ประจำสัปดำห์ 12 – 18 กุมภำพันธ์ 2561
สถำบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศำสตร์ จัด
อบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอำคำร” รุ่นที่ 50 โดยจัดอบรมในวัน
วันจันทร์ที่ 12 กุมภำพันธ์ 2561
เสำร์ – อำทิตย์เวลำ 09.00 –16.00 น. แบ่งเป็น ภำคทฤษฎีวนั ที่ 17
เวลำ 08.30 – 16.30 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมพิจำรณำ
–18 ,24 – 25 ก.พ. และ 3 – 4 มี.ค. 61และภำคปฏิบัติวันที่ 10 –
ตำแหน่งทำงวิชำกำร ณ ห้องประชุม 6
11 มี.ค. 61 ณ อำคำร 9 ชั้น 2 ห้อง 9208 ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ
ชั้น 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
(อำคำรบุญสม สุวชิรัตน์) เพื่อรองรับผู้ที่ต้องกำรขึ้นทะเบียนเป็นผู้
เวลำ 09.30 – 12.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบอำคำรโดยหลักสูตรกำรฝึกอบรมที่จะจัดขึ้นครั้งนี้ เน้นกำร
พิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร ณ ห้อง
ตรวจสอบสภำพกำรใช้อำคำรด้วยสำยตำ หรือเครื่องมือวัดพื้นฐำน
ประชุม 5 ชัน้ 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
เท่ำนั้น ผู้สมัครต้องเป็นวิศวกร และสถำปนิกที่มีใบประกอบวิชำชีพ
เวลำ 13.30 – 16.30 น. : กองกลำง ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร มก. ตั้งแต่ระดับภำคีขนึ้ ไป รับจำนวน 60 คน ค่ำลงทะเบียน คนละ
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
20,000 บำท
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถำบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
เวลำ 14.00 – 16.30 น. : สำนักงำนสภำ มก. ประชุมจัดทำระเบียบ อำคำร 9 ชั้น 8 คณะวิศวกรรมศำสตร์ โทรศัพท์ 0 –2945 –8389
วำระกำรประชุมสภำ มก. ณ ห้องประชุม 8 หรือดูที่ www.fpei.ku.ac.th ภำยในวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2561
ชั้น 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี

ปฏิทนิ ข่ำว

วันอังคำรที่ 13 กุมภำพันธ์ 2561
เวลำ 13.30 – 16.30 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมขอ Require
ment ร่วมกับ SCB ณ ห้องประชุม 6
ชั้น 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภำพันธ์ 2561
เวลำ 13.00 – 16.30 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมขอตำแหน่งทำง
วิชำกำร ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
เวลำ 13.30 – 16.30 น. : สำนักงำนสภำ มก. ประชุมคณะกรรมกำร
สรรหำคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ ณ ห้อง
ประชุม 8 ชัน้ 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี

วันศุกร์ที่ 16 กุมภำพันธ์ 2561
เวลำ 13.00 – 16.30 น. : สำนักงำนสภำ มก. ประชุมคณะกรรมกำร
สรรหำคณบดีคณะศึกษำศำสตร์และพัฒน
ศำสตร์ ณ ห้องประชุม 5 และห้องประชุม 8
ชั้น 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี

ปฏิทนิ กิจกรรม
อบรม“ผูต้ รวจสอบอำคำร” รุน่ ที่ 50

อบรมหลักสูตร วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย รุน่ ที่ 45

สถำบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศำสตร์ เปิด
อบรมหลักสูตร วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย รุ่นที่ 45 วันที่ 3 – 25
มีนำคม 2561 อบรมวันเสำร์และวันอำทิตย์ ทั้งหมด 8 วัน ณ อำคำร
9 ชั้น 2 อำคำรบุญสม สุวชิรัตน์ รับจำนวน 40 ท่ำน ลงทะเบียนท่ำน
ละ 22,000 บำท (พิเศษ ชำระเงินก่อนวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2561
เพียงท่ำนละ 21,000) ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจำกสถำบัน
วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย และยังได้รับคะแนน CPD จำกสภำวิศวกร
ด้วย
ผู้สนใจสมัครได้ที่ สถำบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย โทรศัพท์
02 – 942 – 8389

