ประจำสัปดำห์ 27 กุมภำพันธ์ – 5 มีนำคม 2560

ปฏิทินข่าว
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 08.30 – 16.30 น. : สานักงานประกันคุณภาพ จัดสัมมนา
โครงการเตรี ยมความพร้ อม EdPEx
ณ ห้ องประชุม 6 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.30 – 16.30 น. : ประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ ห้ องประชุม
กาพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 09.30 – 12.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ คัดเลือกผู้แทน
สานักงานอธิการบดีเป็ นกรรมการกองทุน
สารองเลี ้ยงชีพ ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองคลัง ประชุมการปิ ดตรวจ สตง.
ณ ห้ องประชุม 5 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ
50 ปี
เวลา 12.30 – 16.30 น. : สานักบริ การวิชาการ จัดเสวนาวิชาการ
เรื่ อง เกษตรศาสตร์ ฟืน้ โอกาส ซับน ้าตา
ชาวใต้ เยียวยาความเสียหายจากภัย
น ้าท่วม ณ ห้ องประชุมกาพล อดุลวิทย์
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาผู้บริ หารและบุคลากรสาย
สนับสนุนและช่วยวิชาการ ณ ห้ อง
ประชุม 5 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.30 – 16.30 น. : สานักงานประกันคุณภาพ ประชุม
คณะกรรมการนโยบายการประกัน
คุณภาพภายใน ครัง้ ที่ 2/2560 ณ ห้ อง
ประชุม 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.30 – 16.30 น. : สานักงานกฎหมาย ประชุมคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจา มก. ณ ห้ อง
ประชุม 9 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560
เวลา 10.00 – 12.00 น. : สภาพนักงาน มก. ประชุมคณะ
กรรมการบริ หารสภาพนักงาน ครัง้ ที่
3/2560 ณ ห้ องประชุม 5 และ 6 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมคณะ
กรรมการสวัสดิการ มก. ณ ห้ องประชุม
5 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันพฤหัสบดีท่ี 2 มีนาคม 2560
เวลา 09.30 – 12.00 น. : สานักงานกฎหมาย ประชุมคณะ
กรรมการจรรยาบรรณ ณ ห้ องประชุม 8
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ปฏิทินกิจกรรม
เสวนาวิชาการ เรือ่ ง “เกษตรศาสตร์ฟ้ ื นโอกาส
ซับนา้ ตาชาวใต้ เยียวยาความเสียหายจากภัยนา้ ท่วม”
สานักบริ การวิชาการ คณะประมง คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะเกษตร มก. ร่ วมมือจัดเสวนาวิชาการ
เรื่ อง “เกษตรศำสตร์ ฟื้นโอกำส ซับนำ้ ตำชำวใต้ เยียวยำควำม
เสียหำยจำกภัยนำ้ ท่ วม” วันอังคำรที่ 28 กุมภำพันธ์ 2560
เวลำ 12.30 – 16.30 น. ณ ห้ องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี เพื่อแลกเปลี่ยนและนาองค์ความรู้
ศาสตร์ แห่งแผ่นดินไปดาเนินการช่วยเหลือประชาชนและสัตว์ที่
ประสบอุทกภัยในเบื ้องต้ นจากสถานการณ์อทุ กภัยภาคใต้ เมื่อช่วง
ปลายปี 2559 – ต้ นปี 2560 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.ธรณ์
ธารงนาวาสวัสดิ์ คณะประมง ร่ วมกับอาจารย์ผ้ แู ทนจากคณะ
เศรษฐศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเกษตร โดยมี ดร.
ธนสิน ถนอมพงษ์ อาจารย์ประจาภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ เป็ นผู้ดาเนินรายการ
ผู้สนใจดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ ที่
http://www.ku.ac.th/web2012/resources/upload/content/files/
program28_2_60.pdf

เสวนาวิชาการ เนือ่ งในวันครบรอบ 50 ปี วิศวฯโยธา
เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ

มทางวิ
าการ
วิศการประชุ
วกรรมศาสตร์
จัดชงานเสวนาทางวิ
ชาการ ในวันพุธที่ 1 มีนาคม
ผู้สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ งานฝึ กอบรม ฝ่ าย
2560 ณ อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ เวลา 07.00 - 13.00 น. ภายในงาน ฝึ กอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สานักบริ การคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์.
มีก–ารบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิ
02 – 562 – 0951 - 6 ต่อ 622597 หรื อดูรายละเอียด
พันธ์ ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกลุ ชัย และ รศ.ดร.วรากร ไม้ เรี ยง สนใจ
http://training.ku.ac.th
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ
สารองที่นงั่ โทรศัพท์ 02 - 797 0999 ต่อ 1342
สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการอบรมเชิง
ระดมสมอง บูรณาการงานวิจยั “ด้านนวัตกรรมอาหาร
เทคโนโลยี และบริการ ในกลุ่มผูส้ งู อายุ”
ปฏิบตั ิการ เรื่ อง กำรจัดกำรสำรเคมีและของเสียจำกห้ อง
สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่ง มก. มีแนวคิดพัฒนา
ปฏิบัตกิ ำร รุ่ นที่ 1 วันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ ฝ่ ายเครื่ องมือและ
โครงการวิจยั ที่เน้ นการสนับสนุนงานวิจยั ที่มีศกั ยภาพในการนาไปใช้ วิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ประโยชน์อย่างชัดเจน และเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการ http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/cl/
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้ วยนวัตกรรม (ประเทศไทย 4.0) และ รับสมัครงาน
เพื่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาโครงการวิจยั ไปสูก่ ารเป็ น
คณะประมง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
มหาวิทยาลัยแกนนาในเรื่ องอาหารและเทคโนโลยี สถาบันฯ จึงขอ
ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จานวน 1 อัตรา รับสมัครจนถึงวันที่ 7
เชิญชวนอาจารย์ นักวิจยั นักวิชาการ และผู้สนใจทัว่ ไปร่ วมประชุม มีนาคม 2560 ดูรายละเอียด www.fish.ku.ac.th
ระบบการรับสมัครนิสติ ต่างชาติ
โต๊ ะกลมระดมสมอง (Brainstorming) พัฒนาบูรณาการงานวิจยั
มก. พัฒนากระบวนการรับสมัครนิสิตต่างชาติให้ มี
เตรี ยมความพร้ อมรองรับเศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้ วยนวัตกรรม
(Thailand 4.0) “ด้ ำนนวัตกรรมอำหำร เทคโนโลยี และบริกำร ใน ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น โดยกาหนดหน่วยงานหลักในการเป็ นเจ้ าภาพ
กลุ่มผู้สูงอำยุ” ในวันพุธที่ 15 มีนำคม 2560 เวลำ 08.30-15.00 รับสมัครนิสิตต่างชาติ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
หลักสูตรหรื อรู ปแบบกำรศึกษำระยะสัน้ (non-degree
น. ณ ห้ องประชุมทับทิม ชัน้ 2 สถำบันวิจัยและพัฒนำแห่ ง มก.
อำคำรสุวรรณวำจกกสิกจิ ผู้สนใจเข้ าร่ วม แสดงควำมจำนงตอบ programs) โดย กองวิเทศสัมพันธ์
หลักสูตรระดับปริ ญญำตรี โดย ฝ่ ายการศึกษานานาชาติ
รั บฯ มำที่ฝ่ำยประสำนงำนวิจัยและประเมินผล สถำบันวิจัยและ
สานักทะเบียนและประมวลผล
พัฒนำแห่ ง มก. (คุณรั ชดำ คะดำษ) ผ่ ำนทำง e-mail:
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ โดย บัณฑิตวิทยาลัย
rdirdk@ku.ac.th ภำยในวันที่ 10 มีนำคม 2560
กำรตรวจสอบเงื่อนไขในข้ อตกลงหรื อ MOU โดย กอง
อบรมคอมพิวเตอร์สาหรับบุคคลทัว่ ไป
สานักบริ การคอมพิวเตอร์ เปิ ดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ แก่ วิเทศสัมพันธ์
กำรดูแลชีวิตควำมเป็ นอยู่และต่ อวีซ่ำของนิสิตหลังเข้ ำ
บุคคลทัว่ ไป ประจาปี 2560 จานวน 5 หลักสูตร ดังนี ้
1. การใช้ งาน Microsoft Word เพื่อการจัดทาหนังสือ 25 – ศึกษำ โดย ฝ่ ายการศึกษานานาชาติ สานักทะเบียนและประมวลผล
กำรออกและลงนำมในหนังสือตอบรั บ (Letter of
26 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ลงทะเบียน 3,000 บาท
Acceptance) ในนำมอธิกำรบดี : หลักสูตรระยะสัน้ (non2. การประยุกต์ใช้ งาน Microsoft Excel เพื่อการรายงานผล
degree programs) กองวิเทศสัมพันธ์เป็ นผู้ออกหนังสือตอบรับ และ
ด้ วย Dashboard 27 – 28 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ลงนามโดยผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์ หลักสูตรระดับปริ ญญำ
ลงทะเบียน 4,000 บาท
ตรี ฝ่ ายการศึกษานานาชาติ เป็ นผู้ออกหนังสือตอบรับและลงนาม
3. การสร้ างแบบฟอร์ มออนไลน์ด้วย Google Form Online โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ
& Add on อย่างมืออาชีพ วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2560 เวลา
บัณฑิตวิทยาลัยเป็ นผู้ออกหนังสือตอบรับและลงนามโดยคณบดี
09.00 – 16.00 น. ลงทะเบียน 3,000 บาท
บัณฑิตวิทยาลัย
4. การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจยั ด้ วยโปรแกรม R
กำรตรวจสอบคุณสมบัตขิ องนิสิตและอำนำจกำร
วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ลงทะเบียน ตัดสินใจรั บเข้ ำศึกษำ คณะเจ้ าของหลักสูตร (ร่วมกับบัณฑิต
4,500 บาท
วิทยาลัย กรณีระดับบัณฑิตศึกษา)
5. Info Graphic กับการทางานยุคใหม่ วันที่ 22 - 23
ระบบกำรรั บนิสิตต่ ำงชำติแบบออนไลน์ สานักบริ การ
คอมพิวเตอร์
มิถนุ ายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ลงทะเบียน 3,000 บาท
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