ประจำสัปดำห์ 6 – 12 มีนำคม 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองกลาง ประชุมคณะกรรมการ
วันจันทร์ท่ี 6 มีนาคม 2560
ดาเนินงานสืบสานประเพณีสงกรานต์
เวลา 13.30 – 16.30 น. : สานักงานประกันคุณภาพ ประชุมพี่เลี ้ยง
ในรัว้ นนทรี ปี 2560 ณ ห้ องประชุม 8
EdEx มก. ครัง้ ที่ 1/2560 ณ ห้ องประชุม 8
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
วันศุกร์ท่ี 10 มีนาคม 2560
เวลา 13.00 – 16.30 น. : ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ประชุม
เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการอานวยการ ครัง้ ที่ 1/2560
มก. ครัง้ ที่ 2/2560 ณ ห้ องประชุมกาพล
ณ ห้ องประชุม ชัน้ 2
อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 08.00 – 16.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
ปฏิทินกิจกรรม
เรื่ อง “การจัดทาสมรรถนะตามตาแหน่ง ครบรอบ 36 ปี ศูนย์ปฏิบตั ิการวิจยั และเรือนปลูกพืชทดลอง
งานของบุคลากร” ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
ในโอกาสครบรอบ 36 ปี ของศูนย์ปฏิบตั ิการวิจยั และเรื อน
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กาแพงแสน ระหว่างวันที่ 21 – 23
เวลา 09.00 – 12.00 น. : ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม ประชุมคณะกรรมการ มีนาคม 2560 มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้ วย
อานวยการ ณ ห้ องประชุม 6 ชัน้ 2
กำรสัมมนำพิเศษ เรื่ อง "Thailand 4.0 กับ นโยบำย
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
งำนวิจัย" โดย รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดี
เวลา 10.00 – 12.00 น. : สานักทะเบียนและประมวลผล
ฝ่ ายวิจยั วันที่ 21 มีนาคม 2560 วลา 10. – 12.00 น. ณ ห้ อง
ประชุมคณะทางานโครงการส่งเสริ ม
ประชุมนนทรี สีทอง ศูนย์ปฏิบตั ิการวิจยั และเรื อนปลูกพืชทดลอง
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ การเรี ยนรู้
กำรฝึ กอบรมวิชำชีพระยะสัน้ จำนวน 12 หลักสูตร โดย
กับการทางาน เครื อข่ายเพื่อการพัฒนา ไม่มีคา่ ใช้ จ่าย ระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2560 ตังแต่
้ เวลา
อุดมศึกษา ปี งบประมาณ พ.ศ.2559
09.00 – 15.00 น. ได้ แก่ การทาวัสดุเพาะกล้ าพืชอย่างง่าย การ
ณ ห้ องประชุม 5 ชัน้ 2
ปลูกผักอินทรี ย์จากวัสดุเหลือทิ ้งภาคการเกษตรเชิงการค้ า การหมัก
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ปุ๋ ยด้ วยถุงพลาสติกดา ถัว่ งอก ต้ นอ่อนพืชผัก และน ้าข้ าวกล้ องงอก
วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560
เพื่อสุขภาพ โยเกิร์ต...อร่ อยดีมีประโยชน์ ข้ าวหมากหลากสี การ
เวลา 08.00 – 12.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ย้ ายปลูกกล้ วยจากต้ นเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อ การผลิตปุ๋ ยอินทรี ย์
เรื่ อง “การจัดทาสมรรถนะตามตาแหน่ง คุณภาพจากกากกาแฟ เทคนิคการตอนต้ นไม้ หอมขนาดใหญ่ การ
งานของบุคลากร” ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2 ทาชาสมุนไพรในครัวเรื อน การแปรรู ปกล้ วย และการทาครี มบรรเทา
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
อาการหวัด คัดจมูก รับสมัครถึงวันที่ 10 มีนาคม 2560
่
วันพฤหัสบดีที 9 มีนาคม 2560
ผู้สนใจร่ วมงานดังกล่าวสอบถามได้ ที่ โทรศัพท์ 034 –
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ
351399 ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่ http://clgc.
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ณ ห้ อง
agri.kps. ku.ac. th/index.php/clgc36
ประชุม 5 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ปฏิทินข่าว

