ประจำสัปดำห์ 11 – 17 กันยำยน 2560

ปฏิทินข่าว
วันจันทร์ท่ี 11 กันยายน 2560
เวลา 08.30 – 12.00 น. : มก. ประชุมชี ้แจงงบประมาณทุนวิจยั
ปี 2562 ณ ห้ องประชุมสุธรรม อารี กลุ
ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 09.00 – 12.00 น. : สานักงานประกันคุณภาพ จัดเสวนา
ครบรอบ 15 ปี ณ ห้ องประชุมธีระ
สูตะบุตร ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
มก. ครัง้ ที่ 9/2560 ณ ห้ องประชุมกาพล
อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.00 – 16.30 น. : คณะกรรมาธิการสังคม ฯ สภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง
“ New Gen Say No – คนรุ่ นใหม่ ไร้
ควำมรุ นแรง” ณ ห้ องประชุมสุธรรม
อารี กลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 14.00 – 16.30 น. : สานักงานสภา มก. ประชุมคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ณ ห้ อง
ประชุม 5 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันพฤหัสบดีท่ี 14 กันยายน 2560
เวลา 09.30 – 12.00 น. : กองคลัง ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
กองทุนพัฒนา มก. ณ ห้ องประชุม 5 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันศุกร์ท่ี 15 กันยายน 2560
เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ จัดบรรยาย เรื่ อง
ทุน และการศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศส :
Campus France Tour 2017
ณ ห้ องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ปฏิทินกิจกรรม
กฐินพราชทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปี 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะนาผ้ าพระกฐิ นพระราชทานไป
ทอดถวาย ณ วัดพระศรี มหาธาตุวรมหาวิหาร ในวันศุกร์ ที่ 20
ตุลาคม 2560 เวลา 14.59 น. จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ นิสติ
นักศึกษา นักเรี ยน บุคลาการ และนิสิตเก่า ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา
ทุกท่าน ร่ วมบริ จาคเงินสมทบกฐิ นพระราชทาน ประจาปี 2560 ดังนี ้
เงินสดบริจำคได้ ท่ ี กองคลัง ชัน้ 3 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
หรื อโอนเข้ าบัญชีออมทรัพย์ ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
เลขบัญชี 069 – 2 – 33838 – 7 และ ธนำคำรไทยพำณิชย์
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560
เวลา 08.30 – 12.00 น. : สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตผลเกษตรฯ จำกัด (มหำชน) เลขที่บัญชี 235 – 2 – 12792 – 4
้ 100 บาทขึ ้นไปจะได้ รับใอนุโมทนาบัตร)
จัดแถลงข่าว “งานวิจยั ด้ านไม้ โตเร็ วและ (บริ จาคตังแต่
พืชพลังงาน” ภายใต้ ความร่ วมมือประสาน บริจาคโลหิต
คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และบุคลากร
ทุนวิจยั กฟผ.-สกว.ณ ห้ องประชุมกาพล
ร่ วมบริ จาคโลหิตกับสภากาชาดไทย เพื่อน้ อมสานึกในพระมหา
อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
กรุ ณาธิคณ
ุ ถวายเป็ นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
เวลา 11.00 – 14.00 น. : สานักงานสภา มก. และกองแผนงาน
มหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 11 กันยำยน 2560 เวลำ 09.00 –
ประชุมแต่งตัง้ คณะทางานพิจารณาจัดทา
15.00 น. ณ ชัน้ 2 อำคำรทวี ญำณสุคนธ์ (ตึก SCL) นิสิตที่ร่วม
งบประมาณณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
บริ จาคโลหิตจะได้ รับชัว่ โมงกิจกรรมด้ านสังคม
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
แถลงข่าว “งานวิจยั ด้านไม้โตเร็วและพืชพลังานทดแทน”
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ประชุมคณะกรรมการ
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ณ ห้ อง
หกรรมเกษตร โดยการสนับสนุนทุนวิจยั จากสานักงานกองทุนสนับ
ประชุม 5 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

สนุนการวิจยั (สกว.) และการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประแทศไทย (กฟผ.) ระบบควบคุมภายใน สามารถต่อยอดทาธุรกิจการผลิตพืชส่งออก
ะลึกให้
และ
รับประทานอาหารนอ
าลาของผู
้ เกษี ยณ: กลางวั
จะจัการประชุ
ดแถลงข่ามวทางวิ
งานวิชาการมอบของที
จยั ด้ านไม้ โตเร็ ว่รและพื
ชพลั
งงานทดแทน
เพื่อ
ไปยั
งต่างประเทศได้
อย่างยันง่ ร่ยืวนมกัค่นาลงทะเบียนคนละ 3,500 บาท
นาเสนอผลงานและโครงการวิจยั ที่ได้ ดาเนินการแล้ ว โครงการวิจยั ที่
ผู้สนใจลงทะเบียนเข้ าอบรม ได้ ตงแต่
ั ้ บดั นี ้ถึงวันที่ 2 ตุลาคม
อยู่ระหว่างการะหว่างการดาเนินการ และแผนงานโครงการวิจยั ใน
2560 สอบถามได้ ที่โทรศัพท์ 034 – 351399 ต่อ 440
–
อบรมด้านวิศวกรรมเครือ่ งกล
อนาคต ในวันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น.
โครงการ MINI ME คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิ ดอบรมด้ าน
ณ ห้ องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
วิศวกรรมเครื่ องกล รุ่ นที่ 24 ให้ กบั บุคคลทัว่ ไปที่สนใจ รวม 5 วิชา
สาหรับ กำรนำเสอผลงำนและโครงกำรวิจัย แบ่งเป็ น
โครงการที่ดาเนินการสิ ้นสุดแล้ ว 3 เรื่ อง ได้ แก่ 1. การศึกษาศักยภาพ ดังนี ้ 1. Effetive Maitenance Management 2. Hydroulic and
Pneumatic Engineering 3. Refrigeration and Air conditioning
ของพื ้นที่ดินเสื่อมโทรมในการปลูกไม้ โตเร็ วเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
2. การรวบรวมการปลูกต้ นไม้ โตเร็ วสาหรับจัดทาแผนที่นาทางงานวิจยั 4.Pump Fan and Compressors และ 5. Material Handling
Machinery (วิชาละ 24 ชัว่ โมง) โดยอบรมทุกวันเสาร์ ตังแต่
้ วนั ที่ 4
การปลูกต้ นไม้ โตเร็ วเพื่อพลังงาน 3. การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี
พฤศจิกายน 2560 – 31 มีนาคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพชีวมวลของหญ้ า เนเปี ยร์ เชิงพื ้นที่เพื่อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ค่าอบรมคนละ 3,000 บาท
ผลิตไฟฟ้า และโครงการวิจยั ที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ 2 เรื่ อง
ได้ แก่ 1. การศึกษาระบบการปลูกและการจัดการไม้ โตเร็ วในการผลิต ผู้ผ่านการอบรมครบทุกรายวิชา จะได้ รับประกาศนียบัตร รับสมัคร
ตังแต่
้ บดั นี ้ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2560
