ประจำสัปดำห์ 21 – 27 พฤษภำคม 2561
บุคลำกร ร่วมโครงกำรอุปสมบทหมูชวงปดภำคกำรศึกษำ 2561 เพือ่
เฉลิมพระเกียรติและถวำยเปนพระรำชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภำคม 2561
มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ณ วัดบวรนิเวศวิหำร พระ
เวลำ 09.00 – 12.00 น. : สำนักงำนสภำ มก. ประชุมหำรือโครงกำร อำรำมหลวง ระหว่ำงวันที่ 3 – 17 กรกฎำคม 2561
เสริมสร้ำงศักยภำพผูบ้ ริหำรระดับสูงของ
วันที่ 2 กรกฏำคม 2561 เข้ำพิธีขอขมำลำบวชบุพกำรีและครู
มก. สู่ควำมเป็นเลิศ ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 2 อำจำรย์ บ่ำยพิธีถวำยตัวแด่สมเด็จพระวันรัตปลงผม วันที่ 3
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
กรกฏำคม 2561 พิธีบรรพชำ ณ อุโบสถวัดบวรนิเวศวิหำร และ
เวลำ 13.00 – 16.30 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับคณะผู้แทนจำก ศึกษำเล่ำเรียน ณ วัดบวรนิเวศวิหำร และไปปฏิบตั ิธรรมต่อ ณ วัด
Hainan University สำธำรณรัฐประชำชน ญำณสังวรำรำม จังหวัดชลบุรี
จีน ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2
ผู้สนใจสำมำรถสมัครได้ที่หน่วยบริหำรพื้นฐำน ชัน้ 1 กอง
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
กิจกำรนิสิต อำคำรระพีสำคริก (ไม่มีคำ่ ใช้จำ่ ยใดๆ) และเปิดรับนิสิต
เวลำ 13.30 – 16.30 น. : สำนักงำนกฎหมำย ประชุมคณะกรรมกำร ชำย เพือ่ เป็นเด็กวัดจำนวนมำก ติดต่อสอบถำมโทรศัพท์ 02 – 118 อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ มก. ณ ห้อง
0150 ต่อ 8541
ประชุม 8 ชัน้ 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
คืนสูเ่ หย้ำ 52 ปี คณะวิทยำศำสตร์
เวลำ 15.00 – 16.30 น. : สำนักงำนสภำ มก. ประชุมหำรือพัฒนำ
สมำคมนิสิตเก่ำคณะวิทยำศำสตร์ และคณะวิทยำศำสตร์ มก.
รูปแบบกำรจัดประชุมสภำ มก. ณ ห้อง
ขอเชิญชวนนิสิตเก่ำวิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์ – อักษรศำสตร์
ประชุม 5 ชัน้ 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
ร่วมงำน คืนสู่เหย้ำ 52 ปี คณะวิทยำศำสตร์ มก. ในวันเสำร์ที่ 9
วันอังคำรที่ 22 พฤษภำคม 2561
มิถุนำยน 2561 เวลำ 16.00 – 21.00 น. ณ อำคำรจักรพันธ์เพ็ญศิริ
เวลำ 09.00 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ต้อนรับและหำรือร่วมกับ โดยในงำนมีกิจกรรมกำรประชุมสำมัญประจำปีของสมำคม กำรแสดง
คณะผู้บริหำรจำก Nanjing Agricultural มุทิตำจิต แด่อำจำรย์อำวุโส และงำนเลี้ยงสร้ำงสัมพันธ์ระหว่ำง
University สำธำรณรัฐประชำชนจีน ณ
สมำชิกพร้อมรับชมกำรแสดง ติดต่อได้ที่ alumnisciku@gmail.com
ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี

ปฏิทนิ ข่ำว

วันพุธที่ 23 พฤษภำคม 2561
เวลำ 08.30 – 16.30 น. : คณะวิศวกรรมศำสตร์ จัดสัมมนำวิชำกำร
เรื่อง ควำมเป็นไปได้ของเกษตรอัจฉริยะใน
ประเทศไทย ณ ห้องประชุมสุธรรม อำรีกุล
ชั้น 1 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
เวลำ 09.00 – 16.30 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุม training ระบบ
Payday ร่วมกับ SCB ณ ห้องประชุม 8
ชั้น 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี

