ประจำสัปดำห์ 23 – 29 เมษำยน 2561

ปฏิทนิ ข่ำว
วันจันทร์ที่ 23 เมษำยน 2561
เวลำ 13.00 – 16.30 น. : สำนักงำนกฎหมำย ประชุมคณะกรรมกำร
อุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำ มก. ณ ห้อง
ประชุม 8 ชัน้ 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี

วันอังคำรที่ 24 เมษำยน 2561
เวลำ 08.30 – 16.30 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมคณะกรรมกำร
พิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร ณ ห้อง
ประชุม 8 ชั้น 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี

วันพุธที่ 25 เมษำยน 2561

เวลำ 13.00 – 16.30 น. : สำนักงำนประกันคุณภำพ ประชุมคณะทำ
งำนจัดทำ TOR ระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
ประกันคุณภำพ ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี

ปฏิทนิ กิจกรรม
Low Carbonner Contest 2018
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซ
เรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) ขอเชิญชวนบุคลำกร นิสิต และผู้ที่
สนใจในสิง่ แวดล้อมร่วมกิจกรรม Low Carbonner Contest 2018
ในวันที่ 23 เมษำยน 2561 เวลำ 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2
อำคำรวนศำสตร์ 72 ปี เพื่อเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับภำวะโลกร้อน
และสังคมคำร์บอนต่ำ ผ่ำนกำรลงมือทำด้วยตนเอง และสร้ำงกำรมี
ส่วนร่วมของเยำวชนและบุคคลทั่วไปให้สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจำวันและองค์กรได้ ภำยในงำนยังมีนทิ รรศกำร เรียนรู้เรื่อง
สังคมคำร์บอนต่ำผ่ำนข้อมูลง่ำยๆ และร่วมสนุกกับกิจกรรมต่ำงๆ
เพื่อแลกรับของรำงวัลและร่วมกำรแข่งขัน Low Carbonner
Contest 2018 อีกด้วย

เวลำ 08.30 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ จัดพิธีลงนำม ระหว่ำง
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กับ Foshan
University ณ ห้องประชุม 9 ชัน้ 2
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
เวลำ 09.00 – 12.00 น. : ชมรม มก.อำวุโสประชุมคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรชมรม ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
เวลำ 09.00 – 12.00 น. : สมำคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย บริจำคโลหิต
ขอเชิญคณำจำรย์ นิสติ บุคลำกรและประชำชนทั่วไปร่วม
จัดงำนสงกรำนต์ ประจำปี 2561 ณ บริเวณ
บริจำคโลหิต เพื่อเป็นกำรทำควำมดี น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหำ
โถง ชั้น 1 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
กรุณำธิคุณถวำยเป็นพระรำชกุศล แด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทร
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษำยน 2561
มหำภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่เวลำ 09.00 – 15.00 น. ในวันอังคำรที่
เวลำ 10.00 – 12.00 น. : มก. ประชุมกับคณะกรรมกำรโรงเรียน
24 เมษำยน 2561 ณ ชั้น 2 อำคำรทวี ญำณสุคนธ์ (ตึกSCL) คณะ
สำธิตฯ มก. ณ ห้องประชุม 8 ชัน้ 2
วิทยำศำสตร์
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี

วันศุกร์ที่ 27 เมษำยน 2561
เวลำ 08.30 – 12.00 น. : สำนักงำนสภำ มก. รับฟังควำมควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อบังคับ มก.ที่เกี่ยวข้องกับกำรสรร
หำผู้บริหำรส่วนงำน ณ ห้องประชุมสุธรรม
อำรีกุล ชั้น 1 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
เวลำ 09.00 – 12.00 น. : กองแผนงำน ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำ
ทำงกำยภำพ มก.ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้อง
ประชุม 8 ชัน้ 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี

อบรมหลักสูตร ผูต้ รวจสอบอำคำร รุน่ ที่ 51

สถำบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศำสตร์ เปิด
อบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอำคำร รุ่นที่ 51 วันที่ 3 – 27 พฤษภำคม
2561 อบรมวันเสำร์และวันอำทิตย์ ทั้งหมด 8 วัน ณ อำคำร 9 ชั้น 2
อำคำรบุญสม สุวชิรัตน์ รับจำนวน 60 ท่ำน ลงทะเบียนท่ำนละ
20,000 บำท
ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมจะได้รับวุฒบิ ัตรจำกสถำบันวิศวกรรมป้อง
กันอัคคีภัย และยังได้รับคะแนน CPD จำกสภำวิศวกรด้วย ผู้สนใจ
สมัครได้ที่สถำบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยโทรศัพท์ 02 – 942 – 8389

