ประจำสัปดำห์ 5 – 11 กุมภำพันธ์ 2561

ปฏิทินข่าว

อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 09.30 – 16.30 น. : สานักงานอธิการบดี ประชุมคณะ
กรรมการประเมินความโปร่ งใส
ณ ห้ องประชุม 8 ชั ้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.00 – 16.00 น. : ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ประชุม
หารือการดาเนินโครงการศูนย์เชื ้อ
พันธุ์พชื แห่งประเทศไทย ณ ห้ อง
ประชุม 6 ชั ้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.30 – 16.30 น. : สานักงานประกันคุณภาพ ประชุมอนุ
กรรมการจัดทาร่ างระเบียบ ประกาศ
และข้ อบังคับเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพและการตรวจสอบ ณ ห้ อง
ประชุม 5 ชั ้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.30 – 16.30 น. : สานักทะเบียนและประมวลผล ประชุม
คณะกรรมการวิชาการ มก. ครัง้ ที่
2/2561 ณ ห้ องประชุมกาพล อดุลวิทย์
ชั ้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

เวลา 14.00 – 16.30 น. : สานักงานสภามหาวิทยาลัย ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาทบทวนระเบียบ
และข้ อบังคับด้ านการเงินงบประมาณและ
พัสดุ มก. ณ ห้ องประชุม 8 ชั ้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ณ ห้ อง
ประชุม 6 ชั ้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมโครงการเพิ่ม
อาจารย์แบบก้ าวกระโดด
ณ ห้ องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชั ้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 08.30 – 17.00 น. : สานักงานอธิการบดี ประชุมคณะ
กรรมการบริ หารและอนุกรรมการ
ดาเนินโครงการความร่ วมมือระหว่าง มก.
กับธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ณ ห้ องประชุม 8 ชั ้น 2

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 09.00 – 11.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
ณ ห้ องประชุม 5 ชั ้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมคณะกรรมการ
ขอตาแหน่งทางวิชาการ ณ ห้ องประชุม 5
ชั ้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.00 – 16.30 น. : สานักงานสภามหาวิทยาลัย ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาผู้บริ หาร มก.
ณ ห้ องประชุม 8 ชั ้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ปฏิทินกิจกรรม
เปิ ดให้เช่าพื้นที่จาหน่ายอาหารและเครื่องดืม่
สำนักงำนทรัพย์ สิน เปิ ดให้ ผ้ สู นใจเช่าพื ้นที่ ณ โรงอาหาร
กลาง 1 และ โรงอาหารกลาง 2 เพื่อจาหน่ายอาหารประเภทเส้ น หรื อ
อาหารอีสาน
ผู้สนใจยื่นความประสงค์ได้ ที่ สานักงานทรัพย์สนิ ชั ้น 2 อาคาร
วิทยพัฒนา ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 สอบถามรายละเอียด
ได้ ที่โทรศัพท์ 0 – 2561 – 4749 ต่อ 120 หรื อดูเพิ่มเติมที่
www.propperty.ku.ac.th
คณะสถำปั ตยกรรมศำสตร์ เปิ ดให้ เช่าพื ้นที่จาหน่ายอาหาร
และเครื่ องดื่ม บริ เวณคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ผู้สนใจยื่นความประสงค์ได้ ที่ คุณยุรนารถ ลิ ้มเสรี งานบริ หาร
และธุรการ ชั ้น 3 ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 สอบถามเพิ่มเติม
มติมมทเติม

