
 
ประจ ำสัปดำห์ 6 – 12 มีนำคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินข่าว   
วนัจนัทรท่ี์ 6 มีนาคม 2560 

เวลา 13.30 – 16.30 น. : ส านกังานประกนัคณุภาพ  ประชมุพ่ีเลีย้ง 
                           EdEx มก. ครัง้ท่ี 1/2560 ณ ห้องประชมุ 8 
                                       ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชมุคณะกรรมการบริหาร  
                                      มก.  ครัง้ท่ี 2/2560 ณ ห้องประชมุก าพล   
                                      อดลุวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                                                                               
วนัองัคารท่ี 7 มีนาคม 2560  
เวลา 08.00 – 16.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุเชิงปฏิบตัิการ 
                                      เร่ือง “การจดัท าสมรรถนะตามต าแหน่ง 
                                      งานของบคุลากร” ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                                                                                                                      
เวลา 09.00 – 12.00 น. : ศนูย์ผลิตภณัฑ์นม ประชมุคณะกรรมการ 
                                      อ านวยการ  ณ ห้องประชมุ 6 ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี    
เวลา 10.00 – 12.00 น. : ส านกัทะเบียนและประมวลผล  
                                      ประชมุคณะท างานโครงการสง่เสริม 
                                      การจดัการศกึษาเชิงบรูณาการ การเรียนรู้ 
                                      กบัการท างาน เครือข่ายเพ่ือการพฒันา 
                                      อดุมศกึษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
                                      ณ ห้องประชมุ 5 ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                                                                                                                  
วนัพธุท่ี 8 มีนาคม 2560  
เวลา 08.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุเชิงปฏิบตัิการ  
                                      เร่ือง “การจดัท าสมรรถนะตามต าแหน่ง 
                                      งานของบคุลากร” ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                                                                                                                      
วนัพฤหสับดท่ีี 9 มีนาคม 2560 
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุผู้ทรงคณุวฒิุ 
                                     พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ณ ห้อง 
                                      ประชมุ 5 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี   
                                       
 

เวลา 09.00 – 12.00 น. :  กองกลาง ประชมุคณะกรรมการ 
                                      ด าเนินงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
                                      ในรัว้นนทรี ปี 2560 ณ ห้องประชมุ 8  
                                      ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี       
วนัศกุรท่ี์ 10 มีนาคม 2560       
เวลา 13.00 – 16.30 น. : ศนูย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ประชมุ 
                                      คณะกรรมการอ านวยการ ครัง้ท่ี 1/2560 
                                      ณ ห้องประชมุ ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี   

                    ปฏทิินกจิกรรม 
ครบรอบ 36 ปี ศนูยป์ฏบิตัิการวิจยัและเรอืนปลกูพชืทดลอง  
          ในโอกาสครบรอบ 36 ปี ของศนูย์ปฏิบตัิการวิจยัและเรือน
ปลกูพืชทดลอง คณะเกษตร ก าแพงแสน ระหวา่งวนัท่ี 21 – 23 
มีนาคม 2560 มีการจดักิจกรรมตา่ง ๆ ประกอบด้วย 
         กำรสัมมนำพเิศษ เร่ือง "Thailand 4.0 กับ นโยบำย

