่มนุษย์ ในวันที่ 22 สิงหาคม
2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมประเสริฐ ผลดี ชัน้ 2
อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ผู้สนใจลงทะเบียน
เข้าร่วมงานได้ที่ shorturl.at/dIRY0 สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02 –
797 - 0913, 02 – 797 - 0948

เสวนำ กระทรวงใหม่ โอกำสและควำมท้ำทำยสำหรับ
มหำวิทยำลัย

สถานีวิจัยจากคณะเกษตร คณะเกษตร กาแพงแสน คณะประมง และ
คณะวนศาสตร์ การสาธิต ฝึกอบรม การประกวดสุนทรพจน์ โคลง
ฉันท์ กาพย์ กลอน และการประกวดภาพถ่าย ดูรายละเอียดได้ที่
www.agr.ku.ac.th

งำนสืบสำน วันสืบ นำคะเสถียร
คณะวนศาสตร์ จัดโครงการ งำนสืบสำน วันสืบ นำคะ
เสถียร ปี 2561 ในวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2561 เพื่อราลึกถึงคุณสืบ
นาคะเสถียร ผู้เสียสละและอุทิศชีวิตเพื่อปกป้องทรัพยากรป่าไม้ของ
ไทย รายละเอียดดังนี้
30 สิงหำคม 2561 ณ อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
07.30 – 09.00 น. พิธีทาบุญถวายพระสงฆ์ 10 รูป
พิธีประกาศสดุดีราลึกถึงคุณสืบ นาคะเสถียร
พิธีวางพวงมาลา
ณ โถงชั้นล่ำงอำคำรวนศำสตร์ 72 ปี
09.45 – 16.00 น. พิธีเปิดนิทรรศการ “เสียงเพรียกจากพงไพร ครั้ง
ที่ 28” และ เสวนา “คนมาป่าหมด” โดย
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
31 สิงหำคม 2561 ณ อำคำรวนศำสตร์ 72 ปี
09.00 – 16.00 น. ชมสารคดี และเสวนา “สัตว์ป่าที่หายไป” พิธีจุด
เทียนราลึก “สืบ นาคะเสถียร”

พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดวันพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร ประจาปี 2561 ในวันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น.
เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research
University Network : RUN) จัดเสวนาเรื่อง กระทรวงใหม่ โอกาสและ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
วันฝึกซ้อมย่อย วันที่ 6, 7, 13, 14 ตุลาคม 2561 วันฝึกซ้อม
ความท้าทายสาหรับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา
ใหญ่ วันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2561 สามารถดูรายละเอียดที่
09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในการดาเนิน www.ku.ac.th/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ศึกษำต่อ
การของมหาวิทยาลัยในกากับของกระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และ
นวัตกรรม โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม สมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เศรษฐศาสตร์ MECON รุ่นที่ 28 ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ดูรายละเอียดทีh่ ttp://www.ku.ac.th/web2012/resources
บริจำคโลหิต
/upload/content/files/mecon61.jpg
ขอเชิญบุคลากร นิสิต และผูส้ นใจร่วมบริจาคโลหิต ดังนี้
สมัครงำน
- คณะเกษตร วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 –
คณะเกษตร รับสมัครพนักงำนมหำวิทยำลัย ตำแหน่ง
13.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร
- คณะบริหำรธุรกิจ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 อำจำรย์ ภำควิชำเกษตรกลวิธำน จำนวน 1 อัตรำ วุฒิปริญญาเอก
สาขาเกษตรศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ งาน
– 13.00 น. ณ ห้องฟ้าใส คณะบริหารธุรกิจ
- คณะวนศำสตร์ วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – ธุรการ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม
15.00 น. ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี 2561 หรือดูใน www.agr.ku.ac.th
คณะวิศวกรรมศำสตร์ รับสมัครพนักงำนมหำวิทยำลัยเงิน
วิถีไทย วิถีเกษตร ชิม ช้อป แชร์ แลคณะเกษตร ครั้งที่ 1
เชิญชวนผู้สนใจร่วมงาน วิถีไทย วิถีเกษตร ชิม ช้อป แชร์ แล รำยได้ ตำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรำ และ
ผู้ปฏิบัติงำนโสตทัศนศึกษำ จำนวน 1 อัตรำ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
คณะเกษตร ครั้งที่ 1 วันที่ 31 สิงหำคม 2561 เวลำ 08.30 – 18.00
www.eng.ku.ac.th รับสมัครจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โทรศัพท์
น. ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร ภายในงานพบกับการจาหน่าย
02 – 797 – 0999 ต่อ 1154
ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร Champion Product ภายใต้โครงการการยก
คณะเศรษฐศำสตร์ รับสมัครพนักงำนมหำวิทยำลัยเงิน
ระดับศักยภาพของสถานีวิจัยทางการเกษตรสู่การพัฒนาประสิทธิภาพ รำยได้ ตำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรำ รับสมัคร
การผลิตของผู้ประกอบการการเกษตรในโซ่อุปทานและโซ่คุณค่า โดย 21 จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 โทรศัพท์ 02 – 942 – 8649 – 51

