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ปฏทิินข่าว   
วนัจนัทรท่ี์ 20 มีนาคม 2560 

เวลา 08.00 – 16.30 น. : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   
   ประชมุโครงการจดัท านโยบายและ 
   แผนการบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเล
   และชายฝ่ัง ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2  
   อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

วนัองัคารท่ี 21 มีนาคม 2560 

เวลา 08.00 – 16.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุเชิงปฏิบตัิการ
   เร่ือง การจดัท าสมรรถนะตามต าแหน่ง
   งานของบคุลากร ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 
   อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุผู้ทรงคณุวฒิุ
   พิจารณาผลงานทางวิชาการ ณ ห้อง
   ประชมุ 5 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
วนัพธุท่ี 22 มีนาคม 2560  

 เวลา 10.00 – 13.00 น. : สภาพนกังาน มก. ประชมุคณะ 
   กรรมาธิการฝ่ายประชาสมัพนัธ์ ณ ห้อง
   ประชมุ 5 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 10.00 – 13.00 น. : สภาพนกังาน มก. ประชมุคณะ 
   กรรมาธิการฝ่ายรับเร่ืองราวและร้องทกุข์ 
   ณ ห้องประชมุ 6 ชัน้ 2  
   อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
เวลา 10.00 – 13.00 น. : สภาพนกังาน มก. ประชมุคณะ 
   กรรมาธิการฝ่ายวิชาการและวิจยัสถาบนั
   ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2  
   อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 13.00 – 16.30 น. : สภาพนกังาน มก. ประชมุสภาพนกังาน 
   สมยัสามญัครัง้ท่ี 3/2560 ณ ห้องประชมุ
   ก าพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2  
   อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 13.30 – 16.30 น. : ส านกังานประกนัคณุภาพ ประชมุ 
   คณะกรรมการนโยบายการประกนั 
 

   คณุภาพ มก. ครัง้ท่ี 3/2560 
   ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2  
   อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
วนัพฤหสับดท่ีี 23 มีนาคม 2560  
เวลา 14.00 – 16.30 น. : กองกลาง ประชมุคณะกรรมการด้าน
   ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ณ ห้อง
   ประชมุก าพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2  
   อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
วนัศกุรท่ี์ 24 มีนาคม 2560 
เวลา 09.00 – 10.30 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุคณะ 
   กรรมการพิจารณาการบรรจตุ าแหน่ง
   อาจารย์ ณ ห้องประชมุ 6 ชัน้ 2  
   อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 12.30 – 16.30 น. : คณะเกษตร และส านกังานบริการ 
   วิชาการ จดัเสวนาทางวิชาการ เร่ือง 
   “เกษตรศาสตร์หาค าตอบ เกษตร 
   อินทรีย์ดีจริงหรือ?” ณ ห้องประชมุ 
   ก าพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 
   50 ปี 

ปฏทิินกจิกรรม 
เสวนาทางวิชาการ เรือ่ง “เกษตรศาสตร ์หาค าตอบ เกษตร

อนิทรยีด์จีรงิหรอื?” 

 คณะเกษตร และ ส านกังานบริการวิชาการ จดัเสวนาทาง
วิชาการ เร่ือง “เกษตรศำสตร์หำค ำตอบ เกษตรอนิทรีย์ดีจริง
หรือ?” ในวนัศกุร์ท่ี 24 มีนาคม 2560 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ 
ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2  อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. เพ่ือ
ระดมองค์ความรู้จากมหาวิทยาลยั และเป็นเวทีกลางส าหรับ 
นกัวิชาการ ผู้ เช่ียวชาญ และผู้สนใจจากทกุภาคสว่นได้แลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัเกษตรอินทรีย์ ซึง่ประกอบด้วย
กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรท ำเกษตร โดย ผู้แทนจากลุม่
เกษตรกร ปลูกพืชอนิทรีย์ไม่ดีอย่ำงที่คดิ ปลูกพืชปลอดภัย
จำกสำรพษิดีกว่ำไหม โดย ศ.เกียรติคณุ ดร.อ านาจ สวุรรณฤทธ์ิ  
อาจารย์ประจ าภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มก. แนวทำงกำร 
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ส่งเสริมเกษตรอนิทรีย์  โดย ผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร 
เครือข่ำยผู้ปลูกพืชเกษตรอินทรีย์  โดย ผู้แทนจากมลูนิธิเกษตร
อินทรีย์ไทย (มกอท.) ด าเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช 
อาจารย์ประจ าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. ผู้สนใจ
ลงทะเบียนร่วมงานฟรีท่ีเวบ็ไซต์
https://kuservice.ku.ac.th/acservice/register 
อบรม “ยางพารา 4.0 และการพฒันาโจทยวิ์จยัเพือ่ขอทุนวิจยั