งำนวิจัย" โดย รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดี 
ฝ่ายวิจยั วนัท่ี 21 มีนาคม 2560 วลา 10. – 12.00 น. ณ ห้อง
ประชมุนนทรีสีทอง ศนูย์ปฏิบตัิการวิจยัและเรือนปลกูพืชทดลอง 
          กำรฝึกอบรมวิชำชีพระยะสัน้ จ ำนวน 12 หลักสูตร โดย
ไมม่ีคา่ใช้จ่าย ระหวา่งวนัท่ี 22 – 23 มีนาคม 2560 ตัง้แต ่เวลา 
09.00  – 15.00 น. ได้แก่ การท าวสัดเุพาะกล้าพืชอย่างง่าย การ
ปลกูผกัอินทรีย์จากวสัดเุหลือทิง้ภาคการเกษตรเชิงการค้า การหมกั
ปุ๋ ยด้วยถงุพลาสติกด า ถัว่งอก ต้นออ่นพืชผกั และน า้ข้าวกล้องงอก
เพ่ือสขุภาพ โยเกิร์ต...อร่อยดีมีประโยชน์  ข้าวหมากหลากสี  การ
ย้ายปลกูกล้วยจากต้นเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ การผลิตปุ๋ ยอินทรีย์
คณุภาพจากกากกาแฟ เทคนิคการตอนต้นไม้หอมขนาดใหญ่ การ
ท าชาสมนุไพรในครัวเรือน การแปรรูปกล้วย และการท าครีมบรรเทา
อาการหวดั คดัจมกู รับสมคัรถงึวนัท่ี 10 มีนาคม 2560 
          ผู้สนใจร่วมงานดงักลา่วสอบถามได้ท่ี โทรศพัท์ 034 – 
351399 ดรูายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมคัรได้ท่ี http://clgc. 
agri.kps. ku.ac. th/index.php/clgc36 
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 การประชมุทางวิชาการมอบของท่ีระลกึให้ และ รับประทานอาหารนอ าลาของผู้ เกษียณ: กลางวนัร่วมกนั 
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เปิดใหเ้ช่าพี้นท่ีจ  าหน่ายอาหาร  
         ส านกังานทรัพย์สิน เปิดให้เช่าพืน้ท่ีจ าหน่ายอาหาร ประเภท
อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม ณ โรงอาหารกลาง 1 หมายเลขร้าน 40 
         ผู้สนใจเช่าพืน้ท่ีย่ืนความประสงค์ และสอบถามรายละเอียดได้ท่ี 
ส านกังานทรัพย์สิน โทรศพัท์ 0-2561- 4749 -50 ตอ่ 120 ภายในวนัท่ี 
13 มีนาคม 2560 หรือดท่ีู  www.property.ku.ac.th  
อบรมคอมพวิเตอร์               

       ส านกับริการคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ บคุคล
ทัว่ไป จ านวน 5 หลกัสตูร ดงันี ้
          1. การใช้งาน Microsoft Word เพ่ือการจดัท าหนงัสือ วนัท่ี 25 
– 26 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ลงทะเบียน 3,000 บาท  
          2. การประยกุต์ใช้งาน Microsoft Excel เพ่ือการรายงานผล
ด้วย Dashboard  27 – 28 เมษายน 2560  เวลา 09.00 – 16.00 น.  
ลงทะเบียน 4,000 บาท 
          3. การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form Online & 
Add on อย่างมืออาชีพ วนัท่ี  23 – 24 พฤษภาคม 2560  เวลา09.00 
– 16.00 น. ลงทะเบียน 3,000 บาท 
          4. การวิเคราะห์ข้อมลูงานวิจยัด้วยโปรแกรม R วนัท่ี 30 –  31 
พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ลงทะเบียน 4,500 บาท 
          5. Info Graphic กบัการท างานยคุใหม่ วนัท่ี 22 - 23 มิถนุายน 
2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ลงทะเบียน 3,000 บาท 
          ผู้สนใจเข้าอบรมสอบถามได้ท่ี งานฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรมและ
สื่ออิเลก็ทรอนิกส์ ส านกับริการคอมพิวเตอร์ โทรศพัท์. 0 – 2562 – 
0951 – 6 ตอ่ 622597 หรือดท่ีู  http://training.ku.ac.th 
รบัสมคัรเรียนต่อ ป. โท  

        คณะวิศวกรรมศำสตร์ รับสมคัรเรียนตอ่ปริญญาโท สาขา 
วิชาวิศวกรรมความปลอดภยั ภาคพิเศษ  รุ่นท่ี 17 ประจ าปีการศกึษา 
2560 ผู้สมคัรต้องส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง     
         ผู้สนใจสอบถามได้ท่ี โทรศพัท์ 0 – 2797 – 0999 ตอ่ 1633 – 4 
รับสมคัรถงึวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ดรูายละเอียด และดาวน์โหลด            
ใบสมคัรท่ี www.safety.eng.ku.ac.th 
          คณะมนุษยศำสตร์ รับสมคัรเรียนตอ่ปริญญาโทสาขานิเทศ
ศาสตร์และสารสนเทศ ภาคพิเศษ ประจ าภาคต้น ปีการศกึษา 2560  
          ผู้สนใจสมคัรได้ท่ี ศนูย์จดัการศกึษาภาคพิเศษ ชัน้ 2 อาคาร
มนษุยศาสตร์ 1 ภายในวนัท่ี 2 เมษายน 2560.สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี 
โทรศพัท์ 0 – 2579 – 5566 – 8 ตอ่ 1232.หรือดท่ีู   
www.cai.human.ku.ac.th 