มทางวิชาการ
บำรุการประชุ
งรักษำเครื
อข่ำยนนทรี
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ มีกำหนดกำรบำรุงรักษำเครือข่ำย
–
นนทรีและคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย ประจำปี 2561 ในวันที่ 5 พฤษภำคม
2561 เวลำ 8.30 - 16.30 น. โดยตรวจสอบบำรุงรักษำอุปกรณ์เครือข่ำย
และคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย เพื่อรักษำเสถียรสภำพและยืดอำยุกำรใช้งำน
ของอุปกรณ์เครือข่ำยนนทรี โดยจะส่งผลกระทบให้ไม่สำมำรถใช้งำน
ระบบเครือข่ำย (LAN) และไร้สำย (WIFI) ระบบอินเตอร์เน็ต และระบบ
สำรสนเทศของมหำวิทยำลัยได้ในช่วงเวลำดังกล่ำว สอบถำมรำยละเอียด
เพิ่มเติมที่งำน helpdesk โทรศัพท์ 02 – 562 – 0951 – 6

ระพีสำคริก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤภำคม 2561 สอบถำม
รำยละเอียดได้ที่ พี่ชำ โทรศัพท์ 084 – 421 – 0206

เทคนิคกำรใช้เครื่องมือและห้องปฏิบตั กิ ำร เพือ่ นิสติ มก.

