
 
ประจ ำสัปดำห์ 27 กุมภำพนัธ์ – 5 มีนำคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินข่าว   
วนัจนัทรท่ี์ 27 กุมภาพนัธ์ 2560 

เวลา 08.30 – 16.30 น. : ส านกังานประกนัคณุภาพ จดัสมัมนา 
   โครงการเตรียมความพร้อม EdPEx  
   ณ ห้องประชมุ 6 ชัน้ 2  
   อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 13.30 – 16.30 น. : ประชมุสภามหาวิทยาลยั ณ ห้องประชมุ
   ก าพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2  
   อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

เวลา 09.30 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี คดัเลือกผู้แทน 
   ส านกังานอธิการบดีเป็นกรรมการกองทนุ
   ส ารองเลีย้งชีพ ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 
   อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
วนัองัคารท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560 

เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองคลงั ประชมุการปิดตรวจ สตง.  
   ณ ห้องประชมุ 5 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ  
   50 ปี 
เวลา 12.30 – 16.30 น. : ส านกับริการวิชาการ จดัเสวนาวิชาการ 
   เร่ือง เกษตรศาสตร์ฟืน้โอกาส ซบัน า้ตา 
   ชาวใต้ เยียวยาความเสียหายจากภยั 
   น า้ท่วม ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์ 
   ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุคณะกรรมการ
   พฒันาผู้บริหารและบคุลากรสาย 
   สนบัสนนุและช่วยวิชาการ ณ ห้อง 
   ประชมุ 5 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
เวลา 13.30 – 16.30 น. : ส านกังานประกนัคณุภาพ ประชมุ 
   คณะกรรมการนโยบายการประกนั 
   คณุภาพภายใน ครัง้ท่ี 2/2560 ณ ห้อง
   ประชมุ 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 13.30 – 16.30 น. : ส านกังานกฎหมาย ประชมุคณะกรรมการ
   อทุธรณ์และร้องทกุข์ประจ า มก. ณ ห้อง
   ประชมุ 9 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
      

วนัพธุท่ี 1 มีนาคม 2560  

เวลา 10.00 – 12.00 น. : สภาพนกังาน มก. ประชมุคณะ 
   กรรมการบริหารสภาพนกังาน ครัง้ท่ี 
   3/2560 ณ ห้องประชมุ 5 และ 6 ชัน้ 2  
   อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุคณะ 
   กรรมการสวสัดิการ มก. ณ ห้องประชมุ 
   5 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
วนัพฤหสับดท่ีี 2 มีนาคม 2560  
เวลา 09.30 – 12.00 น. : ส านกังานกฎหมาย ประชมุคณะ 
   กรรมการจรรยาบรรณ ณ ห้องประชมุ 8 
   ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

ปฏทิินกจิกรรม 
เสวนาวิชาการ เรือ่ง “เกษตรศาสตรฟ้ื์นโอกาส  

ซบัน า้ตาชาวใต ้เยยีวยาความเสยีหายจากภยัน า้ท่วม” 

  ส านกับริการวิชาการ คณะประมง คณะสตัวแพทยศาสตร์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะเกษตร มก. ร่วมมือจดัเสวนาวิชาการ 
เร่ือง “เกษตรศำสตร์ฟ้ืนโอกำส ซับน ำ้ตำชำวใต้ เยยีวยำควำม
เสียหำยจำกภัยน ำ้ท่วม” วันอังคำรที่ 28 กุมภำพันธ์ 2560 
เวลำ 12.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมก ำพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2 
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี เพ่ือแลกเปลี่ยนและน าองค์ความรู้
ศาสตร์แห่งแผ่นดินไปด าเนินการช่วยเหลือประชาชนและสตัว์ท่ี
ประสบอทุกภยัในเบือ้งต้นจากสถานการณ์อทุกภยัภาคใต้ เมื่อช่วง
ปลายปี 2559 – ต้นปี 2560 โดยวิทยากรผู้ทรงคณุวฒิุ ผศ.ดร.ธรณ์ 
ธ ารงนาวาสวสัด์ิ คณะประมง ร่วมกบัอาจารย์ผู้แทนจากคณะ
เศรษฐศาสตร์ คณะสตัวแพทยศาสตร์ และคณะเกษตร โดยมี ดร.
ธนสิน ถนอมพงษ์ อาจารย์ประจ าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ เป็นผู้ด าเนินรายการ  
  ผู้สนใจดรูายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ท่ี 
http://www.ku.ac.th/web2012/resources/upload/content/files/
program28_2_60.pdf 
เสวนาวิชาการ เนือ่งในวนัครบรอบ 50 ปี วิศวฯโยธา 

