ประจำสัปดำห์ 6 – 12 สิงหำคม 2561

ปฏิทนิ ข่ำว
วันจันทร์ที่ 6 สิงหำคม 2561
เวลำ 13.30 – 16.00 น. : สำนักทะเบียนและประมวลผล ประชุม
คณะกรรมกำรวิชำกำร มก.ครั้งที่ 8/2561
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
เวลำ 13.30 – 16.30 น. : กองแผนงำน ประชุมโครงกำรพัฒนำระบบ
กำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ
ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี

ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี

ปฏิทนิ กิจกรรม
วันพัฒนำและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2561

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ขอเชิญหน่วยงำน นิสิตและ
บุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำรวันพัฒนำและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี
2561 ในวันเสำร์ที่ 8 กันยำยน 2561 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร เนื่องในโอกำส
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ 66 พรรษำ 28 กรกฎำคม 2561 เป็นกำร
พัฒนำสภำพแวดล้อมภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ ดูแลรักษำควำมสะอำดของ
อำคำรสถำนที่ บำรุงรักษำต้นไม้ ภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
วันอังคำรที่ 7 สิงหำคม 2561
อย่ำงต่อเนื่องให้มีควำมร่มรื่น สวยงำม เป็นระเบียบ เรียบร้อย มี
เวลำ 09.00 – 12.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมตำแหน่งทำง
สภำพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดีให้สอดคล้องกับโครงกำรวิทยำเขตสี
วิชำกำร ณ ห้องประชุม 5 ชัน้ 2
เขียว KU GREEN CAMPUS เป็นกำรส่งเสริมควำมสำมัคคี และสร้ำง
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
เวลำ 09.00 – 12.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมงำนบริหำรงำน จิตสำนึกร่วมกันให้กับบุคลำกรของมหำวิทยำลัยในกำรประกอบ
กิจกรรมพัฒนำ
บุคคล ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2
โดยให้ทุกหน่วยงำนได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนำให้
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
เวลำ 09.30 – 12.00 น. : สำนักงำนอธิกำรบดี ประชุมคณะทำงำนกำร มหำวิทยำลัยฯ ของเรำให้มีควำมสะอำด เกิดควำมร่มรื่น สวยงำม
ก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำย่อยในพื้นที่ มก.บำงเขน เป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อเป็นกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน
มำตรฐำนกิจกรรม "7 ส." ในแต่ละพื้นที่ คือ สะสำง สะดวก สะอำด
ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2
สร้ำงนิสัย สุขลักษณะ สวยงำม และสร้ำงสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้กับทุก
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
หน่วยงำน คณะ สำนัก สถำบันของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
วันพุธที่ 8 สิงหำคม 2561
เวลำ 09.00 – 12.00 น. : สำนักงำนประกันคุณภำพ ประชุมรอง
คณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ ณ ห้องประชุม
กำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
เวลำ 13.30 – 16.30 น. : สภำพนักงำน มก. ประชุมสภำพนักงำน
สมัยสำมัญ ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุม
กำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี

เปิดอบรมภำษำต่ำงประเทศ

ศูนย์ภำษำ คณะมนุษยศำสตร์ เปิดอบรมภำษำต่ำงประเทศ
ปีกำรศึกษำ 2561 ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษำ และบุคคลทั่วไป
ได้แก่ ภำษำอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตำเลียน สเปน จีนกลำง
ญี่ปุ่น เกำหลี เวียดนำม รัสเซีย อินโดนีเซีย เขมร พม่ำ โปรตุเกส
และภำษำไทยให้กับชำวต่ำงประเทศ เริ่มอบรมวันที่ 25 สิงหำคม –
25 พฤศจิกำยน 2561
ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 สิงหำคม 2561 ที่ศูนย์
ภำษำ ชั้น 1 ห้อง 100 อำคำรจุฬำภรณ์พิศำลศิลป์ คณะมนุษยศำสตร์
วันศุกร์ที่ 10 สิงหำคม 2561
สอบถำมรำยละเอียดได้ทโี่ ทรศัพท์ 02 – 942 – 8888 – 9 หรือดูที่
เวลำ 13.00 – 16.30 น. : สำนักงำนอธิกำรบดี ประชุมคณะกรรมกำร
http://lang.human.ku.ac.th
ประจำสำนักงำนอธิกำรบดี

