ประจำสัปดำห์ 12 – 18 มิถุนำยน 2560

ปฏิทินข่าว
วันจันทร์ท่ี 12 มิถุนายน 2560
เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
มก. ครัง้ ที่ 6/2560 ณ ห้ องประชุมกาพล
อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560
เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมคณะกรรมการ
กลัน่ กรองการประเมินข้ าราชการหรื อ
ลูกจ้ างประจาเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัย ณ ห้ องประชุม 5
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560
เวลา 08.30 – 12.00 น. : สานักงานกฎหมาย ประชุมสัมมนา
เครื อข่ายนิติกร ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมคณะกรรมการ
KM ณ ห้ องประชุม 5 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 10.00 – 16.00 น. : สภาพนักงาน มก. ประชุมคณะกรรมการ
ฝ่ ายบริ หารยุทธศาสตร์ ฝ่ ายรับเรื่ องราว
ร้ องทุกข์ และฝ่ ายประชาสัมพันธ์
ณ ห้ องประชุม 6 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.30 – 16.00 น. : สภาพนักงาน มก. ประชุมสมัยสามัญ
ครัง้ ที่ 6/2560 ณ ห้ องประชุมกาพล
อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560
เวลา 08.30 – 12.00 น. : สานักงานประกันคุณภาพ ต้ อนรับคณะ
ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
(ABAC) ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชุมคณะทางานยกร่าง

การปรับปรุ งโครงสร้ างการบริ หารงาน กลุม่
ส่วนงานสนับสนุนการบริ หารงาน
ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ปฏิทินกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. “พะเยาเกมส์”
ขอเชิญชมการแข่งขัน กีฬาบุคลากรสานักงานคณะกรรม การการอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 36 “ พะเยำเกมส์ “ ระหว่างวันที่ 9 – 16
มิถนุ ายน 2560 ณ สนามมหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา
ในปี นี ้แข่งขันทังหมด
้
16 ชนิดกีฬา ได้ แก่ ฟุตบอลชาย
วอลเลย์บอล กรี ฑา ว่ายน ้า เซปั กตะกร้ อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส
วอลเลย์บอลชายหาด เปตอง ลีลาศ แบดมินตัน กอล์ฟ แอโรบิก
ครอสเวิร์ด หมากรุ กไทย และ จักรยานเพื่อสุขภาพ
อนึง่ ในวันที่ 9 มิถนุ ายน 2560 จะมีพิธีเปิ ดการแข่งขัน และ
ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ NBT ตังแต่
้ เวลา 17.00-18.00 น.
โดยมีศิลปิ นแห่งชาติ นายธนิสร์ ศรี กลิน่ ดี จะเป่ าขลุย่ บรรเลงเพลง
พระราชนิพนธ์เพื่อเป็ นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยู่หวั และเพลงฟ้ามุย่ อันเป็ นเพลงประจามหาวิทยาลัยพะเยา
อีกด้ วย
ร่ วมเป็ นกาลังใจให้ นกั กีฬาบุคลากร มก. โดยติดตามผล
พร้ อมชมภาพการแข่งขัน “ พะเยำเกมส์ ” ระหว่างวันที่ 9 -16
มิถนุ ายน 2560 ได้ ที่ www.sp.ku.ac.th หรื อ ทางแฟนเพจ KU
sport office