ปฏิทนิ กิจกรรม
โครงกำรอุปสมบทหมู
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ขอเชิญ นิสิตเก่ำ คณำจำรย์

อบรมหลักสูตร ผูต้ รวจสอบอำคำร รุน่ ที่ 52

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภยั คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิ ด
อบรมหลักสูตร 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 รับวุฒิบตั รจากสถาบัน
วิศวกรรมป้องกันอัคคีภยั และยังได้ รับคะแนน CPD จากสภาวิศวกร
ด้ วย ผู้สนใจสมัครได้ ที่สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภยั โทรศัพท์
02 – 942 – 8389

กีฬำประเพณีชำวเรือ-ชำวไร่ปี 2561
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่ วมกับ โรงเรี ยนนายเรื อ จัดการ
แข่งขัน กีฬาประเพณีชาวเรื อ–ชาวไร่ ประจาปี 2561 โดยมีวตั ถุ

การประชุ
ประสงค์
เพื่อสร้มทางวิ
ำงเสริชมาการ
ควำมสำมัคคี ควำมผูกพันอันดีระหว่ำงนิสิต
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์กับโรงเรียนนำยเรือและบุคลำกรของทั้งสอง
– น สำหรับในปีนี้โรงเรียนนำยเรือเป็นเจ้ำภำพจัดงำนกีฬำประเพณี
สถำบั
ชำวเรือ – ชำวไร่ ในวันที่ 26 พฤษภำคม 2561 ณ โรงเรียนนำยเรือ จ.
สมุทรปรำกำร โดยมีกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ 10 ชนิด นอกจำกนี้ยังมีกำร
แสดงดนตรีวงสำมสมอ วงดนตรีรวมดำวกระจุย และกำรแสดงกลองยำว
ของทั้งสองสถำบัน อีกด้วย

