ประจำสัปดำห์ 20 – 26 มีนำคม 2560

ปฏิทินข่าว
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560

คุณภาพ มก. ครัง้ ที่ 3/2560
ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

เวลา 08.00 – 16.30 น. : คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ประชุมโครงการจัดทานโยบายและ
วันพฤหัสบดีท่ี 23 มีนาคม 2560
แผนการบริ หารจัดการทรัพยากรทางทะเล เวลา 14.00 – 16.30 น. : กองกลาง ประชุมคณะกรรมการด้ าน
ทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม ณ ห้ อง
และชายฝั่ ง ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
ประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 08.00 – 16.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ วันศุกร์ท่ี 24 มีนาคม 2560
เวลา 09.00 – 10.30 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมคณะ
เรื่ อง การจัดทาสมรรถนะตามตาแหน่ง
กรรมการพิจารณาการบรรจุตาแหน่ง
งานของบุคลากร ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
อาจารย์ ณ ห้ องประชุม 6 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ
เวลา 12.30 – 16.30 น. : คณะเกษตร และสานักงานบริ การ
พิจารณาผลงานทางวิชาการ ณ ห้ อง
วิชาการ จัดเสวนาทางวิชาการ เรื่ อง
ประชุม 5 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560
“เกษตรศาสตร์ หาคาตอบ เกษตร
เวลา 10.00 – 13.00 น. : สภาพนักงาน มก. ประชุมคณะ
อินทรี ย์ดีจริ งหรื อ?” ณ ห้ องประชุม
กรรมาธิการฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ณ ห้ อง
กาพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ
ประชุม 5 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
50 ปี
เวลา 10.00 – 13.00 น. : สภาพนักงาน มก. ประชุมคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
กรรมาธิการฝ่ ายรับเรื่ องราวและร้ องทุกข์ เสวนาทางวิชาการ เรือ่ ง “เกษตรศาสตร์ หาคาตอบ เกษตร
อินทรียด์ จี ริงหรือ?”
ณ ห้ องประชุม 6 ชัน้ 2
คณะเกษตร และ สานักงานบริ การวิชาการ จัดเสวนาทาง
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
วิชาการ เรื่ อง “เกษตรศำสตร์ หำคำตอบ เกษตรอินทรี ย์ดีจริง
เวลา 10.00 – 13.00 น. : สภาพนักงาน มก. ประชุมคณะ
กรรมาธิการฝ่ ายวิชาการและวิจยั สถาบัน หรื อ?” ในวันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ
ห้ องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. เพื่อ
ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
ระดมองค์ความรู้ จากมหาวิทยาลัย และเป็ นเวทีกลางสาหรับ
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.00 – 16.30 น. : สภาพนักงาน มก. ประชุมสภาพนักงาน นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้สนใจจากทุกภาคส่วนได้ แลกเปลี่ยน
สมัยสามัญครัง้ ที่ 3/2560 ณ ห้ องประชุม ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรี ย์ ซึง่ ประกอบด้ วย
กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ กำรทำเกษตร โดย ผู้แทนจากลุม่
กาพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2
เกษตรกร ปลูกพืชอินทรี ย์ไม่ ดีอย่ ำงที่คดิ ปลูกพืชปลอดภัย
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
จำกสำรพิษดีกว่ ำไหม โดย ศ.เกียรติคณ
ุ ดร.อานาจ สุวรรณฤทธิ์
เวลา 13.30 – 16.30 น. : สานักงานประกันคุณภาพ ประชุม
อาจารย์ประจาภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มก. แนวทำงกำร
คณะกรรมการนโยบายการประกัน

การประชุ
มทางวิ
ชาการ
ส่ งเสริ
มเกษตรอิ
นทรี
ย์ โดย ผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร
เครื อข่ ำยผู้ปลูกพืชเกษตรอินทรี ย์ โดย ผู้แทนจากมูลนิธิเกษตร
อิน–ทรี ย์ไทย (มกอท.) ดาเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช
อาจารย์ประจาภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. ผู้สนใจ
ลงทะเบียนร่ วมงานฟรี ที่เว็บไซต์
https://kuservice.ku.ac.th/acservice/register

ระหว่างวันที่ 12 – 16 มิถนุ ายน 2560 ณ ภาควิชาโรคพืช คณะ
เกษตร กาแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยวิทยากรจากกรมวิชาการ
เกษตร/ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กาแพงแสน / ศูนย์
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มก. ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 034 – 351 – 327 e – mail : agrtwn@ku.ac.th