ที่โทรศัพท์ 0 – 2942 – 8960 ต่อ 339
อาคาร โดยหลักสูตรการฝึ กอบรมที่จะจัดขึ ้นครัง้ นี ้ เน้ นการตรวจ
มทางวิ
าลาของผู้เกษียณ:อาคารด้
กลางวัวนยร่ วสายตา
มกัน หรื อเครื่ องมือวัดพื ้นฐาน
ขอเชิการประชุ
ญ อาจารย์
/นัชกาการมอบของที
วิจยั เสนอขอรั่รบะลึทุกนให้วิจยและ
ั รับประทานอาหารนอสอบสภาพการใช้
ตามทีส่ ถาบันวิจยั และพัฒนาแห่ง มก. ได้ จดั โครงการสนับสนุน เท่านั ้น ผู้สคั รต้ องเป็ นวิศวกร และสถาปนิกที่มีใบประกอบวิชาชีพ
ทุนวิจยั เพื่อพัฒนานักวิจยั รุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่าง ตั ้งแต่ระดับภาคีขึ ้นไป รับจานวน 60 คน ค่าลงทะเบียน คนละ
ต่อ–เนื่องทุกปี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทาวิจยั ของ
20,000 บาท
นักวิจยั รุ่นใหม่ ซึง่ จะนาไปสูก่ ารสร้ างสรรค์ผลงานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพ
ผู้สนใจสมัครด้ วยตนเองได้ ที่ สถาบันวิศวกรรมป้องกัน
ระดับชาติ/ นานาชาติ ตลอดจนเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมและสร้ าง อัคคีภยั อาคาร 9 ชั ้น 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 0 – 2945 –
โอกาสแก่นกั วิจยั ในการแข่งขันรับทุนวิจยั จากแหล่งทุนต่าง ๆ ซึง่ เป็ น 8389 หรื อดูที่ www.fpei.ku.ac.th ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
การร่ วมสนับสนุนทุนวิจยั ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับ คณะ/สถาบัน/
รับสมัครศึกษาต่อ
โครงกำรปริญญำโท สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ภำค
สานัก ในอัตราส่วน 3 : 1 โดยมหาวิทยาลัยฯ ให้ การสนับสนุน 3 ส่วน
พิเศษ คณะวิทยำศำสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ ประจาปี การศึกษา
จากเงินรายได้ สว่ นกลาง มก.
จึงขอเชิญอาจารย์/ นักวิจยั และผู้สนใจ เสนอขอรับทุนวิจยั เพื่อ 2561 ตั ้งแต่บดั นี ้ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ดูรายละเอียด
พัฒนานักวิจยั รุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปี พ.ศ.2561 เพิ่มเติมที่ www.cs.sci.ku.ac.th/ms หรือโทรศัพท์ 0 – 2942 – 8761
โครงกำรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำร
ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของนักวิจยั ที่จะเสนอขอรับทุน
และพัฒนำสังคม รับสมัครนิสิตใหม่ จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์
ได้ ที่ www3.rdi.ku.ac.th/ ?p=41885 สอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ฝ่าย
ประสานงานวิจยั และประเมินผล โทรศัพท์ 0 – 2579 – 5547 ต่อ 12 2561 ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://sd.grad.ku.ac.th
โครงกำรวิศวกรรมควำมปลอดภัย ภำคพิเศษ คณะวิศวภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
กรรมศำสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ รุ่ นที่ 18 ประจาปี การศึกษา
อบรมการขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ ด้วยเทคนิค
2561 ตั ้งแต่บดั นี ้ถึงวันที่ 10 เมษายน 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ รุ่นที่ 48
ศูนย์ปฏิบตั ิการวิจยั และเรื อนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร
และดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่ www.safety.eng.ku.ac.th
กาแพงแสน เปิ ดอบรม “กำรขยำยพันธุ์ไม้ ดอกไม้ ประดับด้ วย
โครงกำรปริญญำโท สำขำจิตวิทยำอุตสำหกรรมและ
องค์ กำร ภำคพิเศษ คณะสังคมศำสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่
เทคนิคกำรเพำะเลีย้ งเนือ้ เยื่อ รุ่ นที่ 48 “ ระหว่างวันที่ 21 - 23
มีนาคม 2561 การอบรมประกอบด้ วย การบรรยาย และการฝึ กปฏิบตั ิ ประจาภาคต้ น ปี การศึกษา 2561 ตั ้งแต่บดั นี ้ถึงวันที่ 18 มีนาคม
2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่ http://
ทั ้งนี ้ ผู้เข้ ารับการอบรมได้ รับความรู้ ความเข้ าใจ เกีย่ วกับความรู้
indpsy.soc.ku.ac.th/index.html
พื ้นฐานของเทคนิคการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อไม้ ดอกไม้ ประดับ และนา
เทคนิคต่าง ๆ ไปใช้ ได้ อย่างเหมะสมกับพืชแต่ละชนิด อาทิ กล้ วยไม้
หน้ าวัว เฟิ ร์ น บอนสี วาสนา กุหลาบ เป็ นต้ น และเพื่อเป็ นพื ้นฐานใน
การศึกษาวิชาการขั ้นสูงทางด้ านเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม
ด้ านพืชต่อไป รับจานวน 30 คน ค่าลงทะเบียน คนละ 3,800 บาท
ผู้สนใจสอบถามได้ ที่ โทรศัพท์ 034 – 281092 ต่อ 485 ,440
หรื อที่ E-mail: rdisrj@ku.ac.th และที่ http://clgc.agri.kps.ku.ac.th

รับสมัครงาน

คณะเศรษฐศำสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ งอำจำรย์ จำนวน 2 อัตรำ วุฒิปริ ญญาเอกทางด้ าน
เศรษฐศาสตร์ ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ ที่ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ดูรายละเอียด
เพิ่มเติม http://calendar.ku.ac.th/file/Econ%202.pdf
สำนักส่ งเสริมและฝึ กอบรม รับสมัครพนักงาน
อบรม “ผูต้ รวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 50
สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภยั คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม มหาวิทยาลัย ตำแหน่ งอำจำรย์ สังกัด จำนวน 1 อัตรำ วุฒิ
หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอำคำร” รุ่ นที่ 50 โดยจัดอบรมในวันเสาร์ – ปริ ญญาเอกทางด้ านเกษตรศาสตร์ สาขาส่งเสริ มการเกษตร การ
พัฒนาชุมชน การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน การบริ หารการพัฒนาสังคม
อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. แบ่งเป็ น ภำคทฤษฎี วันที่ 17 –
18 ,24 – 25 ก.พ. และ 3 – 4 มี.ค. 61 และภำคปฏิบัติ วันที่ 10 – 11 หรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้ อง ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ สานักส่งเสริ มและ
มี.ค. 61 ณ อาคาร 9 ชั ้น 2 ห้ อง 9208 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (อาคาร ฝึ กอบรม ตั ้งแต่บดั นี ้ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดใบสมัคร
บุญสม สุวชิรัตน์) เพื่อรองรับผู้ที่ต้องการขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้ตรวจสอบ และดูรายละเอียดได้ ที่ www.eto.ku.ac.th
2

