ประจําสัปดาห 17 - 23 กันยายน 2561

ปฏิทินขาว

วันจันทรที่ 17 กันยายน 2561

เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจาหนาที่ ประชุมกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ ณ หองประชุม 5 ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ป
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองยานพาหนะฯ ประชุมปรับปรุงระบบ
ระบายน้ํา ณ หองประชุม 8 ชัน้ 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ป
เวลา 09.00 – 16.30 น. : กองการเจาหนาที่ ประชุมผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ณ หอง
ประชุม 6 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป
เวลา 13.00 – 16.30 น. : สํานักงานกฎหมาย ประชุมคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขประจํา มก. ณ หอง
ประชุม 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561

เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองการเจาหนาที่ ประชุมกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ ณ หองประชุม 5 ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ป
เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองการเจาหนาที่ ประชุมกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ ณ หองประชุม 6 ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ป
เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองการเจาหนาที่ ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ณ หอง
ประชุม 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจาหนาที่ ประชุมกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ ณ หองประชุม 2 ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 ป
เวลา 13.00 – 16.00 น. : กองการเจาหนาที่ ประชุมพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ ณ หองประชุม 6
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองคลัง ประชุมคณะกรรมการบริหารและ
คณะอนุกรรมการดําเนินโครงการความ
รวมมือระหวาง มก. และ ธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด ณ หองประชุม 9 ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ป

ตรวจสอบของสวนงาน ณ หองประชุม
ธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ
50 ป
เวลา 09.00 – 12.00 น. : ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชมรม
มก.อาวุโส ณ หองประชุม 8 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ป

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561

เวลา 12.00 – 16.30 น. : ประชุมคณะกรรมการฝายฝกซอมงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ณ หองประชุม
กําพล อดุลวิทย ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ
50 ป

วันศุกรที่ 21 กันยายน 2561

เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองคลัง จัดโครงการสัมมาทิฐิ ครั้งที่
3/2561 ณ หองประชุมธีระ สูตะบุตร
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป
เวลา 08.30 – 12.00 น. : มก. จัดงาน “นนทรีสีทอง’61” ณ หอง
ประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคาร
สารนิเทศ 50 ป
เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองแผนงาน ประชุมชี้แจงการจัดทํา
ระบบลงทุนและระบบขอเสนอโครงการ
ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ป
เวลา 13.00 – 16.30 น. : สํานักงานบริการวิชาการ จัดโครงการ
อบรมนักวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการวิจัย
และทรัพยสนิ ทางปญญาและสิ่งที่นักวิจัย
ตองรู ณ หองประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ป
เวลา 17.00 – 21.00 น. : กองคลัง จัดงานเลี้ยงผูเกษียณอายุ
ราชการ ณ บริเวณโถงอเนกประสงค
ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป

“นนทรีสีทอง’61”

ปฏิทินกิจกรรม

มก. จัดงาน “นนทรีสีทอง’61” วันที่ 21 กันยายน 2561 ณ
หองประชุมสุธรรม อารีกุล และโถงอเนกประสงค ชัน้ 1 อาคาร
สารนิเทศ 50 ป
วันพุธที่ 19 กันยายน 2561
08.30 – 08.50 น.
ลงทะเบียนและรับประทานอาหารวาง ณ
เวลา 08.30 – 16.30 น. : สํานักงานตรวจสอบภายใน จัดโครงการให
โถงอเนกประสงค ชัน้ 1
คําปรึกษาแนะนําเตรียมความพรอมกับการ 09.00 – 11.30 น.
พิธีการงาน “นนทรีสีทอง’61”

การประชุมทางวิอธิ
ชาการ
การบดีมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก
แกผูเกษียณ และกลาวแสดงกตเวทิตาจิต
รองประธานชมรม มก.อาวุโส กลาวตอนรับนองใหม
–
ผูแทนผูเกษียณ กลาวขอบคุณมหาวิทยาลัย
การแสดงของนิสิต มก.
การแสดงของชมรม มก.อาวุโส
11.30 – 14.00 น. งานเลี้ยงสังสรรค รับประทานอาหารกลางวัน
บริเวณโถงอเนกประสงค ชั้น 1