มุ่งเป้าดา้นยางพารา 61” 

 สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก. จดัอบรมเร่ือง “ยำงพำรำ 
4.0 และกำรพัฒนำโจทย์วิจัยเพื่อขอทุนวิจัยมุ่งเป้ำด้ำนยำงพำรำ 
61“ ระหวา่งวนัท่ี 30 - 31 มีนาคม 2560 โดยวันแรกเป็นภาคบรรยาย 
ท่ีสถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก. โดย ดร.วีรศกัด์ิ สมิทธิพงศ์ ผู้
ประสานงานชดุโครงการยางพารา สกว. เป็นวิทยากร 
 วันที่สอง ศกึษาดงูานภาคอตุสาหกรรมยางพาราท่ีกรุงเทพฯ 
และจงัหวดัสมทุรสาคร เพ่ือให้ผู้อบรมมีความเข้าใจการพฒันา
ข้อเสนอโครงการเพ่ืองานวิจยัมุง่เป้า มีความรู้และประสบการณ์ด้าน
อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี และเป็นแนวทางในการพฒันาโจทย์วิจยั
ด้านยางพาราเพ่ือขอรับการสนบัสนนุจากแหลง่ทนุท่ีเหมาะสมตอ่ไป 
 สอบถามรายละเอียดท่ี คณุโสภิดา ชิดช่ืนเชย ฝ่ายประสาน
งานวิจยัและประเมินผล สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก. โทรศพัท์ 02 
-579 - 5547 ตอ่ 22 
บรรยายพเิศษ ชดุ “ศพัท์กวีวิวิธ  

 ภาควิชาวรรณคดี คณะมนษุยศาสตร์ บรรยายพิเศษ ชดุ 
“ศพัท์กวีวิวิธ ครัง้ท่ี 2 เร่ือง ศัพท์กวีในพระนิพนธ์ น.ม.ส. ในวนัพธุท่ี 
19 เมษายน 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชมุ 105 
อาคารมนษุยศาสตร์ 1 คณะมนษุยศาสตร์ ส ารองท่ีนัง่ โทรศพัท์ 080 – 
604 – 1031 อีเมล fhumrpc@ku.ac.th  
การประกอบอาหารไทยและการบรหิารจดัการรา้นอาหารไทย 

ระดบัมืออาชพี รุ่นท่ี 48 

 สถาบนัค้นคว้าและพฒันาผลติภณัฑ์อาหาร จดัโครงกำร
อำหำรไทย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” กำรประกอบอำหำรไทยและ
กำรบริหำรจัดกำรร้ำนอำหำรไทย ระดับมืออำชีพ รุ่นที่ 48 ใน
วนัท่ี 15 พฤษภาคม – 8 มิถนุายน 2560 ณ สถาบนัค้นคว้าและพฒันา
ผลิตภณัฑ์อาหาร ผู้สนใจติดตอ่ โทรศพัท์ 02 – 942 – 8629 – 35 ตอ่ 
1222 อีเมล kuthaifood@hotmail.com  
เทคนคิการปลกูเชื้อโรคพชื เพือ่ประเมินระดบัความตา้นทาน