ณ ห้องประชุมสุธรรม อำรีกุล ชัน้ ๑ อำคำรสำรนิเทศ 50 ปีบำงเขน
และถ่ำยทอดทำงไกลไปวิทยำเขตกำแพงแสน ห้องคอนเวนชั่น อำคำร
ศูนย์มหำวิทยำลัย วิทยำเขตศรีรำชำ ห้องเธียร์เตอร์ หอสมุดอนุสรณ์ 10
ปี วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ห้องประชุมระพีสำคริก
อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ และผ่ำนระบบถ่ำยทอดสด Nontri Live
โดยมีกำรบรรยำยพิเศษ เรื่อง “Disruptive Technology in
University : ควำมพร้อมในกำรรับมือกับกำรปฏิรปู กำรสอนของ
เทคนิคกำรใช้เครื่องมือและห้องปฏิบตั กิ ำร เพือ่ นิสติ มก. มหำวิทยำลัยไทย” จำกนำยกสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กำร
ฝ่ำยเครื่องมือและวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ สถำบันวิจยั และพัฒนำ เสวนำเรื่อง “พลิกโฉมอุดมศึกษำในยุคดิจทิ ลั ” และ KU Digital
Services ประโยชน์ทอี่ ำจำรย์และนิสติ ได้รบั สำมำรถดูรำยละเอียดได้ที่
แห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จัดโครงกำรกำรเพิ่มศักยภำพ กำรใช้
www.ku.ac.th
เครื่องมือวิทยำศำสตร์เทคนิคกำรใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติกำรเพื่อ
นิสิต มก. ประจำปี 2561 โดยมีนโยบำยกำรเพิ่มกำรบริกำรวิชำกำร แก่ สมัครงำน
นิสิต โดยจัดทำโครงกำร เทคนิคกำรใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติกำร เพื่อ
คณะวิศวกรรมศำสตร์ รับสมัครพนักงำนมหำวิทยำลัยดังนี้
นิสิต มก. เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้และทักษะกำรใช้เครื่องมือวิทยำศำสตร์ ซึ่ง
ตำแหน่งอำจำรย์ จำนวน 1 อัตรำ (พนักงำนมหำวิทยำลัย) สังกัด
ประกอบด้วยเทคนิคทำงด้ำน Gas Chromatography, High Perfor- ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล วุฒปิ ริญญำเอก สนใจสมัครได้ตงั้ แต่บัดนี้ถึง
mance Liquid Chromatography ฯลฯ ซึง่ นิสิตสำมำรถนำไปปรับใช้ วันที่ 25 พฤษภำคม 2561
ในงำนวิจัยต่อไปในอนำคต รับหัวข้อกำรบรรยำยละ 20 คน
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรงำนทัว่ ไป จำนวน 1 อัตรำ (พนักงำน
ผู้สนใจอบรมติดต่อได้ที่ชนั้ 2 อำคำรปฏิบตั ิกำรวิจัยกลำง ฝ่ำย มหำวิทยำลัยเงินรำยได้) สังกัดหน่วยงำนส่งเสริมและพัฒนำทำงวิชำกำร
เครื่องมือและวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ จนถึงเดือนกันยำยน 2561
งำนบริกำรกำรศึกษำ วุฒปิ ริญญำตรีทุกสำขำ สนใจสมัครได้ตงั้ แต่บัดนี้
ดูรำยละเอียดได้ที่ www.ku.ac.th (นิสิตปริญญำตรี มก.จะได้รบั ชั่วโมง ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2561
กิจกรรมเสริมหลักสูตรหัวข้อละ 2 ชั่วโมง)
ตำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรำ (พนักงำน
มหำวิทยำลัยเงินรำยได้) สังกัดสำนักงำนเลขำนุกำร วุฒปิ ริญญำตรีด้ำน
งำนประชุมวิชำกำรนำนำชำติดำ้ นกำรประเมินวัฏจักรชีวติ
บัญชี สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถงึ วันที่ 31 พฤษภำคม 2561
ผลิตภัณฑ์เกษตรและอำหำร
สมัครได้ที่สำนักงำนเลขำนุกำร ชั้น 2 อำคำรชูชำติ กำภู
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้ านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็ นมิตรต่อ
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ 02 – 797 – 0999 ต่อ 1154
สิ่งแวดล้ อม (วีกรี น) คณะสิ่งแวดล้ อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
หรือดูที่ www.eng.ku.ac.th
ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นเจ้ าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ
สถำบันวิจยั และพัฒนำฯ รับสมัครพนักงำนมหำวิทยำลัยดังนี้
ด้ านการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ครัง้ ที่ 11
ตำแหน่งนักวิชำกำรโสตทัสนศึกษำ จำนวน 1 อัตรำ สังกัดฝ่ำย
“LCA Food 2018 : 11th International Conference on Life Cycle เผยแพร่งำนวิจัย วุฒปิ ริญญำ ด้ำนมนุษยศำสตร์ สื่อสำรมวลชน วำรสำร
Assessment of Food" ระหว่างวันที่ 17 –19 ตุลาคม 2561 ณ
ศำสตร์ นิเทศศำสตร์ ศิลปศำสตร์ อักษรศำสตร์ และเทคโนโลยี
โรงแรมแชงกรี ลา่ กรุ งเทพฯ โดยมีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมจากหลาย ๆ ทวีป กำรศึกษำ สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2561
งานประชุมนี ้ ถือเป็ นการจัดงานครัง้ แรกในภูมิภาคเอเชีย และเป็ น
ตำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรำ สังกัด
โอกาสสาคัญในการแสดงความก้ าวหน้ าของการดาเนินงานด้ านนี ้ของ สำนักงำนเลขำนุกำร วุฒิปริญญำตรีด้ำนบัญชี สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย
ถึงวันที่ 15 มิถุนำยน 2561
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรงำนทัว่ ไป จำนวน 1 อัตรำ สังกัด
จึงขอเรี ยนเชิญนักวิชาการ นักวิจยั และผู้สนใจเข้ าร่ วมประชุม
สำนักงำนเลขำนุกำร วุฒิปริญญำตรีทุกสำขำ สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้
โดยลงทะเบียนและดูรายละเอียดได้ ที่ www.lcafood2018.com
ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2561
พลิกโฉมอุดมศึกษำในยุคดิจิทัล
สมัครได้ที่งำนบริหำรและธุรกำร ชั้น 1 อำคำรสุวรรณวำจกกสิ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จัดโครงกำรประชุมสัมมนำอำจำรย์
มหำวิทยำลยเกษตรศำสตร์ ประจำปี 2561 เรื่อง “พลิกโฉมอุดมศึกษำ กิจ สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ 02 – 561 – 1986 หรือ
ดูที่ www.rdi.ku.ac.th
ในยุคดิจทิ ลั ” ในวันที่ 29 มิถุนำยน 2561 เวลำ 8.30 – 12.00 น.
2