        เน่ืองในโอกาสครบรอบ 50 ปี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ 
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 วิศวกรรมศาสตร์ จดังานเสวนาทางวิชาการ ในวนัพธุท่ี 1 มีนาคม 
2560 ณ อาคารบญุสม สวุชิรัตน์ เวลา 07.00 - 13.00 น. ภายในงาน
มีการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคณุวฒิุ อาทิ รศ.ดร.ชชัชาติ สทิธิ
พนัธ์  ศ.ดร.วรศกัด์ิ กนกนกุลุชยั และ รศ.ดร.วรากร ไม้เรียง  สนใจ
ส ารองท่ีนัง่ โทรศพัท์ 02 - 797 0999 ตอ่ 1342 
ระดมสมอง บรูณาการงานวิจยั “ดา้นนวตักรรมอาหาร 

เทคโนโลย ีและบรกิาร ในกลุ่มผูส้งูอายุ” 

 สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก. มีแนวคิดพฒันา
โครงการวิจยัท่ีเน้นการสนบัสนนุงานวิจยัท่ีมีศกัยภาพในการน าไปใช้
ประโยชน์อย่างชดัเจน และเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการ
ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจท่ีขบัเคลื่อนด้วยนวตักรรม (ประเทศไทย 4.0) และ
เพ่ือให้เกิดผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาโครงการวิจยัไปสูก่ารเป็น
มหาวิทยาลยัแกนน าในเร่ืองอาหารและเทคโนโลยี สถาบนัฯ จงึขอ
เชิญชวนอาจารย์ นกัวิจยั นกัวิชาการ และผู้สนใจทัว่ไปร่วมประชุม
โต๊ะกลมระดมสมอง (Brainstorming) พฒันาบรูณาการงานวิจยั
เตรียมความพร้อมรองรับเศรษฐกิจท่ีขบัเคลื่อนด้วยนวตักรรม 
(Thailand 4.0) “ด้ำนนวัตกรรมอำหำร เทคโนโลยี และบริกำร ใน
กลุ่มผู้สูงอำยุ” ในวันพุธที่ 15 มีนำคม 2560 เวลำ 08.30-15.00 
น. ณ ห้องประชุมทบัทมิ ชัน้ 2 สถำบันวิจัยและพัฒนำแห่ง มก.  
อำคำรสุวรรณวำจกกสิกจิ  ผู้สนใจเข้าร่วม แสดงควำมจ ำนงตอบ
รับฯ มำที่ฝ่ำยประสำนงำนวิจัยและประเมินผล สถำบันวิจัยและ
พัฒนำแห่ง มก. (คุณรัชดำ คะดำษ) ผ่ำนทำง e-mail: 
 rdirdk@ku.ac.th ภำยในวันที่ 10 มีนำคม 2560                   
อบรมคอมพวิเตอรส์ าหรบับคุคลทัว่ไป 

