ประจำสัปดำห์ 13 – 19 มีนำคม 2560

ปฏิทินข่าว
วันจันทร์ท่ี 13 มีนาคม 2560
เวลา 13.30 – 16.30 น. : สานักทะเบียนและประมวลผล
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มก.
ณ ห้ องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

บริ หารเครื อข่ายบุคลากร สภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ณ ห้ องประชุม 5 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันศุกร์ท่ี 17 มีนาคม 2560

เวลา 08.30 – 16.30 น. : สภาพนักงาน มก. จัดประชุมสัมมนาเชิง
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560
ปฎิบตั ิการเครื อข่ายบุคลากร
เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ จัดบรรยาย
สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัย
การประชาสัมพันธ์ทนุ Jica ประเทศญี่ปนุ่
แห่งประเทศไทย ณ ห้ องประชุมกาพล
ณ ห้ องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2
อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ปฏิทินกิจกรรม
เวลา 14.00 – 16.30 น. : กองกลาง ประชุมงานสืบสานประเพณี
ขอเชิญฟั งปาฐกถาโดย นายกรัฐมนตรี
สงกรานต์ในรัว้ นนทรี ณ ห้ องประชุม 8
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้บริ หาร บุคลากร นิสิต
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เข้ าร่ วมฟั ง ปาฐกถาเรื่ อง “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้ านเกษตร
เวลา 16.00 – 17.30 น. : สานักงานอธิการบดี จัดบรรยายพิเศษ
อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ” โดย นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์
ด้ าน Agri & food ณ ห้ องประชุม 9
จันทร์ โอชา และชมนิทรรศการนวัตกรรม หัวข้ อ “เกษตรศาสตร์ รวม
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
พลังขับเคลื่อน Thailand 4.0” ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา
วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
09.30 – 12.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
เวลา 08.00 – 16.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมเชิงปฎิบตั ิการ เสวนาวิชาการ
เรื่ อง การจัดสมรรถนะตามตาแหน่ง
คณะเกษตร ร่ วมกับ สานักงานบริ การวิชาการ จัดโครงการ
ของบุคลากร ณ ห้ องประชุม 9
เสวนาทางวิชาการ เรื่ อง “เกษตรศาสตร์ หาคาตอบ เกษตรอินทรี ย์ดี
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
จริ งหรื อ?” เพื่อให้ นกั วิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้สนใจจากทุกภาค
เวลา 09.00 – 12.00 น. : ชมรม มก. อาวุโส ประชุมคณะกรรมการ ส่วน ได้ แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ แล้ วประมวลจัดทา
ดาเนินการชมรม มก. อาวุโส
สรุ ปประเด็นสาคัญที่เป็ นประโยชน์ ต่อการประกอบอาชีพทางการ
ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
เกษตร ต่อผู้บริ โภคสินค้ าทางการเกษตร ในวันที่ 24 มีนาคม 2560
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ห้ องประชุมกาพล อดุลวิทย์
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560
อาคารสารนิเทศ 50 ปี ผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้ าร่ วมฟั งเสวนาได้ ที่
เวลา 09.00 – 12.00 น. : สานักงานอธิการบดี ต้ อนรับและหารื อ
www.kuservice.ku.ac.th/acservice/register
ความร่ วมมือกับผู้บริ หารจาก
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าของ มก.
รุน่ ที่ 12
ประเทศอิตาลี ณ ห้ องประชุม 9
สานักทะเบียนและประมวลผล รับสมัคร นักเรี ยนระดับ
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.00 – 16.30 น. : สภาพนักงาน มก.ประชุมคณะกรรมการ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 เพื่อเข้ าศึกษาในโครงการเรี ยนล่วงหน้ าของ มก.