สัมมนาวิชาการ “เกษตร 4.0 ยกระดับ...สู่มาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหาร”
สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ร่ วมกับนิตยสาร
รักษ์ เกษตร จัดสัมมนาวิชาการ เรื่ อง “ งำนเกษตร 4.0 ยกระดับสู่
มำตรฐำนสินค้ ำเกษตรและอำหำร ” เพื่อระดมความคิดเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง ร่ วมผลักดันและยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารไทยทังระบบสู
้
ส่ ากล
ในวันที่ 23 มิถนุ ายน 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. โดยมี
ดร.จงรั ก วัชริ นทร์ รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ เป็ นประธานเปิ ดงาน ณ ห้ องประชุมสุธรรม อารี กลุ ชัน้ ในวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตร
การประชุมเทางวิ
่ระลึกกให้
บประทานอาหารนอ
าลาของผู
้ เกษี ยณ: กลางวันร่ วมกัน
1 อาคารสารนิ
ทศ 50ชาการมอบของที
ปี โดยภายในงานมี
ารจัและ
ดกิจรักรรมแบ่
งเป็ น 3 ศาสตร์
บางเขน
ส่วน ประกอบด้ วย
กิจกรรมประกอบด้ วย พิธีถวายราชสักการะองค์ภมู ิพล การ
กำรสัมมนำ ภายใต้ หวั ข้ อ “เกษตร 4.0 ยกระดับสู่
แสดงดนตรี ไทย พระธรรมกถึกเทศน์มหาชาติ จานวน 14 กัณฑ์ โดย
–
มำตรฐำน” โดยจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับมาตรฐาน มาให้ ความรู้ พระคุณเจ้ าจากวัดต่าง ๆ อาทิ วัดสุทศั น์เทพวราราม วัดประยุร
ความเข้ าใจในบทบาทของการบริ การ และมาตรฐานต่าง ๆ อาทิ
วงศาวาส วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วัดสามพระยา วัดบางรัก
มำตรฐำน GMP โดย กรมวิชาการเกษตร มำตรฐำน Q และ
ใหญ่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดเปรมประชา ปทุมธานี
มำตรฐำนเกษตรอินทรี ย์ โดย มกอช. มำตรฐำน THAI GAPโดย รับสมัครงาน
คณะสัตวแพทยศำตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
สภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย มำตรฐำน GMP โดยห้ องปฏิบตั ิการ
กลาง (ประเทศไทย) นอกจากนี ้ ยังได้ รับความรู้ เกี่ยวกับ โอกำสและ ตำแหน่ งอำจำรย์ 1 อัตรำ ผู้สมัครจะต้ องจบการศึกษาระดับ
ปริ ญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตและปริ ญญาเอก สาขากายวิภาค
ช่ องทำงของสินค้ ำมำตรฐำนสู่ตลำดบน โดย ผู้แทน
ห้ างสรรพสินค้ า และ กำรเปิ ดมุมมองและประสบกำรณ์ ชำวสวน ศาสตร์ หรื อสาขาอื่น ทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ
ผู้สนใจสมัครได้ ที่ หน่วยการเจ้ าหน้ าที่ สานักงานเลขานุการ
ชัน้ นำที่ผลิตสินค้ ำมำตรฐำนป้ อนตลำดบน โดย สวนที่รับการ
ชัน้ 2 อาคารจักรพิชยั รณรงค์สงคราม ภายในวันที่ 27 มิถนุ ายน
รับรองมาตรฐาน
2560 โทรศัพท์ 0 – 2797 – 1900 ต่อ1217 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
กำรออกบูธจัดแสดงนิทรรศกำรและจำหน่ ำยสินค้ ำ
www.vet.ku.ac.th
มำตรฐำน จากหน่วยงานด้ านมาตรฐานและหน่วยงานที่สนับสนุน
คณะเกษตร รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ ง
จานวน 20 บูธ
ผู้ปฏิบัตงิ ำนบริหำร 1 อัตรำ วุฒิ ปวส.ยกเว้ นทางเกษตรกรรม
กำรจัดพิมพ์ และจำหน่ ำยหนังสือ เรื่ อง “เกษตร 4.0
ยกระดับสู่มำตรฐำน” เพื่อเผยแพร่ ออกสูส่ าธารณชนอย่างกว้ างขวาง และช่างอุตสาหกรรม ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ ที่ ภาควิชา
อาทิ สวน GAP ทัว่ ประเทศ และสวนเกษตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ส่งเสริ มและนิเทศศาสตร์ เกษตร ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2560
ต่าง ๆ โดยมีหนังสือแจกในงาน และจัดจาหน่ายตามร้ านหนังสือทัว่ ไป โทรศัพท์ 0 – 2579 – 1025 ต่อ 118 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
www.agr.ku.ac.th
ผู้สนใจร่ วมงาน ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
คณะสิ่งแวดล้ อม รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ ง
สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50
นักวิทยำศำสตร์ 1 อัตรำ วุฒิปริ ญญาโท สาขาเคมี สิ่งแวดล้ อม
ปี โทรศัพท์ 08 – 6340 – 1713 และ 08 – 9783 – 5887
หรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้ อง โดยต้ องมีหลักสูตรที่มีวิทยานิพนธ์และมี
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ
สานักหอสมุดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง การใช้ โปรแกรม
การทาวิจยั ในห้ องปฏิบตั ิการ ผู้สนใจสมัครได้ ที่ สานักงาน
จัดการบรรณานุกรม EndNote X8 ขันสู
้ ง (Advanced EndNote X8) เลขานุการ ตังแต่
้ บดั นี ้ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 ดูรายละเอียด
วันที่ 16 มิถนุ ายน 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. โดยมี คุณจิรวัฒน์ เพิ่มเติมที่ http://calendar.ku.ac.th
พรหมพร เป็ นวิทยากร ณ ห้ องฝึ กอบรม ชัน้ 2 อาคารเทพรัตน์วิทยา
ภำควิชำพืชสวน คณะเกษตร รับสมัครพนักงาน
โชติ
มหาวิทยาลัย ตำแหน่ งอำจำรย์ 1 อัตรำ วุฒิปริ ญญาเอก ด้ าน
ผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้ าอบรมได้ ที่ www.lib.ku.ac.th/trainig
การออกแบบและจัดสวน หรื อเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ ผู้สนใจสมัครได้
ภายในวันที่ 15 มิถนุ ายน 2560 สอบถามที่ โทรศัพท์ 0 –2942 – 8616 ที่ ภาควิชาพืชสวน ตังแต่
้ บดั นี ้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 โทรศัพท์
ต่อ 215 หรื อ e-mail : libspch@ku.ac.th
0 – 2579 – 0308 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.agr.ku.ac.th

เทศน์มหาชาติ ถวายราชสักการะ องค์พระภูมิพล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่ วมกับ สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จัดกิจกรรมดนตรี ไทยเฉลิมพระเกียรติ “ เทศน์
มหำชำติ ถวำยรำชสักกำระ องค์ พระภูมิพล” เพื่อถวายเป็ นพระ
ราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ั มนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ’ 60
ประชุมสม
ึ ษาไทยก ับการศก
ึ ษา 4.0”
เรือ
่ ง “ อุดมศก
14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 -12.00 น.
ณ ห ้องประชุมสุธรรม อารีกล
ุ อาคารสารนิเทศ 50 ปี
2

