ประจำสัปดำห์ 9 – 15 กรกฎำคม 2561

ปฏิทินข่าว

อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561

เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มก. ณ ห้องประชุมกาพล อดุลวิทย์
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 15.00 – 16.30 น. : สานักงานสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ประชุมหารือเพื่อการ
พัฒนารูปแบบการจัดประชุมสภา
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2561
ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561
เวลา 06.00 – 12.00 น. :กองกิจการนิสิต ทาบุญตักบาตร
พระภิกษุใหม่ ณ ห้องอาหาร ชั้น G
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุม
คณะกรรมการคัดเลือกบุลคลากรดีเด่น
สายสนับสนุนและวิชาการ
ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 09.30 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ
ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองแผนงาน ประชุมโครงการประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร
มก. ณ ห้องประชุม 8
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.30 – 16.30 น : สานักงานอธิการบดี ประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานมูลนิธิพุทธ
เกษตร ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองที่สมควรได้รับการพิจารณาให้
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี 2561
ณ ห้องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชั้น 2

เวลา 13.30 – 16.30 น. : สภาพนักงาน มก. ประชุมสภา
พนักงานสมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2561
ณ ห้องประชุมกาพล อดุลวิทย์
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองยานพาหนะฯ จัดประชุม
คณะกรรมการประจาสานักงาน
อธิการบดี ณ ห้องประชุม 8
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.00 – 16.30 น. : สานักงานอธิการบดี ประชุมการ
จัดเก็บข้อมูล UI Green Metric 2018
ณ ห้องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ปฏิทินกิจกรรม
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดาเนินปลูกต้นไม้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดาเนินมาปลูกต้นไม้ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์
และนิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 27
กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ สวนวรุณาวัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิธีเปิดกีฬาภายใน
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมพีธีเปิดอย่างเป็นทางการ การ
แข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพของบุคลากรภายใน มก. บางเขน วันที่
13 กรกฏาคม 2561 ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ เวลา 14.30 น.
จากนั้นมีการแข่งขัการแข่งขันแอโรบิคกลุ่ม การแข่งขันกรีฑา วิ่ง
กระสอบ การแข่งขันชักเย่อ การประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีด
เดอร์ โดยการแบ่งสีตามหน่วยงาน แบ่งออกเป็น
สีชมพู ประกอบด้วย คณะเศรษฐศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ สานักงานอธิการบดี สานักบริการคอมพิวเตอร์
สถาบันวิทยาการขั้นสูง สานักงานสภา มก.
สีส้ม ประกอบด้วย คณะประมง คณะสัตวแพทย์
สานักหอสมุด วิทยาลัยชลประทาน สานักทะเบียนและ
ประมวลผล บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนผลิตภัณฑ์

การประชุ
มทางวิดตัชาการ
อาหาร
โครงการจั
้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี คณะสิ่งแวดล้อม คณะ
เทคนิคการสัตวแพทย์
สีม่วง ประกอบด้วย คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตร
คณะสถาปั
ตยกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันวิจัยและ
–
พัฒนา คณะวนศาสตร์
สีฟ้า ประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
สานักส่งเสริมและฝึกอบรม ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ ศูนย์สิรินธรฯ
คณะสังคมศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลนพรัตน์

เตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านเกษตร
คณะเกษตร จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรายใหญ่ด้าน
การเกษตร (Agri-Tech Start up) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่การ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรายใหม่ด้าน
เกษตร (Agri-Tech Start up) และการประยุกต์ใช้ Internet of
Things (LOT) เพื่อการเกษตร วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
เวลา 08.30 -17.00 น. ณ อาคารวริชาณุสรณ์ คณะเกษตร
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
www.agr.ku.ac.th/newweb/index.php/th/
RUN AND FIT
สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จัดเดิน – วิ่ง OKUS มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 FUN
RUN 3.5 กิโลเมตร / Mini Marathon 10 กิโลเมตร วันที่ 7
ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
รายการแข่งขัน แบ่งออกเป็น วีไอพี – มินิมาธอน 10
กิโลเมตร ค่าสมัคร 1,900 บาท วีไอพี – ฟันรัน 3.5 กิโลเมตร ค่า
สมัคร 1,900 บาท มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท
ฟันรัน 3.5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท
โดยผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึก ผ้าโพกหัวอเนกประสงค์
เหรียญที่ระลึก (ผู้ที่เข้าเส้นชัย 100 คนแรก ) ถ้วยรางวัล (สาหรับผู้
เข้าแข่งขัน VIP) และตุ๊กตาหมีที่ระลึก (สาหรับผู้เข้าแข่งขัน VIP)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.facebook.com/okusrun
สอบถามเพิ่มเติม 081 - 818 – 6155

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร.02-942-8063-7 ต่อ 104 และ127

ประชุมวิชาการนานาชาติด้านการประเมินวัฏจักรชีวิต
ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ครั้งที่ 11
คณะสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน
กลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (วีกรีน) บัณฑิตวิทยาลัย
ร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (สอท.) และ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ รั
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัด
งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการประเมินวัฏจักรชีวิต
ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ครั้งที่ 11 “LCA Food 2018 :
11th International Conference on Life Cycle
Assessment of Food" ซึ่งจัดร่วมกับงานประชุมวิชาการ
นานาชาติด้านนวัตกรรมเขียวและยั่งยืนครั้งที่ 7 (ICGSI 2018:
International Conference on Green and Sustainable
Innovation) ในระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2561
ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก
โดยมีการจัดทุก ๆ 2 ปี ในทวีปยุโรปและอเมริกา สาหรับงาน
ประชุมวิชาการนานาชาติด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตด้านเกษตร
และอาหารนี้ ถือเป็นการจัดงานนี้ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย และ
เป็นโอกาสสาคัญในการแสดงความก้าวหน้าของการดาเนินงาน
ด้านนี้ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย
จึงขอเรียนเชิญนักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนสารอง
ที่นั่ง และอ่านรายละเอียดได้ที่ www.lcafood2018.com/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณอัญญารัตน์ 084 – 540 3238 หรือ www.vgreenku.org

รับสมัครงาน

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เปิดรับ
สมัครพนักงานเงินงบประมาณ ตาแหน่งนักวิจัย จานวน 2 อัตรา
วุฒิปริญญาโท ด้านอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์การอาหาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ผู้สนใจสนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการ
เจ้าหน้าที่ สานักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร อาคารภูมิรัตน์ ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6
สิงหาคม 2561 ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ 02 - 942 - 8629 – 35
เชิญชวนชาว KU แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้
ศูนย์หนังสือ มก. ขอเชิญชวนบุคลากร ร่วมแต่งกายด้วย ตาแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คุณสมบัติ เพศ
เสื้อสีเหลือง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า
66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยศูนย์หนังสือเปิดจาหน่าย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
เสื้อสีเหลือ แบบที่ 1 เสื้อโปโลสีเหลือง ผ้า Dry Fit ราคา 300 บาท
ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 31
โปร แบบที่ 2 เสื้อโปโลสีเหลือง KU WARRIX ราคา 385 บาท
กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทั้งสองแบบโปรโมชั่️นพิเศษ สั่งซื้อครบ 5 ตัว รับ
www.eng.ku.ac.th (รับสมัครงาน) สอบถามรายละเอียด
โทร. 02 – 797 - 0999 ต่อ 1154
ส่วนลด 5% สั่งซื้อครบ 10 ตัว รับส่วนลด 10%
และ127
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