ประจําสัปดาห 15 – 21 กรกฎาคม 2562 @อาคารสารนิเทศ 50 ป
วันจันทรที่ 15 กรกฎาคม 2562
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจาหนาที่ ประชุมผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ ณ หองประชุม 6 ชั้น 2
เวลา 13.00 – 16.30 น. : งานประชาสัมพันธ มก. ประชุมคณะกรรมการโครงการแบรนดซัมเมอรแคมป พ.ศ.2562
ณ หองประชุม 8 ชั้น 2
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองการเจาหนาที่ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ณ หองประชุม 9 ชั้น 2

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 : วันอาสาฬหบูชา
เวลา 08.00 น.

: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จทรงปลูกตนไม รวมกับคณะผูบริหาร บุคลากร และนิสิตคณะวนศาสตร ณ KU Ville

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 : วันเขาพรรษา
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562
เวลา 09.00 – 12.00 น. : สํานักงานอธิการบดี ประชุมกลุมยอยคณะกรรมการพิจารณารูปแบบ และแนวทางการปรับลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานดานกิจการนิสิต ณ หองประชุม 5 ชั้น 2
เวลา 09.00 – 12.00 น. : ชมรม มก. อาวุโส ประชุมคณะกรรมการชมรม ณ หองประชุม 8 ชั้น 2
เวลา 09.00 – 12.00 น. : สํานักงานสภา มก. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูส มควรดํารงตําแหนง
กรรมการสภา มก. ประเภทผูบริหาร ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ชั้น 2
เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองการเจาหนาที่ ประชุมคณะกรรมการผูบริหารฝายสนับสนุน ณ หองประชุม 6 ชั้น 2

Around Campus
อบรมภาษาตางประเทศ รุน ที่ 75
ศูนยภาษา คณะมนุษยศาสตร จัดโครงการอบรมพัฒนาภาษาสําหรับนิสติ นักศึกษา และบุคลทัว่ ไป รุน ที่ 75
ประจําภาคตน ปการศึกษา 2562 ใหแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลทั่วไป ไดแก ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน จีนกลาง
ญี่ปุน เกาหลี โปรตุเกส สเปน รัสเซีย อิตาเลียน เวียดนาม พมา อินโดนีเซีย เขมร เริ่มอบรมวันที่ 17 สิงหาคม – 10
พฤศจิกายน 2562 สําหรับหลักสูตร Conversation and English Skills for Business กําหนดสอบขอเขียนและสอบ
สัมภาษณเพื่อแบงระดับชั้นเรียน ในวันเสารที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 -15.00 น. ณ ชัน้ 5
อาคารมนุษยศาสตร 4
ผูสนใจสมัครไดทศี่ ูนยภาษา ชั้น 1 หอง 100 อาคารจุฬาภรณพิศาลศิลป คณะมนุษยศาสตร รับสมัครตัง้ แตบดั นีถ้ งึ วันที่
3 สิงหาคม 2562 สอบถามรายละเอียดไดที่ โทรศัพท 0 – 2942 – 8888 – 9 ตอ 2022 – 2024 หรือดูเพิ่มเติมที่
www.lang.human.ku.sac.th และ www.facebook.com/KULANGUAGECENTRE

ขอเชิญนิสติ มก. ลงทะเบียนเรียน รายวิชาภาษาตางประเทศที่ 2 ประจําภาคตน ปการศึกษา 2562
สาขาวิชาภาษาฝรัง่ เศส ภาควิชาภาษาตางประเทศ คณะมนุษยศาสตร ขอเชิญนิสิต มก. ทุกชั้นป ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาภาษาตางประเทศที่ 2 สําหรับภาคตน ปการศึกษา 2562 ตามรายวิชาดังตอไปนี้
- รายวิชา ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร I รหัสวิชา 01364101
- รายวิชา ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร IIII รหัสวิชา 01364103
- รายวิชา ภาษาโปรตุเกสเพื่อการสื่อสาร I รหัสวิชา 01365101
- รายวิชา ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร I รหัสวิชา 01366101
- รายวิชา ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน รหัสวิชา 01356101
- รายวิชา ภาษาเยอรมันเบื้องตน รหัสวิชา 01357111
นิสิต มก. ที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมไดที่ ภาควิชาภาษาตางประเทศ โทรศัพท 0 – 2942 – 8888 – 9 ตอ 1321

ประชุมวิชาการขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ ครัง้ ที่ 39
กรมสงเสริมการเกษตร รวมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และกรมวิชาการเกษตร จัดประชุมวิชาการขาวโพดและ
ขาวฟางแหงชาติ ครัง้ ที่ 39 โดยหมุนเวียนกันเปนเจาภาพทุก 2 ป สําหรับในครั้งนี้ เปนวาระที่กรมสงเสริมการเกษตรเปนเจาภาพ
หลัก จัดขึ้นระหวางวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมลพบุรี อินน รีสอรท อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เสนอความกาวหนาของงานวิจัยขาวโพดและขาวฟาง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ และแนวทางในการ
พัฒนาการผลิตขาวโพดและขาวฟางใหมีคุณภาพ และเพียงพอกับความตองการใชภายในประเทศ โดยมีกจิ กรรมประกอบดวย
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 พิธเี ปดการประชุม และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนางานขาวโพดและขาวฟาง จาก
อดีตสูอนาคต ในมุมมองของขาพเจา” โดยนายอําพล เสนาณรงค ผูเคยดํารงตําแหนงองคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 การอภิปราย
เรื่อง “ทิศทางและโอกาสของขาวโพดและขาวฟางสําหรับอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว” และการนําเสนอผลงานวิจยั
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ทัศนศึกษาดูงาน บริษัทแปซิฟคเมล็ดพันธุ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี และ กลุมขาวโพดตัด
ตนสด อ.ทาหลวง จ.ลพบุรี
วันที่ 29 สิงหาคม 2562 การนําเสนอผลงานวิจยั การอภิปราย เรื่อง “หนอนกระทูข าวโพดลายจุด ศัตรูรายชนิดใหมใน
ขาวโพดของประเทศไทย” การนําเสนอผลงานวิจยั สรุปผลการประชุม และปดการประชุม
ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่ นายกิตติพงษ คงศรีไพร สํานักสงเสริมการจัดการสินคาเกษตร โทรศัพท 0 - 2940
- 6124 หรือดูเพิ่มเติมที่ http://corn-sorghum39.doae.go.th

สมัครงาน
ศูนยผลิตภัณฑนม มก. รับสมัครพนักงาน จํานวน 2 ตําแหนง ดังนี้
1. ตําแหนง พนักงานพัสดุและจัดซือ้ จํานวน 1 อัตรา ผูสมัครตองจบ วุฒิ ปวส. สาขาการจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ
และสาขาที่เกี่ยวของ อายุไมตา่ํ กวา 21 ป
2. ตําแหนง พนักงานซอมบํารุง จํานวน 1 อัตรา ผูสมัครตองจบ วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟา เครือ่ งกล ชางยนต และสาขา
ที่เกี่ยวของ เพศชาย อายุไมต่ํากวา 21 ป ผูสนใจขอรับและยื่นใบสมัครไดที่ ศูนยผลิตภัณฑนม สอบถามรายละเอียดไดที่
คุณทองลา ยางนอก โทรศัพท 0 – 2579 – 9594 ตอ 109 ดาวนโหลดใบสมัครไดที่ www.dairy.ku.ac.th และสามารถสงใบ
สมัครไดทาง E-mail : kdppyw@ku.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร รับสมัครพนักงานเงินรายได จํานวน 3 ตําแหนง ดังนี้
1. ตําแหนง นักวิทยาศาสตร จํานวน 1 อัตรา และ 2. ตําแหนง นักวิจยั จํานวน 1 อัตรา ผูสมัครทั้ง 2 ตําแหนง
ตองมีอายุไมเกิน 35 ป วุฒิ ป. ตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร และวิทยาศาสตร รับสมัครภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
3. ตําแหนง อาจารย จํานวน 2 อัตรา * อายุไมเกิน 45 ป วุฒิ ป. เอก สาขาการวิศวกรรมบินและอวกาศ วิศวกรรม
เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ และ **อายุไมเกิน 50 ป วุฒิ ป. เอก สาขาวิศวกรรมการขนสง การจัดการจราจร หรือ
สาขาวิชาการวิจัยดําเนินงาน มีความเชี่ยวชาญดานการสรางแบบจําลองคณิตศาสตร และมีประสบการณดานการขนสงทาง
อากาศ รับสมัครถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ผูสนใจสอบถามเพิ่มเติมไดที่ โทรศัพท 0 – 2797 – 0999 ตอ 1154

