
 

  
ประจาํสปัดาห� 15 – 21 กรกฎาคม 2562 @อาคารสารนเิทศ 50 ป� 

วันจนัทร�ที ่15 กรกฎาคม 2562  

เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจ�าหน�าที่ ประชุมผู�ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ ณ ห�องประชุม 6 ชั้น 2 

เวลา 13.00 – 16.30 น. : งานประชาสัมพันธ� มก. ประชุมคณะกรรมการโครงการแบรนด�ซัมเมอร�แคมป� พ.ศ.2562  
                                   ณ ห�องประชมุ 8 ชั้น 2                                     

เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองการเจ�าหน�าที่ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน�งทางวิชาการ ณ ห�องประชุม 9 ชั้น 2                               

วันองัคารที ่16 กรกฎาคม 2562 : วนัอาสาฬหบชูา 

เวลา 08.00  น.            : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ�า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
                                   เสด็จทรงปลูกต�นไม� ร�วมกับคณะผู�บริหาร บคุลากร และนิสิตคณะวนศาสตร� ณ KU Ville 

วันพธุที ่17 กรกฎาคม 2562 : วันเข�าพรรษา 

วันพฤหสับดทีี ่18 กรกฎาคม 2562  

เวลา 09.00 – 12.00 น. : สํานักงานอธิการบดี ประชุมกลุ�มย�อยคณะกรรมการพจิารณารูปแบบ และแนวทางการปรับลด  
                                   ขั้นตอนการปฏิบัติงานด�านกิจการนิสิต ณ ห�องประชุม 5 ชั้น 2      

เวลา 09.00 – 12.00 น. : ชมรม มก. อาวุโส ประชุมคณะกรรมการชมรม ณ ห�องประชมุ 8 ชั้น 2 

เวลา 09.00 – 12.00 น. : สํานักงานสภา มก. ประชมุคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู�สมควรดํารงตําแหน�ง 
                                   กรรมการสภา มก. ประเภทผู�บริหาร ณ ห�องประชุมกําพล อดุลวิทย� ชั้น 2                                

เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองการเจ�าหน�าที่ ประชุมคณะกรรมการผู�บริหารฝ�ายสนับสนุน ณ ห�องประชุม 6 ชั้น 2                          

                                                                       Around Campus         

อบรมภาษาต�างประเทศ รุ�นที ่75  

         ศนูย�ภาษา คณะมนษุยศาสตร� จดัโครงการอบรมพฒันาภาษาสาํหรบันสิติ นกัศกึษา และบคุลทัว่ไป รุ�นที ่75 
ประจาํภาคต�น ป�การศกึษา 2562 ให�แก�นักเรียน นิสิต นักศกึษา และบุคลทั่วไป ได�แก� ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน จีนกลาง 
ญ่ีปุ�น เกาหลี โปรตุเกส สเปน รัสเซีย อิตาเลียน เวียดนาม พม�า อินโดนีเซีย เขมร เริ่มอบรมวนัที ่17 สงิหาคม – 10 
พฤศจกิายน 2562 สําหรับหลกัสูตร Conversation and English Skills for Business  กําหนดสอบข�อเขียนและสอบ
สัมภาษณ�เพื่อแบ�งระดับชั้นเรยีน ในวนัเสาร�ที ่3 สงิหาคม 2562  เวลา 09.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 -15.00 น. ณ ชัน้ 5
อาคารมนษุยศาสตร� 4 
         ผู�สนใจสมัครได�ทีศู่นย�ภาษา ชั้น 1 ห�อง 100 อาคารจุฬาภรณ�พิศาลศลิป� คณะมนุษยศาสตร� รับสมัครตัง้แต�บดันีถ้งึวนัที ่
3 สงิหาคม 2562 สอบถามรายละเอียดได�ที่ โทรศพัท� 0 – 2942 – 8888 – 9 ต�อ 2022 – 2024 หรือดูเพิ่มเติมที่ 
www.lang.human.ku.sac.th และ www.facebook.com/KULANGUAGECENTRE  
         
 



                

                

 

 

 

 

           

ขอเชญินสิติ มก. ลงทะเบยีนเรยีน รายวชิาภาษาต�างประเทศที ่2 ประจาํภาคต�น ป�การศกึษา 2562 
          สาขาวชิาภาษาฝรัง่เศส ภาควชิาภาษาต�างประเทศ คณะมนษุยศาสตร� ขอเชิญนสิิต มก. ทุกชั้นป� ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาภาษาต�างประเทศที่ 2 สําหรับภาคต�น ป�การศึกษา 2562 ตามรายวิชาดังต�อไปนี้   

-  รายวิชา ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร I รหัสวิชา 01364101 
-  รายวิชา ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร IIII รหัสวิชา 01364103 
-  รายวิชา ภาษาโปรตุเกสเพื่อการสื่อสาร I รหัสวิชา 01365101 
-  รายวิชา ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร I รหัสวิชา 01366101 
-  รายวิชา ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต�น รหัสวิชา 01356101 
-  รายวิชา ภาษาเยอรมันเบื้องต�น รหัสวิชา 01357111 

          นิสิต มก. ที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได�ที่ ภาควิชาภาษาต�างประเทศ โทรศัพท� 0 – 2942 – 8888 – 9  ต�อ 1321 