ฝ่ำยเครื่องมือและวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ สถำบันวิจยั และพัฒนำ
แห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จัดโครงกำรกำรเพิ่มศักยภำพกำรใช้
เครื่องมือวิทยำศำสตร์เทคนิคกำรใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติกำรเพื่อ
นิสิต มก. ประจำปี 2561 โดยมีนโยบำยกำรเพิ่มกำรบริกำรวิชำกำรแก่
นิสิต โดยจัดทำโครงกำร เทคนิคกำรใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติกำร
เพื่อนิสิต มก. เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้และทักษะกำรใช้เครื่องมือ
วิทยำศำสตร์ ซึ่งประกอบด้วยเทคนิคทำงด้ำน Gas Chromatography,
KU Mini Shop
High Performance Liquid Chromatography, Electrofusion,
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์เปิดให้เช่ำพื้นที่อำคำร บริเวณ
อำคำร KU Mini Shop ร้ำนค้ำหมำยเลข 5 มีพื้นที่ 32 ตำรำงเมตร โดย Atomic Absorption Spectrophotometry, Scanning Electron
Microscope, Transmission Electron Microscope, Biolistic Gun
มีอัตรำค่ำเช่ำ 300 บำท/ตำรำงเมตร ผู้สนใจสำมำรถซื้อเอกสำรรำย
ละเอียดกำรยื่นควำมประสงค์ขอเช่ำพื้นที่ รำคำชุดละ 100 บำท ตั้งแต่ และเครื่องมือพื้นฐำนสำหรับกำรวิจัยด้ำนอณูชีววิทยำ เป็นต้น ซึ่งจะเป็น
บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษำยน 2561 ที่ชั้น 2 สำนักงำนทรัพย์สิน อำคำรวิทย ประโยชน์ต่อนิสิตสำมำรถนำไปปรับใช้ในงำนวิจัยที่กำลังดำเนินกำรได้
หรือนำไปวำงแผนกำรดำเนินงำนในอนำคตให้ดำเนิน งำนวิจยั ให้มี
พัฒนำ โทรศัพท์ 02 – 561 – 4749 ต่อ 120
ประสิทธิภำพสูงสุดต่อไป รับจำนวนจำกัดหัวข้อกำรบรรยำยละ 20 คน
อบรมเชิงปฏิบตั กิ ำร
ผู้สนใจอบรมติดต่อได้ที่ชนั้ 2 อำคำรปฏิบตั ิกำรวิจัยกลำง ฝ่ำย
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
เครื่องมือและวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ สถำบันวิจัยและพัฒนำแห่ง
กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลงำนวิจยั ด้ำนกำรปรับปรุงพันธุพ์ ชื ด้วย R ในวันที่ 24
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ระหว่ำงเดือนมกรำคม – กันยำยน 2561
– 25 พฤษภำคม 2561 ณ ห้องสัมมนำ ภำควิชำพืชไร่นำ คณะเกษตร
ดูรำยละเอียดได้ที่ www.ku.ac.th (นิสิตปริญญำตรี มก.จะได้รบั
กำแพงแสน เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในสำระสำคัญของ
ชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตรหัวข้อละ 2 ชั่วโมง)
กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R สำมำรถจัดกำรและวิเครำะห์
สมัครเรียน
ข้อมูลได้อย่ำงถูกต้อง รวมทั้งสำมำรถประมวลผลและนำเสนอผลของ
คณะสังคมศำสตร์ รับสมัครนิสติ ระดับปริญญำโทหลักสูตร
กำรวิเครำะห์ข้อมูลในรูปแบบทีเ่ หมำะสมและให้ผู้เข้ำอบรมสำมำรถนำ
โปรแกรม R ไปประยุกต์ใช้ในงำนวิจัยทำงด้ำนกำรปรับปรุงพันธุพ์ ืช โดย ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำกำรบริหำรและพัฒนำสังคม (ภำคพิเศษ)
มี รศ.ดร.ชูศักดิ์ จอมพุก จำกภำควิชำพืชไร่นำ คณะเกษตร กำแพงแสน รุ่นที่ 69 ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2561 รับผู้สำเร็จปริญญำตรีทุก
สำขำ สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนีถ้ ึงวันที่ 20 พฤษภำคม 2561 ที่ ชั้น 1
เป็นวิทยำกร (ค่ำลงทะเบียน 3,500 บำท/ท่ำน)
อำคำรบรรเจิดคติกำร สอบถำมรำยละเอียดที่โทรศัพท์ 02 – 561 –
ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 พฤษภำคม 2561
3125 ต่อ 11 หรือดูที่ http://sd.grad.ku.ac.th
สอบถำมรำยละเอียดที่ภำควิชำพืชไร่นำ คณะเกษตร กำแพงแสน
โครงกำรปริญญำโทสำขำกำรบริหำรทรัพยำกรป่ำไม้และ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน โทรศัพท์ 034 –
สิง่ แวดล้อม ภำคพิเศษ คณะวนศำสตร์รับสมัครนิสิตระดับปริญญำโท
351887 ต่อ 139
(ภำคพิเศษ) ปีกำรศึกษำ 2561 รุ่นที่ 22 สนใจสมัครได้ตงั้ แต่บัดนี้ถึง
โครงกำรประกวดสือ่ รณรงค์งดดืม่ เหล้ำเข้ำพรรษำ
วันที่ 20 พฤษภำคม 2561 สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ 02
กองกิจกำรนิสิต ขอเชิญนิสิตทุกชั้นปีร่วมส่งผลงำนเข้ำประกวด
– 942 – 8600 หรือดูที่ www.admin.forest.ku.ac.th
ในโครงกำรประกวดสือ่ รณรงค์งดดืม่ เหล้ำเข้ำพรรษำ โดยผู้ชนะเลิศรับ
เงินรำงวัล 3,000 บำท รองชนะเลิศอันดับหนึ่งรับเงินรำงวัล 2,000 บำท สมัครงำน
คณะวิศวกรรมศำสตร์ รับสมัครพนักงำนมหำวิทยำลัย ตำแหน่ง
รองชนะเลิศอันดับสองรับเงินรำงวัล 1,000 บำท และรำงวัลชมเชย 5
รำงวัล รับเงินรำงวัลละ 500 บำท สำหรับผลงำนอยู่ในรูปแบบโปสเตอร์ อำจำรย์ สังกัดภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล วุฒิปริญญำเอก สนใจสมัคร
ได้ตั้งแต่บดั นี้ถึงวันที่ 25 พฤษภำคม 2561 ที่สำนักงำนเลขำนุกำร ชั้น 2
ขนำด A3 สื่อถึงกำรรณรงค์งดดื่มเหล้ำเข้ำพรรษำ ส่งได้มำกกว่ำ 1
อำคำรชูชำติ กำภู สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ 02 – 797 –
ผลงำน ทั้งแบบบุคคลหรือรวมเป็นทีม
2
สำมำรถส่งผลงำนได้ทงี่ ำนวินัยฯ ชั้น 3 กองกิจกำรนิสิต อำคำร 0999 ต่อ 1154 หรือดูที่ www.eng.ku.ac.th

