ประจำสัปดำห์ 26 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2561 @อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกำยน 2561
เวลำ 08.30 – 16.30 น. : สำนักงำนสภำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประชุมสภำมหำวิทยำลัย ณ ห้องประชุม กำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
เวลำ 08.30 – 12.00 น.: กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมพิจำรณำตำแหน่งวิชำกำร ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 2

วันอังคำรที่ 27 พฤศจิกำยน 2561
เวลำ 08.00 – 16.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ประชุมวิชำกำร The 10th Bilateral Conference between KU and NPUST ณ ห้อง
ประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
เวลำ 13.30 – 16.30 น. : สำนักงำนกฎหมำย ประชุมคณะกรรมกำรสอบสวนวินัย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1

วันพุธที่ 28 พฤศจิกำยน 2561
เวลำ 13.30 – 16.30 น. : สำนักงำนสภำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะบริหำรธุรกิจ ครั้งที่
1/2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกำยน 2561
เวลำ 08.30 – 12.00 น. : สำนักงำนประกันคุณภำพ ประชุมหำรือ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำกำรประกันคุณภำพภำยใน
มก. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 2
เวลำ 09.00 – 12.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2
เวลำ 09.00 – 12.00 น. : กองกิจกำรนิสิต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและรำยงำนตัวนักเรียนทุนโครงกำรกรุงไทย สำนฝันสู่บัณฑิต
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2
เวลำ 10.00 – 12.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรบรรจุตำแหน่งอำจำรย์ ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกำยน 2561
เวลำ 09.00 – 16.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับผู้แทนจำก NARO ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2
เวลำ 13.00 – 16.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2
เวลำ 13.30 – 16.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมคณะกรรมกำรคัดเลือกผู้บริหำรฝ่ำยสนับสนุน ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2

Around Campus
ขอเชิญร่วมสนทนำธรรมและตอบปัญหำทำงพระพุทธศำสนำ
ชมรมนิสิตเก่ำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ผู้สนใจศึกษำพระธรรมวินัย ร่วมกับ คณะวนศำสตร์ จัดกำรสนทนำธรรมและตอบ
ปัญหำทำงพระพุทธศำสนำ วันที่ 4 ธันวำคม 2561 เวลำ 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมจงรัก ปรีชำนนท์ ชั้น 2 ตึกวนศำสตร์ 72 ปี
เพื่อเผยแพร่พระพุทธศำสนำ “เถรวำท” ให้พุทธศำสนิกชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ
อย่ำงถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนินชีวติ ประจำวัน โดยได้รับเกียรติจำก อำจำรย์สุจินต์ บริหำรวนเขตต์ ประธำนมูลนิธิศึกษำ
และเผยแพร่พระพุทธศำสนำ เป็นผู้นำกำรสนทนำธรรม
ผู้สนใจสำมำรถเข้ำร่วมกำรสนทนำธรรมและตอบปัญหำพุทธศำสนำได้ในวันและเวลำดังกล่ำว หรือ ดูรำยละเอียดเพิ่ม
www.forest.ku.ac.th

ขอเชิญร่วมบริจำคโลหิต
คณะวนศำสตร์ ขอเชิญร่วมบริจำคโลหิต เพื่อให้ผู้ป่วยในโรงพยำบำลต่ำง ๆ ที่ต้องกำรโลหิตกว่ำ 3,000 ยูนิต/วัน และเป็นกำร
กระตุ้นให้ผู้บริจำคโลหิตประจำสม่ำเสมอทุก 3 เดือน เพื่อให้โลหิตเพียงพอสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ ในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561 เวลำ
09.00 – 15.00 น. ณ บริเวณประตูหน้ำคณะวนศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