วันสร้ำงงำน ดงตำลสำนฝัน
คณะวิศวกรรมศำสตร์ จัดงำน วันสร้ำงงำน ดงตำลสำนฝัน
Job Fair ครั้งที่ 15 ระหว่ำงวันที่ 19 – 20 กุมภำพันธ์ 2561 เวลำ
09.00 – 16.00 น. ณ อำคำรชูชำติ กำภู คณะวิศวกรรมศำสตร์

อบรมกำรขยำยพันธุไ์ ม้ดอก ไม้ประดับด้วยเทคนิคกำร
เพำะเลีย้ งเนื้อเยือ่ รุน่ ที่ 48
ศูนย์ปฏิบัติกำรวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร
กำแพงแสน เปิดอบรม“กำรขยำยพันธุไ์ ม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิค

การประชุ
มทางวิ
กำรเพำะเลี
้ยงเนื
้อเยื่อชาการ
รุ่นที่ 48 ระหว่ำงวันที่ 21 - 23 มีนำคม 2561
กำรอบรมประกอบด้วย กำรบรรยำย และกำรฝึกปฏิบัติ ทัง้ นี้ ผูเ้ ข้ำรับ
–
กำรอบรมได้
รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับควำมรู้พื้นฐำนของเทคนิค
กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับและนำเทคนิคต่ำง ๆ ไปใช้ได้
อย่ำงเหมะสมกับพืชแต่ละชนิด อำทิ กล้วยไม้ หน้ำวัว เฟิร์น บอนสี
วำสนำ กุหลำบ เป็นต้นและเพื่อเป็นพื้นฐำนในกำรศึกษำวิชำกำรขั้นสูง
ทำงด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพและพันธุวิศวกรรมด้ำนพืชต่อไปรับจำนวน
30 คน ค่ำลงทะเบียน คนละ 3,800 บำท
ผู้สนใจสอบถำมได้ที่ โทรศัพท์ 034 – 281092 ต่อ 485 ,440
หรือที่ E-mail: rdisrj@ku.ac.thและที่ http://clgc.agri.kps.ku.ac.th

เทคนิคการใช้เครือ่ งมือและห้องปฏิบตั ิการ เพือ่ นิสติ มก.
ฝ่ำยเครื่องมือและวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ สถำบันวิจยั และพัฒนำ
แห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จัดโครงกำรกำรเพิ่มศักยภำพกำรใช้
เครื่องมือวิทยำศำสตร์เทคนิคกำรใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติ กำร เพื่อ
นิสิต มก. ประจำปี 2561 โดยมีนโยบำยกำรเพิ่มกำรบริกำรวิชำกำรแก่
นิสิตมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ให้มำกขึ้น โดยจัดทำโครงกำร เทคนิค
กำรใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติกำร เพื่อนิสิต มก. เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้
และทักษะกำรใช้เครื่องมือวิทยำศำสตร์ ซึ่งประกอบด้วยเทคนิคทำงด้ำน
Gas Chromatography, High Performance Liquid
Chromatography, Electrofusion, Atomic Absorption
Spectrophotometry, Scanning Electron Microscope,
Transmission Electron Microscope, Biolistic Gun และเครื่องมือ
พื้นฐำนสำหรับกำรวิจัยด้ำนอณูชีววิทยำ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
นิสิตสำมำรถนำไปปรับใช้ในงำนวิจัยที่กำลังดำเนินกำรได้ หรือนำไปวำง
แผนกำรดำเนินงำนในอนำคตให้ดำเนิน งำนวิจัยให้มีประสิทธิภำพสูงสุด
ต่อไป รับจำนวนจำกัดหัวข้อกำรบรรยำยละ 20 คน
ผู้สนใจอบรมติดต่อได้ที่ชนั้ 2 อำคำรปฏิบตั ิกำรวิจัยกลำง ฝ่ำย
เครื่องมือและวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ สถำบันวิจัยและพัฒนำแห่ง
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ระหว่ำงเดือนมกรำคม 2561 – กันยำยน
2561 ดูรำยละเอียดได้ที่ www.ku.ac.th (นิสติ ปริญญำตรี มก.จะได้รับ
ชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตรหัวข้อละ 2 ชั่วโมง)

