ประจำสัปดำห์ 24 – 30 กันยำยน 2561

ปฏิทินข่ำว
วันจันทร์ที่ 24 กันยำยน 2561
เวลา 08.30 – 16.30 น. : ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ณ ห้องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันอังคำรที่ 25 กันยำยน 2561
เวลา 08.30 – 13.00 น. : สานักทะเบียนและประมวลผล สัมมนา
โครงการรับสถานประกอบการโครงการ
สหกิจศึกษาพบผูบ้ ริหาร มก. ครั้งที่ 16
ณ ห้องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 6
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณางบประมาณสนับสนุน
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ณ ห้องประชุม 5 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 10.00 – 12.00 น. : มก. ประชุมโครงการรถไฟฟ้า
สายสีน้าตาลช่วงผ่านถนนงามวงศ์วาน
ณ ห้องประชุม 9 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 14.00 – 16.30 น. : สานักทะเบียนและประมวลผล ประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานพิธีพระราชทาน
ปริญญญาบัตร ประจาปี 2561
ณ ห้องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันพุธที่ 26 กันยำยน 2561
เวลา 08.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
ณ ห้องประชุม 5 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 10.00 – 14.00 น. : กองกลาง ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการ มก. ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมกาพล
อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

เวลา 13.00 – 15.00 น. : สานักงานทรัพย์สิน ประชุมคณะอนุ
กรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 2
ณ ห้องประชุม 8 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยำยน 2561
เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
ณ ห้องประชุม 5 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 12.00 – 16.30 น. : มก. ประชุมเครือข่ายพัฒนาชุมชน
เชิงพื้นที่แบบองค์รวมตาม MOU tagro
ณ ห้องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.30 – 16.30 น. : มก.ประชุมโครงการ CSR
ณ ห้องประชุม 9 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันศุกร์ที่ 28 กันยำยน 2561
เวลา 13.00 – 16.30 น. : สานักงานประกันคุณภาพ ประชุมวิพากษ์
SAR ณ ห้องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันอำทิตย์ที่ 30 กันยำยน 2561
เวลา 08.30 – 16.30 น. : คณะบริหารธุรกิจ ฝึกซ้อมย่อยบัณฑิต
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชัน้ 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ปฏิทินกิจกรรม
ขอเชิญสั่งจองเสื้อแจ็คเก็ตครบรอบ 60 ปี สอ.มก.
ในโอกาสครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จากัด ในวันที่ 6 มกราคม 2562 คณะกรรมการ
ดาเนินการได้จัดทาเสื้อแจ็คเก็ต เพื่อมอบเป็นของที่ระลึกให้กับ
สมาชิกสามัญทุกคน
จึงขอเชิญสมาชิก สอ.มก. สั่งจองพร้อมแจ้งขนาดเสื้อได้ที่
เว็บไซต์ www.coop.ku.ac.th ภายในวันที่ 5 ตุลำคม 2561
หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.พรพิมล เสาะด้น และ น.ส.สุภาพร
วงษ์สกุล โทรศัพท์ 0 – 2579 – 5561 – 4 ต่อ 10 – 15

โครงกำร “อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มท้อง กับเทศกำลอำหำรเจ”
สานักงานทรัพย์สิน จัดโครงการ “อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มท้อง
กับเทศกำลอำหำรเจ” ระหว่างวันที่ 8 – 17 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่