ของพชื 

 สมาคมนกัโรคพืชแห่งประเทศไทย  ร่วมกบั ภาควิชาโรคพืช 
คณะเกษตร ก าแพงแสน จดัอบรมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง เทคนิคกำร
ปลูกเชือ้โรคพืช เพื่อประเมินระดับควำมต้ำนทำนของพืช 

 
 

ระหวา่งวนัท่ี 12 – 16 มิถนุายน 2560 ณ ภาควิชาโรคพืช คณะ
เกษตร ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม โดยวิทยากรจากกรมวิชาการ
เกษตร/ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร ก าแพงแสน / ศนูย์
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มก. ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
โทรศพัท์ 034 – 351 – 327 e – mail : agrtwn@ku.ac.th 
รบัสมคัรนสิติ                                                                                        
 โครงการหลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศำสตร์กำรประกอบกำร (หลักสูตรนำนำชำต)ิ รับสมคัร
บคุคลเพ่ือเข้าศกึษา ปีการศกึษา 2560 (รอบ 2) ตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึ
วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2560 โทรศพัท์ 02 – 579 - 1544 ext.5602-3   
ดรูายละเอียดท่ี  www.eeba.eco.ku.ac.th                                                                             
 โครงการวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาจติวิทยำชุมชน 
ภำคพเิศษ คณะสงัคมศาสตร์ รับสมคัรนิสิตปริญญาโทตัง้แตบ่ดันี ้
จนถงึวนัท่ี 20 มิถนุายน 2560 สอบถามรายละเอียด โทรศพัท์ 02 – 
561 – 3480 ตอ่ 103 หรือ http://compsy.soc.ku.ac.th        
 โครงการหลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขานิเทศ
ศำสตร์และสำรสนเทศ ภำคพเิศษ รับสมคัรเข้าศกึษาตอ่ตัง้แต่
บดันีจ้นถงึวนัท่ี 2 เมษายน 2560 สอบถามรายละเอียด ติดตอ่คณุ
ณฐัณิชา โทรศพัท์ 095 – 936 – 4222                                                                                              
 โครงการปริญญาโทสาขากำรบริหำรทรัพยำกรป่ำไม้
และสิ่งแวดล้อม ภำคพเิศษ คณะวนศาสตร์ รับสมคัรนิสิต 
ประจ าปีการศกึษา 2560 รุ่นท่ี 21 ถงึวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2560 
สอบถามเพ่ิมเติม โทรศพัท์ 02 – 942 – 8660                                                       
 โครงการบณัฑิตศกึษา ภำคพเิศษ ภำควิชำ
เศรษฐศำสตร์เกษตรและทรัพยำกร คณะเศรษฐศาสตร์ รับ
สมคัรนิสิตปริญญโท จนถงึวนัศกุร์ท่ี 24 มีนาคม 2560 โทรศพัท์ 
081 – 553 – 0934                                                                                 
รบัสมคัรงาน                                                                                           
 คณะประมง รับสมคัรพนกังานเงินรายได้ ต าแหน่ง 
พนักงำนขับรถยนต์ จ านวน 1 อตัรา วฒิุประถมศกึษา ตัง้แตบ่ดันี ้
จนถงึวนัท่ี 27 มีนาคม 2560 ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 
www.fish.ku.ac.th                                                                    
 คณะวิศวกรรมศำสตร์ รับสมคัรพนกังานมหาวิทยาลยั 
ต าแหน่ง อำจำรย์ จ านวน 1 อตัรา วฒิุปริญญาเอก สาขา
วิศวกรรมเคร่ืองกล และ พนกังานมหาวิทยาลยัเงินรายได้ ต าแหน่ง 
นักวิชำกำรเงนิและบัญชี จ านวน  2 อตัรา วฒิุปริญญาตรีทาง
บญัชี รับสมคัรถงึวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ดรูายละเอียดและดาวน์
โหลดใบสมคัรได้ท่ี www.eng.ku.ac.th  

 