รับสมัครนิสติ

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อบรม “ยางพารา 4.0 และการพัฒนาโจทย์วิจยั เพือ่ ขอทุนวิจยั
มุ่งเป้าด้านยางพารา 61”
เศรษฐศำสตร์ กำรประกอบกำร (หลักสูตรนำนำชำติ) รับสมัคร
สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่ง มก. จัดอบรมเรื่ อง “ยำงพำรำ
4.0 และกำรพัฒนำโจทย์ วิจัยเพื่อขอทุนวิจัยมุ่งเป้ำด้ ำนยำงพำรำ
61“ ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2560 โดยวันแรกเป็ นภาคบรรยาย
ที่สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่ง มก. โดย ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ ผู้
ประสานงานชุดโครงการยางพารา สกว. เป็ นวิทยากร
วันที่สอง ศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรมยางพาราที่กรุ งเทพฯ
และจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้ ผ้ อู บรมมีความเข้ าใจการพัฒนา
ข้ อเสนอโครงการเพื่องานวิจยั มุง่ เป้า มีความรู้ และประสบการณ์ด้าน
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และเป็ นแนวทางในการพัฒนาโจทย์วิจยั
ด้ านยางพาราเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนที่เหมาะสมต่อไป
สอบถามรายละเอียดที่ คุณโสภิดา ชิดชื่นเชย ฝ่ ายประสาน
งานวิจยั และประเมินผล สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่ง มก. โทรศัพท์ 02
-579 - 5547 ต่อ 22

บุคคลเพื่อเข้ าศึกษา ปี การศึกษา 2560 (รอบ 2) ตังแต่
้ บดั นี ้จนถึง
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 โทรศัพท์ 02 – 579 - 1544 ext.5602-3
ดูรายละเอียดที่ www.eeba.eco.ku.ac.th
โครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยำชุมชน
ภำคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครนิสิตปริ ญญาโทตังแต่
้ บดั นี ้
จนถึงวันที่ 20 มิถนุ ายน 2560 สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 02 –
561 – 3480 ต่อ 103 หรื อ http://compsy.soc.ku.ac.th
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศ
ศำสตร์ และสำรสนเทศ ภำคพิเศษ รับสมัครเข้ าศึกษาต่อตังแต่
้
บัดนี ้จนถึงวันที่ 2 เมษายน 2560 สอบถามรายละเอียด ติดต่อคุณ
ณัฐณิชา โทรศัพท์ 095 – 936 – 4222
โครงการปริ ญญาโทสาขากำรบริหำรทรั พยำกรป่ ำไม้
และสิ่งแวดล้ อม ภำคพิเศษ คณะวนศาสตร์ รับสมัครนิสิต
บรรยายพิเศษ ชุด “ศัพท์กวีวิวิธ
ประจาปี การศึกษา 2560 รุ่ นที่ 21 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2560
ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บรรยายพิเศษ ชุด
สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02 – 942 – 8660
“ศัพท์กวีวิวิธ ครัง้ ที่ 2 เรื่ อง ศัพท์ กวีในพระนิพนธ์ น.ม.ส. ในวันพุธที่
โครงการบัณฑิตศึกษา ภำคพิเศษ ภำควิชำ
19 เมษายน 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้ องประชุม 105
เศรษฐศำสตร์ เกษตรและทรั พยำกร คณะเศรษฐศาสตร์ รับ
อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์ สารองที่นงั่ โทรศัพท์ 080 –
สมัครนิสิตปริ ญญโท จนถึงวันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2560 โทรศัพท์
604 – 1031 อีเมล fhumrpc@ku.ac.th
081 – 553 – 0934

การประกอบอาหารไทยและการบริหารจัดการร้านอาหารไทย
ระดับมืออาชีพ รุ่นที่ 48

สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดโครงกำร
อำหำรไทย “ครั วไทยสู่ครั วโลก” กำรประกอบอำหำรไทยและ
กำรบริหำรจัดกำรร้ ำนอำหำรไทย ระดับมืออำชีพ รุ่ นที่ 48 ใน
วันที่ 15 พฤษภาคม – 8 มิถนุ ายน 2560 ณ สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้สนใจติดต่อ โทรศัพท์ 02 – 942 – 8629 – 35 ต่อ
1222 อีเมล kuthaifood@hotmail.com

เทคนิคการปลูกเชื้อโรคพืช เพือ่ ประเมินระดับความต้านทาน
ของพืช
สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทย ร่ วมกับ ภาควิชาโรคพืช
คณะเกษตร กาแพงแสน จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง เทคนิคกำร
ปลูกเชือ้ โรคพืช เพื่อประเมินระดับควำมต้ ำนทำนของพืช

รับสมัครงาน
คณะประมง รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตาแหน่ง
พนักงำนขับรถยนต์ จานวน 1 อัตรา วุฒิประถมศึกษา ตังแต่
้ บดั นี ้
จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
www.fish.ku.ac.th
คณะวิศวกรรมศำสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่ง อำจำรย์ จานวน 1 อัตรา วุฒิปริ ญญาเอก สาขา
วิศวกรรมเครื่ องกล และ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตาแหน่ง
นักวิชำกำรเงินและบัญชี จานวน 2 อัตรา วุฒิปริ ญญาตรี ทาง
บัญชี รับสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ดูรายละเอียดและดาวน์
โหลดใบสมัครได้ ที่ www.eng.ku.ac.th
2