 

          

        คณะสังคมศำสตร์ รับสมคัรเรียนตอ่ปริญญาโทสาขาวิชา
จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ) รุ่นท่ี 22 ประจ าปี
การศกึษา 2560   
         ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดได้ท่ี โทรศพัท์ 0 – 2561 – 2522                    
รับสมคัรตัง้แตบ่ดันีถ้งึวนัท่ี 11 เมษายน 2560 หรือดท่ีู 
http://indpsy.soc. ku.ac.th 

         คณะวนศำสตร์ รับสมคัรเรียนตอ่ปริญญาโทสาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) รุ่นท่ี 21 ประจ า 
ปีการศกึษา 2560   
         ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดได้ท่ี โทรศพัท์  0 – 2942 – 
8660 รับสมคัรตัง้แตบ่ดันีถ้งึวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2560 หรือดท่ีู  
www.forest. ku.ac.th 
รบัสมคัรงาน  

        คณะสิ่งแวดล้อม รับสมคัรพนกังานมหาวิทยาลยัเงินรายได้ 
ต าแหน่ง ช่างเทคนิค จ านวน 1 อตัรา ผู้สมคัรต้องจบการ ศกึษา
ระดบั ปวช.หรือ ปวส. เพศชาย อายไุมเ่กิน 45 ปี หากมีความรู้
ความสามารถด้านไฟฟ้า ประปา โสตทศันปูกรณ์และอิเลก็ทรอนิกส์ 
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ   
         ผู้สนใจสมคัรได้ท่ี ส านกังานเลขานกุาร คณะสิ่งแวดล้อม 
ภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2560 สอบถามได้ท่ี โทรศพัท์ 0 – 2579 – 
2946              
        ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน เปิดรับสมคัรพนกังาน
มหาวิทยาลยั ต าแหน่ง นกัตรวจสอบภายใน จ านวน 2 อตัรา วฒิุ
ปริญญาตรีทางด้านการบญัชี หรือการเงิน 1 อตัรา วฒิุปริญญาโท 
1 อตัรา (ต้องจบปริญญาตรีทางการเงินและบญัชี)   
          ผู้สนใจขอและย่ืนใบสมคัรได้ท่ี ส านกังานตรวจสอบภายใน 
ตัง้แตบ่ดันีถ้งึวนัท่ี 16 มีนาคม 2560 โทรศพัท์ 0 – 2942 – 8116               
ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี  www.ia.psd.ku.ac.th  
          คณะเกษตร เปิดรับสมคัรพนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหน่ง
อาจารย์ วฒิุปริญญาเอก สาขาพืชสวน (เน้นสรีรวิทยาผกั)  
          ผู้สนใจขอรับและย่ืนใบสมคัรได้ท่ี งานธรุการ ภาควิชาพืช
สวน คณะเกษตร ตัง้แตบ่ดันึถ้งึวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2560  
ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี  www.agr.ku.ac.th   
 
  
 

  โครงกำรปัจฉิมนิเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 (บำงเขน) 

 วันที่ 21 เมษำยน  2560...ภำคเช้ำ เ วลำ 08.00 - 12.20 น. 
                                  ภำคบ่ำย เวลำ 12.30 - 16.30 น.  

ณ อำคำรจักรพันธ์เพ็ญศิริ 
 

http://training.ku.ac.th/
http://www.safety.eng.ku.ac.th/
http://www.cai/
http://www.forest/
http://www.ia.psd.ku.ac.th/
http://www.agr.ku.ac.th/