การประชุมทางวิชาการ
อบรมกำรจั
ดเตรียมต้นฉบับผลงำนวิจยั เพือ่ ตีพมิ พ์ใน
วำรสำรวิ
ชำกำรนำนำชำติ
–

ฝ่ำยประสำนงำนวิจยั และประเมินผล สถำบันวิจัยและพัฒนำแห่ง
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง กำร
จัดเตรียมต้นฉบับผลงำนวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรนำนำชำติ
ครั้งที่ 3/2561 ระหว่ำงวันที่ 13 – 14 กันยำยน 2561 เวลำ 08.30 16.00 น. ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อำคำรสุวรรณวำจกกสิกิจ
สถำบันวิจัยและพัฒนำแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
เพื่อให้อำจำรย์ นักวิจัยมีควำมสำมำรถและทักษะในกำรเขียน
ผลงำนวิจัยและจัดเตรียมต้นฉบับเพื่อเสนอตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร
นำนำชำติและเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้ำงแรงจูงใจแก่อำจำรย์
นักวิจัยในกำรตีพิมพ์ผลงำนวิจยั ในวำรสำรวิชำกำรนำนำชำติอย่ำง
ต่อเนื่อง ซึ่งกำรตีพิมพ์ผลงำนวิจยั ในวำรสำรวิชำกำรเป็นดัชนีชี้วดั
คุณภำพและควำมสำเร็จของกำรวิจัย รวมถึงเป็นกำรชี้วัดคุณภำพของ
มหำวิทยำลัยด้วย
โดยวิทยำกร Dr. Andrew Warner, English Editor ซึ่งมี
ประสบกำรณ์กำรปรับปรุงแก้ไขผลงำนวิจัยเพื่อกำรตีพิมพ์ในวำรสำร
มำตรฐำนสำกล
กำรอบรมแบ่งเป็น 2 วัน มีกำรบรรยำยเป็นภำษำอังกฤษ ฝึก
ปฏิบัติ และให้คำปรึกษำเฉพำะบุคคลผู้เข้ำอบรมต้องนำโน้ตบุ๊คมำด้วย
เพื่อใช้ฝึกปฏิบัติ
คุณสมบัติผู้อบรม อำจำรย์ นักวิจัย มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ที่
ขึ้นทะเบียนนักวิจัยมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์กับสถำบันวิจัยและพัฒนำ
แห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
สมัครเข้ำอบรมที่เว็บไซต์ของสถำบันวิจัยและพัฒนำแห่ง
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ www.rdi.ku.ac.th ภำยในวันที่ 7 กันยำยน
2561 และส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ร่ำงผลงำนวิจัยภำษำอังกฤษตำมมำ
ภำยหลัง ไม่จำต้องเป็นร่ำงทีส่ มบูรณ์ ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ร่ำง
ผลงำนวิจัยภำษำอังกฤษมำยังอีเมล rdinnj@ku.ac.th (น.ส.นิศำนำถ
จุลกะเสรี) ภำยในวันที่ 7 กันยำยน 2561 เวลำ 15.00 น. เพื่อส่งให้
วิทยำกรอบรมดำเนินกำรต่อไป
กำรอบรมไม่มีค่ำใช้จำ่ ย แต่หำกยืนยันแล้วไม่เข้ำอบรมหรืออบรม
ไม่เต็มเวลำทำงสถำบันฯ ขอเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยจำกส่วนงำนต้นสังกัด