คณะสังคมศำสตร์ รับสมัครเรี ยนต่อปริ ญญาโทสาขาวิชา
สานักงานทรั
สิน เปิ ดให้ เช่าพื่ร้นที
ายอาหาร
ประเภท
การประชุ
มทางวิพชย์าการมอบของที
ะลึ่จกาหน่
ให้ และ
รับประทานอาหารนอ
ยณ: กลางวันร่ วมกั
จิาลาของผู
ตวิทยาอุ้ เตกษี
สาหกรรมและองค์
การน(ภาคพิเศษ) รุ่ นที่ 22 ประจาปี
อาหารว่างและเครื่ องดื่ม ณ โรงอาหารกลาง 1 หมายเลขร้ าน 40
การศึกษา 2560
ผู้สนใจเช่าพื ้นที่ยื่นความประสงค์ และสอบถามรายละเอียดได้ ที่
ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดได้ ที่ โทรศัพท์ 0 – 2561 – 2522
–
สานักงานทรัพย์สิน โทรศัพท์ 0-2561- 4749 -50 ต่อ 120 ภายในวันที่ รับสมัครตังแต่
้ บดั นี ้ถึงวันที่ 11 เมษายน 2560 หรื อดูที่
13 มีนาคม 2560 หรื อดูที่ www.property.ku.ac.th
http://indpsy.soc. ku.ac.th
อบรมคอมพิวเตอร์
คณะวนศำสตร์ รับสมัครเรี ยนต่อปริ ญญาโทสาขาวิชาการ
สานักบริ การคอมพิวเตอร์ เปิ ดอบรมคอมพิวเตอร์ ให้ แก่ บุคคล บริ หารทรัพยากรป่ าไม้ และสิ่งแวดล้ อม (ภาคพิเศษ) รุ่ นที่ 21 ประจา
ทัว่ ไป จานวน 5 หลักสูตร ดังนี ้
ปี การศึกษา 2560
1. การใช้ งาน Microsoft Word เพื่อการจัดทาหนังสือ วันที่ 25
ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดได้ ที่ โทรศัพท์ 0 – 2942 –
– 26 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ลงทะเบียน 3,000 บาท 8660 รับสมัครตังแต่
้ บดั นี ้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 หรื อดูที่
2. การประยุกต์ใช้ งาน Microsoft Excel เพื่อการรายงานผล
www.forest. ku.ac.th
ด้ วย Dashboard 27 – 28 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. รับสมัครงาน
ลงทะเบียน 4,000 บาท
คณะสิ่งแวดล้ อม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
3. การสร้ างแบบฟอร์ มออนไลน์ด้วย Google Form Online & ตาแหน่ง ช่างเทคนิค จานวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้ องจบการ ศึกษา
Add on อย่างมืออาชีพ วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2560 เวลา09.00 ระดับ ปวช.หรื อ ปวส. เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี หากมีความรู้
– 16.00 น. ลงทะเบียน 3,000 บาท
ความสามารถด้ านไฟฟ้า ประปา โสตทัศนูปกรณ์และอิเล็กทรอนิกส์
4. การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจยั ด้ วยโปรแกรม R วันที่ 30 – 31 จะได้ รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ลงทะเบียน 4,500 บาท
ผู้สนใจสมัครได้ ที่ สานักงานเลขานุการ คณะสิ่งแวดล้ อม
5. Info Graphic กับการทางานยุคใหม่ วันที่ 22 - 23 มิถนุ ายน ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2560 สอบถามได้ ที่ โทรศัพท์ 0 – 2579 –
2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ลงทะเบียน 3,000 บาท
2946
ผู้สนใจเข้ าอบรมสอบถามได้ ที่ งานฝึ กอบรม ฝ่ ายฝึ กอบรมและ
สำนักงำนตรวจสอบภำยใน เปิ ดรับสมัครพนักงาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สานักบริ การคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์. 0 – 2562 –
มหาวิทยาลัย ตาแหน่ง นักตรวจสอบภายใน จานวน 2 อัตรา วุฒิ
0951 – 6 ต่อ 622597 หรื อดูที่ http://training.ku.ac.th
ปริ ญญาตรี ทางด้ านการบัญชี หรื อการเงิน 1 อัตรา วุฒิปริ ญญาโท

เปิ ดให้เช่าพี้นที่จาหน่ายอาหาร

รับสมัครเรียนต่อ ป. โท
คณะวิศวกรรมศำสตร์ รับสมัครเรี ยนต่อปริ ญญาโท สาขา
วิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ รุ่ นที่ 17 ประจาปี การศึกษา
2560 ผู้สมัครต้ องสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง
ผู้สนใจสอบถามได้ ที่ โทรศัพท์ 0 – 2797 – 0999 ต่อ 1633 – 4
รับสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ดูรายละเอียด และดาวน์โหลด
ใบสมัครที่ www.safety.eng.ku.ac.th
คณะมนุษยศำสตร์ รับสมัครเรี ยนต่อปริ ญญาโทสาขานิเทศ
ศาสตร์ และสารสนเทศ ภาคพิเศษ ประจาภาคต้ น ปี การศึกษา 2560
ผู้สนใจสมัครได้ ที่ ศูนย์จดั การศึกษาภาคพิเศษ ชัน้ 2 อาคาร
มนุษยศาสตร์ 1 ภายในวันที่ 2 เมษายน 2560.สอบถามเพิ่มเติมได้ ที่
โทรศัพท์ 0 – 2579 – 5566 – 8 ต่อ 1232.หรื อดูที่
www.cai.human.ku.ac.th

1 อัตรา (ต้ องจบปริ ญญาตรี ทางการเงินและบัญชี)
ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ ที่ สานักงานตรวจสอบภายใน
ตังแต่
้ บดั นี ้ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2560 โทรศัพท์ 0 – 2942 – 8116
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.ia.psd.ku.ac.th
คณะเกษตร เปิ ดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง
อาจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก สาขาพืชสวน (เน้ นสรี รวิทยาผัก)
ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ ที่ งานธุรการ ภาควิชาพืช
สวน คณะเกษตร ตังแต่
้ บดั นึ ้ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.agr.ku.ac.th
โครงกำรปั จฉิมนิเทศ ประจำปี กำรศึกษำ 2559 (บำงเขน)
วันที่ 21 เมษำยน 2560...ภำคเช้ ำ เ วลำ 08.00 - 12.20 น.
ภำคบ่ ำย เวลำ 12.30 - 16.30 น.
ณ อำคำรจักรพันธ์ เพ็ญศิริ
2