เวลา 07.00 – 17.00 น. ณ บริเวณโรงอาหารกลาง 1 และ 2 เพื่อเป็น ทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กาแพงแสน
การต้อนรัมบทางวิ
เทศกาลกิ
นเจ โดยนาอาหารเจหลากหลายชนิ
ด รสชาติ าลาของผูการอบรมประกอบด้
และการศึกษาดูงาน ทั้งนี้
การประชุ
ชาการมอบของที
่ระลึกให้ และ รับประทานอาหารนอ
้ เกษี ยณ: กลางวันร่ววยมกัการบรรยาย
น
อร่อย ถูกหลักอนามัย มาจาหน่ายในราคาประหยัด จากบริษัท ห้างร้าน เพื่อให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจในการผลิต
ชั้นนา อาทิ อาหารปรุงสาเร็จ อาหารกึ่งสาเร็จรูปเจ ผลิตภัณฑ์และ
พืชแบบปลอดภัยตามระบบมารตฐาน GAP (มกษ.9001-2556) การใช้
เครื่องดื่ม ผักผลไม้ เป็นต้น
สารเคมีอย่างถูกต้อง มีการวางแผนการผลิต เพื่อเตรียมความพร้อมใน
–
จึงขอเชิญชวนประชาชน และผู้สนใจทั่วไป เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ การขอรับการรับรอง GAP ตลอดจนมีความเข้าใจในการบริหารจัดการ
อาหารเจ ในโครงการดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ระบบควบคุมภายใน สามารถต่อยอดทาธุรกิจการผลิตพืชส่งออก
คุณกัญญารัตน์ อิ่มสาอาง โทรศัพท์ภายใน 1264 ต่อ 120
ไปยังต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน ค่าลงทะเบียนคนละ 3,500 บาท
ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าอบรม ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ตุลาคม
พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร มก. ประจำปี 2561
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญา 2561 สอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 034 – 351399 ต่อ 440
ศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์ มินิมำรำธอน ครั้งที่ 12
บัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่ 21 – 25
ตุลาคม 2561 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก. วิทยาเขตกาแพงแสน
ทั้งนี้ บัณทิตจะฝึกซ้อมย่อย วันที่ 6 ,7 ,13 และ 14 ตุลำคม จัดแข่งขัน “ศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์ มินิมำรำธอน ครั้งที่ 12”
2561 และฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 15 – 19 ตุลำคม 2561 สาหรับ
(Walk and Run for Health 12th) เป็นการแข่งขัน เดินเพื่อ
วันพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจำปี 2561 แยกตามวัน
สุขภำพ 4 กม. และ วิ่ง 10.4 กม. ในวันอำทิตย์ที่ 18 พฤศจิกำยน
และคณะ ดังนี้
2561 เวลำ 06.00 น. จัดขึ้นเพื่อฉลองครบรอบวันสถาปนาคณะ
วันอำทิตย์ที่ 21 ตุลำคม 2561 ได้แก่ บัณฑิตคณะเกษตร
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เพื่อส่งเสริมเยาวชนและประชาชนรัก
คณะบริหารธุกิจ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะสังคมศาสตร์
การออกกาลังกาย มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง โดยมีจุดเริ่มต้น
วันจันทร์ที่ 22 ตุลำคม 2561 ได้แก่ บัณฑิตคณะประมง
และเส้นชัย ณ อาคารปฏิบัติการการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา คณะวิศวและพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
กรรมศาสตร์ศรีราชา คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรม จังหวัดนครปฐม
ศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ
เด็กอายุต่ากว่า 15 ปี นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ และนิสติ มก.
วันอังคำรที่ 23 ตุลำคม 2561 ได้แก่ บัณฑิตคณะวนศาสตร์
กพส. ค่าสมัคร คนละ 250 บาท ส่วนบุคคลทั่วไป ค่าสมัคร คนละ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเกษตร กาแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์
350 บาท รับสมัคร จานวน 2,000 คนเท่านั้น
และพัฒนศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้สนใจสมัครซื้อใบสมัครได้ที่ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนการกีฬา และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัด
วันพุธที่ 24 ตุลำคม 2561 ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย โครงการ
นครปฐม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.
สหวิทยาการ คณะศึกษาศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
edu.kps.ku.ac.th/run2018 สอบถามเพิ่มเติมที่ ผศ.ดร.ต่อศักดิ์
อุตสาหกรรมเกษตร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
แก้วจรัสวิไล โทรศัพท์ 08 – 1423 – 1970
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
Executive MBA เปิดรับสมัครนิสิต รุ่นที่ 31
คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์
โครงการปริญญาโทสาหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลำคม 2561 ได้แก่ บัณฑิตคณะวิทยา
(Executive MBA) เปิดรับสมัครนิสิต รุ่นที่ 31 คัดเลือกโดยการสอบ
ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพยาบาลบรมราช สัมภาษณ์ รับสมัครถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ชนนี นพรัตน์วชิระ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยการชลประทาน
ผู้สนใจสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 0 – 2579 – 5355 ต่อ 3333
ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 ขึ้นทะเบียนรับ
หรือดูเพิ่มเติมที่ www.exmba.bus.ku.ac.th
พระราชทานปริญญาบัตร (ขึ้นทะเบียนบัณฑิต) ได้ที่ เว็บไซต์ http:// รับสมัครงำน
jobsurvey.ku.ac.th ภำยในวันที่ 5 ตุลำคม 2561 สอบถามได้ที่
คณะสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงาน จานวน 4 อัตรา ดังนี้
สานักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 – 2118 – 0100 หรือดู
1. พนักงำนมหำวิทยำลัย ตำแหน่งอำจำรย์ จำนวน 1 อัตรำ ผู้สมัคร
เพิ่มเติมที่ www.ku.ac.th
ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี วุฒปิ ริญญาเอก สาขาสิ่งแวดล้อม

อบรมกำรผลิตพืชตำมระบบมำตรฐำน GMP และกำร
จัดทำระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 5

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จัดอบรม เรื่อง
“กำรผลิตพืชตำมระบบมำตรฐำน GMP และกำรจัดทำระบบ
GMP/HACCP รุ่นที่ 5” ให้ แก่ เกษตรกร และผู้สนใจทัว่ ไป ระหว่าง
วันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเรือนปลูกพืช

2. พนักงำนเงินรำยได้ ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 2 อัตรำ วุฒิปริญญา
โท สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. พนักงำนเงินรำยได้ ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 1 อัตรำ
วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
ผู้สนใจสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 0 – 2579 – 3877 ต่อ 403
รับสมัครถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2561
2