ประชมุวิชาการข�าวโพดและข�าวฟ�างแห�งชาต ิครัง้ที่ 39  
         กรมส�งเสรมิการเกษตร ร�วมกับ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร� และกรมวชิาการเกษตร จดัประชมุวชิาการข�าวโพดและ 
ข�าวฟ�างแห�งชาต ิครัง้ที ่39 โดยหมุนเวียนกันเป�นเจ�าภาพทุก 2 ป� สําหรับในครั้งนี ้เป�นวาระที่กรมส�งเสรมิการเกษตรเป�นเจ�าภาพ
หลกั จัดขึ้นระหว�างวนัที ่27 – 29 สงิหาคม 2562  ณ โรงแรมลพบรุ ีอนิน� รสีอร�ท อ.เมอืง จ.ลพบรุ ีโดยมีวัตถุประสงค�เพื่อ 
เสนอความก�าวหน�าของงานวิจัยข�าวโพดและข�าวฟ�าง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ� และแนวทางในการ
พัฒนาการผลิตข�าวโพดและข�าวฟ�างให�มีคุณภาพ และเพยีงพอกับความต�องการใช�ภายในประเทศ โดยมีกิจกรรมประกอบด�วย 

           วนัที ่27 สงิหาคม 2562  พธิเีป�ดการประชมุ และการบรรยายพเิศษ เรื่อง “การพฒันางานข�าวโพดและข�าวฟ�าง จาก
อดีตสู�อนาคต ในมมุมองของข�าพเจ�า” โดยนายอาํพล เสนาณรงค� ผู�เคยดํารงตําแหน�งองคมนตรี ในรชักาลที่ 9 การอภปิราย 
เรื่อง “ทิศทางและโอกาสของข�าวโพดและข�าวฟ�างสําหรับอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสตัว�” และการนาํเสนอผลงานวจิยั  
           วันที่ 28 สงิหาคม 2562  ทศันศกึษาดงูาน บริษัทแปซิฟ�คเมล็ดพันธุ� อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี  และ กลุ�มข�าวโพดตัด
ต�นสด  อ.ท�าหลวง จ.ลพบุร ี 
           วันที่ 29 สงิหาคม 2562  การนาํเสนอผลงานวจิยั การอภปิราย เรื่อง “หนอนกระทู�ข�าวโพดลายจุด ศัตรูร�ายชนิดใหม�ใน
ข�าวโพดของประเทศไทย” การนาํเสนอผลงานวจิยั สรปุผลการประชมุ และป�ดการประชมุ  

           ผู�สนใจสอบถามรายละเอียดได�ที่ นายกิตติพงษ� คงศรีไพร  สํานักส�งเสริมการจดัการสินค�าเกษตร โทรศัพท� 0 - 2940 
- 6124  หรือดูเพิ่มเติมที่ http://corn-sorghum39.doae.go.th 

 สมัครงาน 

           ศูนย�ผลติภณัฑ�นม มก. รับสมัครพนักงาน จํานวน 2 ตําแหน�ง ดังนี้  
1. ตาํแหน�ง พนกังานพสัดแุละจดัซือ้ จาํนวน 1 อตัรา ผู�สมัครต�องจบ วุฒิ ปวส. สาขาการจดัการทั่วไป บริหารธุรกิจ 

และสาขาที่เก่ียวข�อง อายุไม�ตํ่ากว�า 21 ป�   
2. ตาํแหน�ง พนกังานซ�อมบาํรงุ จาํนวน 1 อตัรา ผู�สมัครต�องจบ วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ�า เครือ่งกล ช�างยนต� และสาขา 

ที่เก่ียวข�อง เพศชาย อายุไม�ตํ่ากว�า 21 ป� ผู�สนใจขอรบัและยื่นใบสมัครได�ที่ ศูนย�ผลิตภัณฑ�นม สอบถามรายละเอียดได�ที่ 
คุณทองลา ยางนอก โทรศัพท� 0 – 2579 – 9594 ต�อ 109 ดาวน�โหลดใบสมัครได�ที่ www.dairy.ku.ac.th และสามารถส�งใบ
สมัครได�ทาง E-mail : kdppyw@ku.ac.th 

            คณะวศิวกรรมศาสตร� รับสมัครพนักงานเงินรายได� จํานวน 3 ตําแหน�ง ดังนี้  
1. ตาํแหน�ง นกัวทิยาศาสตร� จาํนวน 1 อตัรา และ 2. ตาํแหน�ง นกัวจิยั จาํนวน 1 อตัรา ผู�สมคัรทั้ง 2 ตําแหน�ง 

ต�องมีอายไุม�เกิน 35 ป� วุฒิ ป. ตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร� และวิทยาศาสตร� รับสมัครภายในวนัที ่22 กรกฎาคม 2562 
           3. ตําแหน�ง อาจารย� จาํนวน 2 อตัรา * อายไุม�เกนิ 45 ป�  วุฒิ ป. เอก สาขาการวิศวกรรมบินและอวกาศ วิศวกรรม 
เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เก่ียวข�อง และ **อายไุม�เกนิ 50 ป�  วุฒิ ป. เอก สาขาวิศวกรรมการขนส�ง การจัดการจราจร หรือ
สาขาวิชาการวิจัยดําเนนิงาน มีความเชี่ยวชาญด�านการสร�างแบบจําลองคณิตศาสตร� และมีประสบการณ�ด�านการขนส�งทาง
อากาศ รับสมัครถึงวนัที ่30 สงิหาคม 2562 ผู�สนใจสอบถามเพิ่มเติมได�ที่ โทรศัพท� 0 – 2797 – 0999 ต�อ 1154 
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