เชื ้อเพลิงชีวมวลบนพื ้นที่ดินเสือ่ มโทรม 2. การศึกษารู ปแบบที่
ผู้สนใจสอบถามได้ ที่ รศ.ดร.มนตรี พิรุณเกษตร โทรศัพท์ 08
เหมาะสมในการปลูกยูคาลิปตัสร่ วมกับมันสาปะหลังในระบบวน
– 9824 – 8893 และ 08 – 2441 – 5681
เกษตรในพื ้นที่ดินเสื่อมโทรมภาคตะวันออก เฉียงเหนือ
เวลา10.30 – 12.00 น. ขอเชิญฟั งการเสวนา เรื่ อง “โอกำสของ
งำนวิจัยพืชพลังำนกับควำมมั่นคงยั่งยืนของพลังงำนไทย”

รับสมัครเรียนต่อ ป. โท

คณะวิทยำศำสตร์ รับสมัครเข้ าศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ประจาภาคปลาย
เปิ ดให้เช่าพื้นที่อาคาร KU Mini Shop
ปี การศึกษา 2560 รับสมัครตังแต่
้ วนั ที่ 15 สิงหาคม – 27 ตุลาคม
สานักงานทรัพย์สิน เปิ ดให้ ผ้ สู นใจเช่าพื ้นที่ อาคาร KU Mini
Shop เพื่อประกอบกิจการร้ านค้ าประเภท ซักรี ด กิ๊ฟช้ อป อาหารว่าง 2560 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ ที่ www.cs.csi.ku.ac.th/ms
คณะเศรษฐศำสตร์ รับสมัครผู้จบปริ ญญาตรี ทกุ สาขา
เครื่ องดื่ม ซ่อมรองเท้ า ซ่อมกระเป๋ า เครื่ องประดับแฟชัน่ เสื ้อผ้ า
เข้ าศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์
ขายยา และศูนย์บริ การต่าง ๆ ผู้สนใจยื่นความประสงค์ได้ ที่ สานัก
งานทรัพย์สนิ ชัน้ 2 อาคารวิทยพัฒนา ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 (ภาคพิเศษ) MCE รุ่ น 16 ประจาภาคปลาย ปี การศึกษา 2560
รับสมัครตังแต่
้ บดั นี ้ ถึงวันที่ 17 กันยายน 2560
ดูเพิ่มเติมที่ www.propperty.ku.ac.th
ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ Download ใบสมัครได้ ที่
อบรมการผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทา
ระบบ GMP/HACCP
www.grad.eco.ku.ac.th ได้ ที่
ศูนย์ปฏิบตั ิการวิจยั เรื อนปลูกพืชทดลอง เปิ ดอบรม เรื่ อง
รับสมัครงาน
กำรผลิตพืชตำมระบบมำตรฐำน GAP และ กำรจัดทำระบบ
ภำควิชำพืชสวน คณะเกษตร รับสมัครอาจารย์ จานวน 1
GMP/ HACCP รุ่ นที่ 3 ระหว่างวันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ อัตรา วุฒิปริ ญญาเอก ทางด้ านการจัดสวน หรื อทางเทคโนโลยี
ปฏิบตั ิการวิจยั เรื อนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจยั และบริ การวิชาการ
เมล็ดพันธุ์ และเป็ นผู้ทีมีประสบการณ์ในการทางานวิจยั รับสมัคร
คณะเกษตร กาแพงแสน
ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2650 ผู้สนใจสอบถามได้ ที่ โทรศัพท์ 0 –
การอบรมประกอบด้ วย การบรรยาย และการศึกษาดูงาน ทังนี
้ ้ 2579 – 0308
เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการและเกษตรกรได้ รับความรู้ ความเข้ าใจในการผลิต
สำนักส่ งเสริมและฝึ กอบรม รับสมัครลูกจ้ างชัว่ คราว
พืชแบบปลอดภัยตามระบบมารตฐาน GAP (มกษ.9001-2556) การใช้ ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิปริ ญญาตรี สาขาการ
สารเคมีอย่างถูกต้ อง มีการวางแผนการผลิต เพื่อเตรี ยมความพร้ อมใน บัญชี การเงินและการธนาคาร รับสมัครตังแต่
้ บดั นี ้ถึงวันที่ 20
การขอรับการรับรอง GAP ตลอดจนมีความเข้ าใจในการบริ หารจัดการ กันยายน 2560 ดูรายละเอียดได้ ที่ www.eto.ku.ac.th
2