 ส านกับริการคอมพิวเตอร์ เปิดหลกัสตูรอบรมคอมพิวเตอร์แก่
บคุคลทัว่ไป ประจ าปี 2560 จ านวน 5 หลกัสตูร ดงันี ้
 1. การใช้งาน Microsoft Word เพ่ือการจดัท าหนงัสือ 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  เวลา
09.00 – 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 างานยคุใหม ่วนัท่ี 22 - 23  
มิถนุายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ลงทะเบียน 3,000 บาท 
ShareTweet 

 

 ผู้สนใจติดตอ่สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี งานฝึกอบรม ฝ่าย 
ฝึกอบรมและสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ ส านกับริการคอมพิวเตอร์ โทรศพัท์. 
02 – 562 – 0951 - 6 ตอ่ 622597  หรือดรูายละเอียด 
http://training.ku.ac.th 
อบรมเชงิปฏบิตัิการ                                                               
 สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก. จดัโครงการอบรมเชิง
ปฏิบตัิการ เร่ือง กำรจัดกำรสำรเคมีและของเสียจำกห้อง 
ปฏบิัตกิำร รุ่นที่ 1 วนัท่ี 27 มีนาคม 2560  ณ ฝ่ายเคร่ืองมือและ
วิจยัทางวิทยาศาสตร์  ผู้สนใจดรูายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 
http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/cl/      
รบัสมคัรงาน                                                                               
 คณะประมง รับสมคัรพนกังานมหาวิทยาลยัเงินรายได้ 
ต าแหน่งพนกังานขบัรถยนต์ จ านวน 1 อตัรา รับสมคัรจนถงึวนัท่ี 7 
มีนาคม 2560 ดรูายละเอียด www.fish.ku.ac.th                               
ระบบการรบัสมคัรนสิติต่างชาติ                                                             

 มก. พฒันากระบวนการรับสมคัรนิสิตตา่งชาติให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ โดยก าหนดหน่วยงานหลกัในการเป็นเจ้าภาพ
รับสมคัรนิสิตตา่งชาติ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้                                              
 หลักสูตรหรือรูปแบบกำรศึกษำระยะสัน้ (non-degree 
programs)  โดย กองวิเทศสมัพนัธ์                                                    
 หลักสูตรระดบัปริญญำตรี  โดย ฝ่ายการศกึษานานาชาติ 
ส านกัทะเบียนและประมวลผล                                                               
 หลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษำ โดย บณัฑิตวิทยาลยั                                       
 กำรตรวจสอบเงื่อนไขในข้อตกลงหรือ MOU โดย กอง
วิเทศสมัพนัธ์                                                                                       
 กำรดแูลชีวิตควำมเป็นอยู่และต่อวีซ่ำของนิสิตหลังเข้ำ
ศึกษำ โดย ฝ่ายการศกึษานานาชาติ ส านกัทะเบียนและประมวลผล
 กำรออกและลงนำมในหนังสือตอบรับ (Letter of 
Acceptance) ในนำมอธิกำรบด ี:  หลักสูตรระยะสัน้ (non-
degree programs) กองวิเทศสมัพนัธ์เป็นผู้ออกหนงัสอืตอบรับ และ
ลงนามโดยผู้อ านวยการกองวิเทศสมัพนัธ์ หลักสูตรระดบัปริญญำ

ตรี  ฝ่ายการศึกษานานาชาติ เป็นผู้ออกหนงัสอืตอบรับและลงนาม
โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   หลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษำ 
บณัฑิตวิทยาลยัเป็นผู้ออกหนงัสือตอบรับและลงนามโดยคณบดี
บณัฑิตวิทยาลยั                                                                                  
 กำรตรวจสอบคุณสมบัตขิองนิสิตและอ ำนำจกำร
ตดัสินใจรับเข้ำศึกษำ คณะเจ้าของหลกัสตูร (ร่วมกบับณัฑิต
วิทยาลยั กรณีระดบับณัฑิตศกึษา)                                                                
 ระบบกำรรับนิสิตต่ำงชำตแิบบออนไลน์ ส านกับริการ
คอมพิวเตอร์ 
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