ฝายวิจัยและนวัตกรรม คณะมนุษยศาสตร มก. รวมกับ
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
พะเยา และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัย
มหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง ลองลานนา: ภาษา
วรรณคดี ประเพณีพิธีกรรม วัฒนธรรมดนตรีสูวิถีการทองเทีย่ ว
วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ สํานัก
พิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร มก.
วัตถุประสงคของการประชุมเพือ่ เผยแพรแลกเปลี่ยนความรู
อบรมและฝกปฏิบัติ สถิตแิ ละการใชโปรแกรมสําเร็จรูปใน จากผลงานวิจัย ผลงานวิชาการสาขามนุษยศาสตรดานภาษา
วรรณคดี ดนตรี และการทองเทีย่ ว รวบรวมองคความรูจากงานวิจัย
การวิเคราะหขอมูล
หนวยบริการวิชาการใหคําปรึกษาสถิติเพื่อการวิจัย ฝายบริการ โดยจัดทําเปนหนังสือรวมบทความจากการประชุมวิชาการฯ และเปน
วิชาการ คณะวิทยาศาสตร จัดอบรมและฝกปฏิบัติการเรื่องสถิตแิ ละการ เวทีในการถายทอดองคความรูดา นนวัตกรรมการทองเที่ยว ผูสนใจดู
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล แกนิสิต บุคลากร นักวิจัย รายละเอียดไดที่ www.ku.ac.th
ศึกษาตอ
และบุคคลทัว่ ไป รายละเอียดดังนี้
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
24 กันยายน 2561 - Data Type and Data Manipulation
เพื่อการสื่อสารระหวางประเทศ (ภาคพิเศษ) รับสมัครผูเขาศึกษา
17 ตุลาคม 2561 – Data Visualization and
จนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 สอบถามเพิ่มเติมที่
Descriptive Statistics
www.facebook.com/Ma-Eic-1408232205928865/
อบรม เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ หองคอมพิวเตอร ชั้น 2
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
อาคารทวี ญาณสุคนธ คณะวิทยาศาสตร โทรศัพท 02 – 562 - 5555
ตอ 646121 -123 ดูรายละเอียดที่ www.sci.ku.ac.th/news/9796-2 (ภาคพิเศษ) รับสมัครนิสิตใหมจนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2561
อบรม หลักการเครื่องแกสโครมาโทกราฟ/แมสสเปคโตร ดาวนโหลดรายละเอียดการรับสมัครไดที่ www.grad.ku.ac.th

มิเตอรและการใชงานเบื้องตน

สมัครงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงอาจารยวิศวกรรมไฟฟา จํานวน 4 อัตรา วุฒิปริญญาเอก
สาขาวิศวกรรมไฟฟา อายุไมเกิน 40 ป ทําวิทยานิพนธปริญญาเอกใน
หัวขอ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาสมัยใหม วิศวกรรมไฟฟากําลังสูง
วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง Robotics
อาจารยวิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน 1 อัตรา อายุไมเกิน
45 ป วุฒิปริญญาเอกและปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมเครื่องกล
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ตําแหนง วิศวกร จํานวน
อบรม การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการ
1 อัตรา เพศชาย อายุไมเกิน 35 ป จบการศึกษาปริญญาตรีสาขา
จัดทําระบบ GMP/HACCP รุนที่ 5
ไฟฟาหรือสาขาที่เกี่ยวของ
ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนยวิจัยและ
ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา จํานวน 1 อัตรา เพศชาย อายุ
บริการวิชาการ คณะเกษตร กําแพงแสน จัดอบรมการผลิตพืชตามระบบ ไมเกิน 35 ป วุฒปิ ระกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาอิเล็กทรอนิกส
มาตรฐาน GAP และการจัดทําระบบ GMP/HACCP รุนที่ 5 ในวันที่ 27 ชางไฟฟาหรือสาขาที่เกี่ยวของ
-29 ตุลาคม 2561 ณ ศูนยปฏิบตั ิการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
พนักงานขับรถยนต เพศชาย อายุไมเกิน 40 ป วุฒิระดับ
ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม มัธยมศึกษาตอนตนและปลาย มีใบขับขี่รถยนต มีประสบการณขับรถ
เพื่อใหเกษตรกรผูปลูกพืชไดมีความรูเกี่ยวกับการผลิตพืชตามระบบ
ตูไมนอยกวา 1 ป
มาตรฐาน GAP ที่เปนระบบการผลิตพืชแบบปลอดภัย เพื่อเตรียมความ
รับสมัครจนถึงวันที่ 25 กันยายน 2561 ดาวนโหลดใบสมัคร
พรอมในการขอรับการรับรอง GAP คาลงทะเบียน 3,500 บาท/คน
ไดที่ www.eng.ku.ac.th
ผูสนใจสมัครไดที่ หนวยเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืช ศูนยปฏิบตั ิการวิจัยและ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร รับสมัครพนักงาน
เรือนปลูกพืชทดลอง ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย วุฒปิ ริญญาเอกสาขาพืชสวน เนน
กําแพงแสน โทรศัพท 034 – 351399 ตอ 440, 485
ดานผลิตพืชสวนในพื้นที่ควบคุมสภาพแวดลอม หรือเทคโนโลยีเมล็ด
ประชุมวิชาการระดับชาติ ลองลานนา: ภาษา วรรณคดี พันธุ ผูสนใจขอและยื่นใบสมัครไดที่งานธุรการ ภาควิชาพืชสวน คณะ
เกษตร ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 สอบถาม โทรศัพท 02 –
ประเพณีพิธีกรรม วัฒนธรรมดนตรีสูวิถีการทองเทีย่ ว
579 - 0308
2
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร รวมกับบริษัท
พาราไซแอนติฟค จํากัด จัดฝกอบรมเรื่อง หลักการเครื่องแกสโครมาโท
กราฟ/แมสสเปคโตรมิเตอรและการใชงานเบื้องตน (Fundamentals
and Basic Operations of GC/MS) เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจใน
เทคนิคและหลักการของเครื่อง GC/MS สามารถนําไปประยุกตใชใน
งานวิจยั ได วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอง
ประชุม 202 อาคารทวี ญาณสุคนธ
ผูสนใจลงทะเบียนออนไลนไดที่ https://goo.gl/CyUNA9