ขอเชิญชมฟุตบอลนัดพิเศษ หำเงินสมทบกองทุนช่วยเหลือช้ำงและสัตว์ปำ่
คณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยโรงพยำบำลสัตว์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จัดแข่งขันฟุตบอลกำร
กุศลเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือช้ำงและสัตว์ป่ำ” ระหว่ำงทีมมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กำแพงแสนพบกับทีมรวมอำวุโสนครปฐมและ
รำชบุรี และ ทีม Rider นำโดย อเล็กซ์ เรนเดล พบกับทีมรวมสัตวแพทย์ นำโดย รศ.น.สพ.ดร.นิกร ทองทิพย วันที่ 6 ธันวำคม 2561
เวลำ 15.30 น. ณ สนำมกีฬำกลำง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ในโอกำส “ครบรอบ 20 ปี กองทุน
ย่อยเพื่อรักษำช้ำงและสัตว์ป่ำ”
ผู้สนใจสำมำรถบริจำคได้ที่ ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำกำแพงแสน “กองทุนย่อยเพือ่ รักษำช้ำงและสัตว์ป่ำ”บัญชีเลขที่ 769200562-0 รำยได้เพื่อสมทบกองทุนย่อยเพื่อรักษำช้ำงและสัตว์ป่ำในอนำคต พร้อมทั้งให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจและสร้ำงจิตสำนึก และให้
ควำมสำคัญของสัตว์ป่ำและทรัพยำกรธรรมชำติ และให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรอนุรักษ์ช้ำง สัตว์ป่ำและ
ทรัพยำกรธรรมชำติให้ คงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป

55 ปี งำนวันทีร่ ะลึก“ วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสำนวันทรงดนตรี”
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ขอเชิญร่วมงำน “ วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสำนวันทรงดนตรี” 55 ปี วันที่ 29
พฤศจิกำยน 2561 เวลำ 17.00 น. ณ บริเวณหอประชุมมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์เพื่อเป็นกำรน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณอัน
ใหญ่หลวงของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร รัชกำลที่ 9 และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกติ ิ์
พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ 9 เสด็จ ฯ มำทรงปลูกต้นนนทรี จำนวน 9 ต้น พระรำชทำนเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจำ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2506 เวลำ 15.30 น. ณ บริเวณหอประชุมมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซึง่ นับเป็น
เหตุกำรณ์ที่นำมำสู่กำรเสด็จพระรำชดำเนิน “เยี่ยมต้นนนทรี” ที่ทรงปลูก” และ “ทรงดนตรี” สืบเนื่องมำจนถึงปีพ.ศ. 2515 รวมจำนวน
9 ครั้ง อันนำมำซึ่งควำมสุข ควำมปลื้มปิติใจของชำวมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์เป็นอย่ำงยิ่ง โดยในปีนี้ มีพิธีมอบต้นกล้ำต้นนนทรี จำก
ต้นนนทรีทรงปลูก 9 ต้น ให้กับนิสิตทุกคณะ ได้นำไปปลูกดูแลรักษำและสืบสำนพระรำชดำรัสพระรำชปณิธำนนำศำสตร์พระรำชำไปสร้ำง
ศำสตร์แห่งแผ่นดินให้ประชำชนมีควำมกินดีอยู่ดีอย่ำงยั่งยืนสืบไป

รับสมัครงำน

สถำบันวิจัยและพัฒนำแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เปิดรับสมัครพนักงำนมหำวิทยำลัย ตำแหน่งนักวิจัย วุฒิปริญญำโท
สำขำวัสดุศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์ อุตสำหกรรมศำสตร์ ชีววิทยำพฤษศำสตร์ หรือ วิทยำศำสตร์สำขำที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรำ
ผู้สนใจสำมำรถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งำนบริหำรและธุรกำรชั้น 1 สำนักงำนเลขำนุกำร อำคำรสุวรรณวำจกกสิกิจ สถำบันวิจยั
และพัฒนำแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ตั้งแต่บดั นี้ จนถึงวันที่ 14 ธันวำมคม 2561 สอบถำมโทรศัพท์ 02 - 561 – 1986