เชิญชวนนิสติ มก. ประกวดไอเดียสุดจีด๊ in KU
กองกิจกำรนิสิต ขอเชิญนิสิตมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ร่วม
ประกวดไอเดียสุดจี๊ด in KU คิดได้ให้ 10,000 บำท โดยอัดคลิปนำเสนอ
ไอดียควำมยำวไม่เกิน 5 นำที ในหัวข้อ 1.ไอเดียสุดจี๊ดเพื่อชีวิตที่ง่ำยขึ้น
2. ไอเดียสุดกล้ำพัฒนำเกษตรกรไทย และ 3. ไอเดียสุดซ่ำส์แก้ปัญหำใน
มก. รำงวัลจำกกิจกรรมมูลค่ำรวม 50,000 บำท ส่งผลงำนได้ตงั้ แต่บัดนี้
ถึงวันที่ 31 สิงหำคม 2561

สนใจสอบถำมรำยละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 02 – 118 – 0180
หรือดูที่ www.ku.ac.th

อำหำรปลอดภัย ครัง้ ที่ 4 : อำหำรปลอดภัย "สบำยใจเมือ่
รับทำน" กรณีไร้ไขมันทรำนส์
ศูนย์นวัตกรรมวิทยำกำรอำหำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
โดยภำควิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร คณะอุตสำหกรรม
เกษตร และสถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร จึงได้จดั
เสวนำซีรีย์ เรื่อง อำหำรปลอดภัย ครัง้ ที่ 4 : อำหำรปลอดภัย "สบำย
ใจเมื่อรับทำน" กรณีไร้ไขมันทรำนส์ ในวันที่ 15 สิงหำคม 2561 เวลำ
09.00 – 12.00 น. ณ. ห้องบุหลันพิทกั ษ์พล สถำบันค้นคว้ำและ
พัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยมีหัวข้อดังนี้
ข้อกำหนดเกีย่ วกับกรดไขมันทรำนส์ โดย คุณมยุรี ดิษย์เมธำ
โรจน์ นักวิชำกำรอำหำรและยำชำนำญกำร สำนักอำหำร สำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ
ไขมันทรำนส์คอื อะไร โดย ผศ.ดร.อุทัย กลิ่นเกษร ภำควิชำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร คณะอุตสำหกรรมเกษตร มก.
กำรตรวจวิเครำะห์ไขมันทรำนส์ในผลิตภัณฑ์ โดย คุณสุณิษำ
ไกยสิทธิ์ ศูนย์บริกำรประกันคุณภำพอำหำร สถำบันค้นคว้ำและ
พัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร มก.
กำรปรับตัวและกำรประยุกต์ใช้สำรทดแทนกำรใช้กรด
ไขมันทรำนส์ โดย ผศ.ดร.มำศอุบล ทองงำม
ดำเนินรำยกำรโดย ผศ.ดร.วรำภำ มหำกำญจนกุล ภำควิชำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร คณะอุตสำหกรรมเกษตร มก.
ผู้สนใจลงทะเบียนเข้ำร่วมงำนฟรีที่ https://goo.gl/EuTu7F
สอบถำมรำยละเอียดได้ที่ คุณปรียชำติ จันทโชติ โทรศัพท์ 094 – 705
– 8054

สมัครงำน
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม รับสมัครพนักงำนมหำวิทยำลัย
ตำแหน่งอำจำรย์ จำนวน 1 อัตรำ วุฒิปริญญำเอกทำงด้ำน
เกษตรศำสตร์ สำขำส่งเสริมกำรเกษตร กำรพัฒนำชุมชน กำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน กำรบริหำรกำรพัฒนำสังคม สนใจสมัครได้ตั้งแต่บดั นี้ถึง
วันที่ 31 สิงหำคม 2561
สมัครได้ที่หน่วยกำรเจ้ำหน้ำที่ สำนักงำนเลขำนุกำร สำนัก
ส่งเสริมและฝึกอบรม สอบถำมรำยละเอียดได้ทโี่ ทรศัพท์ 02 – 942
8820 – 9 ต่อ 136 หรือดูที่ www.eto.ku.ac.th

งำนพิธพี ระรำชทำนปริญญำบัตร ปี 2561
วันที่ 21 - 25 ตุลำคม 2561
ดูรำยละเอียดได้ที่ www.ku.ac.th
2