เพื่อดาเนินการเปิ ดสอนโครงการเรี ยน ล่วงหน้ าของ
– ป.3 และ ป.4 – ป.6 รับสมัครตังแต่
้ บดั นี ้ถึงวันที่ 12 เมษายน
การประชุ
ทางวิชาการมอบของที
่ระลึกให้
รับประทานอาหารนอ
าลาของผู
้ เกษี ยณ: กลางวั
มกัน– 8888 – 9 ดูรายละเอียด
มหาวิ
ทยาลัยมเกษตรศาสตร์
ให้ เอื ้อประโยชน์
แก่เและ
ยาวชนผู
้ มี
2560
สอบถามโทรศั
พท์ 02นร่–ว942
ความสามารถพิเศษได้ มีการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ และเพื่อให้ เพิ่มเติม www.lang.human.ku.ac.th
English Friday Club : ศุกร์หรรษา...สนทนาภาษาอังกฤษ
นักเรี ยนที่มีความสามารถได้ มีโอกาสเข้ าศึกษารายวิชาใน
–
Seasons 2
ระดับอุดมศึกษาตามความถนัดและความสนใจ
สานักหอสมุด ขอเชิญร่ วมฝึ กภาษาอังกฤษใน กิจกรรม
คุณสมบัติของผู้สมัคร นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่มีคะแนนเรี ยน
“English Friday Club : ศุกร์ หรรษา...สนทนาภาษาอังกฤษ
เฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา ในหมวด วิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
Seasons 2” เป็ นการพูดคุยในหัวข้ อ “Festivals – Conversation
(ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 2.75
ผู้สนใจสมัครได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 3 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2560 and Sharing” มาร่ วมพูดคุยภาษาอังกฤษอย่างเป็ นกันเองกับ
เจ้ าหน้ าที่ประจาเคาน์เตอร์ บริ การในสานักหอสมุด พร้ อมร่ วม
และดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.regweb.registrar.ku.ac.th
สนุกสนานกับการฝึ กภาษาอังกฤษผ่านสื่อต่างๆ จากครู ผ้ สู อน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดา้ นการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
ภาษาอังกฤษชาวต่างประเทศ ผ่านการชมภาพยนตร์ พร้ อมฝึ กพูด
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
คาศัพท์ และแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกัน ในวันที่ 31 มีนาคม 2560
สานักหอสมุด จัดทาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร
เวลา 11.30 - 12.30 น. ณ ห้ องมินิเธียเตอร์ ชัน้ 2 อาคารเทพรัตน์
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั โดยรวบรวมจาก
วิทยาโชติ สานักหอสมุด
หนังสือที่มีเนื ้อหาเกี่ยวข้ องกับการเกษตร การวิจยั ค้ นคว้ าทาง
การเกษตรตามแนวพระราชดาริ หลักการทรงงาน และการประยุกต์ใช้ รับสมัครนิสติ
คณะเศรษฐศำสตร์ เปิ ดรับสมัครนิสิตระดับปริ ญญา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ด้ านการเกษตร และปรัชญาเศรษฐกิจ ตรี เข้ าศึกษาต่อ โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขา
เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษและภาคพิเศษ) ผู้สมัครสาเร็ จ
พอเพียง และเป็ นคลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรของ
การศึกษาหรื อกาลังศึกษาอยู่ในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 และมี
ประเทศ
ผู้สนใจ สามารถเข้ าไปดูได้ ที่ www.ag-ebook.lib.ku.ac.th คุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาหนด
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ ตงแต่
ั ้ บดั นี ้ จนถึงวันที่ 7
ตังแต่
้ บดั นี ้เป็ นต้ นป
พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สบค.เปิ ดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์
สานักบริ การคอมพิวเตอร์ เปิ ดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ www.becon.eco.ku.ac.th
คณะวนศำสตร์ เปิ ดรับสมัครนิสิตระดับปริ ญญาโท
ประจาปี 2560 จานวน 5 หลักสูตร ดังนี ้
กำรใช้ งำน Microsoft Word เพื่อกำรจัดทำหนังสือ อบรม (ภาคพิเศษ) รุ่ นที่ 21 สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรป่ าไม้ และ
สิ่งแวดล้ อม ผู้สนใจสมัครได้ ตงแต่
ั ้ บดั นี ้จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม
ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถนุ ายน 2560, กำรประยุกต์ ใช้ งำน
2560 สอบถามโทรศัพท์ 02 – 942 – 8660 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Microsoft Excel เพื่อกำรรำยงำนผลด้ วย Dashboard อบรม
www.admin.forest.ku.ac.th
ระหว่าง 29 – 30 มิถนุ ายน 2560, กำรสร้ ำงแบบฟอร์ มออนไลน์
สมัครงาน
ด้ วย Google Form Online & Add on อย่ ำงมืออำชีพ อบรม
สานักส่งเสริ มและฝึ กอบรม รับสมัครพนักงานเงินรายได้
ระหว่าง 23 - 24 พฤษภาคม 2560, กำรวิเครำะห์ ข้อมูลงำนวิจัย
ด้ วยโปรแกรม R อบรมระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2560, Info ตาแหน่ง เจ้ าหน้ าที่บริ หารงานทัว่ ไป 1 อัตรา วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา วุฒิ
Graphic กับกำรทำงำนยุคใหม่ อบรมระหว่างวันที่ 22 - 23
การศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้ น อายุ 25 ปี ขึ ้นไป
มิถนุ ายน 2560
ทังสองต
้
าแหน่งสามารถยื่นใบสมัครได้ ที่ หน่วยการ
ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้
เจ้ าหน้ าที่ สานักงานเลขานุการ สานักส่งเสริ มและฝึ กอบรม
ที่ www.ku.ac.th
อาคารวิทยบริ การ ชัน้ 4 ตังแต่
้ บดั นี ้ จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2560
English for Fun รุ่นที่ 2(สาหรับประถม)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่
ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ เปิ ดอบรมหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ English for Fun รุ่ นที่ 2 (สาหรับประถม) หลักสูตร ป.1 www.eto.ku.ac.th
2