สำหรับหัวข้อเสวนำประกอบด้วย สถำณกำรณ์อำหำรทะเล
ปลอดภัยและกำรควบคุมกำรห้ำมใช้ฟอร์มำลีนในผลิตภัณฑ์อำหำร
ทะเล โดย คุณสุวิมล กีรติวิริยำภรณ์ ผู้ตรวจรำชกำรกรมประมง ข้อ
กำหนดกำรเจือปนในอำหำรทะเล โดย ดร.จุฑำ มุกดำสนิท ภำควิชำ
ผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ นวัตกรรม
กำรแปรรูปเพื่อเพิม่ มูลค่ำอำหำรจำกปลำทะเล โดย ดร.อัญชลี อุษณำ
สุวรรณกุล นักวิจัย สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มำตรฐำนควำมปลอดภัยและกำร
ตรวจสอบคุณภำพอำหำรทะเล โดย ผศ.ดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์
ภำควิชำผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
และกำรสำธิตกำรตรวจสอบฟอร์มำลีนด้วยนวัตกรรม โดย ผศ.ดร.
ชัชวำล วงศ์ชูสุข ภำควิชำฟิสิกส์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์ ดำเนินรำยกำรโดย ผศ.ดร.วรำภำ มหำกำญจนกุล
ภำควิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร คณะอุตสำหกรรม
เกษตร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

คณะมนุษยศำสตร์จดั อบรมหลักสูตรระยะสัน้
หลักสูตรขับร้องเพลงขัน้ พืน้ ฐำน อบรมวันที่ 17 และ 24
กุมภำพันธ์ 2561 วันที่ 3 และ 10 มีนำคม 2561 จำนวน 12 ชัว่ โมง
ณ ห้องแสดงดนตรี ชัน้ 10 อำคำรจุฬำภรณ์พิศำลศิลป์คำ่ ลงทะเบียน
3,000 บำท
หลักสูตรพิธกี รและผูด้ ำเนินรำยกำรมืออำชีพ อบรมวันที่ 22 –
23 กุมภำพันธ์ 2561 อำคำรมนุษยศำสตร์ 1 ค่ำลงทะเบียน 3,500 บำท
หลักสูตรสุดยอดเลขำนุกำรผูบ้ ริหำรยุคใหม่ อบรมวันที่ 27 – 28
กุมภำพันธ์ 25 61 ณ ห้อง 105 อำคำรมนุษยศำสตร์ 1 ค่ำลงทะเบียน
3,800 บำท
สนใจสมัครได้ตงั้ แต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2561 สอบถำม
รำยละเอียดที่คุณงำมชืน่ หวำนหอม โทรศัพท์ 02 – 579 – 5566 – 8
ต่อ 1108

รับสมัครงำน

คณะวิศวกรรมศำสตร์ รับสมัครพนักงำนมหำวิทยำลัยตำแหน่ง
อำจำรย์ จำนวน 1 อัตรำ สังกัดภำควิชำวิศวกรรมทรัพยำกรน้ำ วุฒิ
เสวนำ เรือ่ ง อำหำรทะเลปลอดภัย “สบำยใจเมือ่ รับประ ปริญญำเอก วิศวกรรมทรัพยำกรน้ำ วิศวกรรมโยธำ วิศวกรรม
ทำน” รองรับโครงกำรระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก
ชลประทำน หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์นวัตกรรมวิทยำกำรอำหำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
สนใจสมัครได้ตงั้ แต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มิถุนำยน 2561 ณ
โดย คณะประมง ภำควิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร คณะ อำคำรชูชำติ กำภู สอบถำมที่โทรศัพท์ 02 – 797 – 0999 ต่อ 1154
อุตสำหกรรมเกษตร และสถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร
สถำบันวิจยั และพัฒนำแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ รับสมัคร
ร่วมจัดงำนเสวนำ เรื่อง อำหำรทะเลปลอดภัย “สบำยใจเมือ่
พนักงำนเงินรำยได้ ตำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์ เพศชำย วุฒิไม่ต่ำกว่ำ
รับประทำน” รองรับโครงกำรระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก ในวันที่ มัธยมศึกษำตอนต้น มีใบอนุญำตขับขี่
22 กุมภำพันธ์ 2561 เวลำ 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องบุหลันพิทกั ษ์พล
สนใจสมัครได้ตงั้ แต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2561 ณ ชั้น
สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร
1 อำคำรสุวรรณวำจกกสิกิจ สอบถำมที่โทรศัพท์ 02 – 561 – 1986
2

