ปฏิทินข่าว

ประจําสัปดาห์ 1 – 14 มกราคม 2561

วันจันทร์ท่ี 1 มกราคม 2561 : วันขึ้นปี ใหม่
วันอังคารที่ 2 มกราคม 2561 : หยุดชดเชยวันปี ใหม่
วันศุกร์ท่ี 5 มกราคม 2561
เวลา 08.00 – 16.00 น. : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนา
ทางวิชาการครู และอาจารย์แนะแนวทัว่
ประเทศ เรื่ อง “ครู แนะแนวกับการศึกษา
ไทยยุคเศรษฐกิจดิจิทลั 4.0” ณ ห้ อง
ประชุมสุธรรม อารี กลุ ชัน้ 1 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี

วันจันทร์ท่ี 8 มกราคม 2561

เวลา 13.30 – 16.30 น. : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มก. ครัง้ ที่
1/2561 ณ ห้ องประชุมกําพล อดุลวิทย์
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561

เวลา 13.30 – 16.30 น. : ประชุมบุคลากรกองการเจ้ าหน้ าที่ ณ
ห้ องประชุมธีระ สูตะบุตร ชัน้ 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี

วันพุธที่ 10 มกราคม 2561

เวลา 08.30 – 12.00 น. : สํานักงานประกันคุณภาพ ประชุม
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ณ ห้ อง
ประชุมกําพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี

วันพฤหัสบดีท่ี 11 มกราคม 2561

เวลา 13.00 – 16.00 น. : สภาพนักงาน มก. ประชุมเพื่อเลือกตัง้
ผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาพนักงาน ณ
ห้ องประชุมกําพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี
เวลา 08.30 – 16.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ จัดโครงการจัดทํา
มาตรฐานภาระงานนักวิจยั ณ ห้ อง
ประชุมธีระ สูตะบุตร ชัน้ 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561

เวลา 14.00 – 16.30 น. : กองแผนงาน ประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาทางกายภาพ ครัง้ ที่ 1/2561 ณ
ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ปฏิทินกิจกรรม

สัมมนาวิชาการครูและอาจารย์แนะแนวทัว่ ประเทศ
“ครูแนะแนวกับการศึกษาไทยยุค เศรษฐกิจดิจทิ ลั 4.0”
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่ วมกับ บริ ษัท แบรนด์ซนั โตรี่
(ประเทศไทย) จํากัด และ บริ ษัทบัณฑิตแนะแนว จํากัด จัด
โครงการส่งเสริ มความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2562
(แบรนด์ซมั เมอร์ แคมป์ ครัง้ ที่ 30) การสัมมนาทางวิชาการครู และ
อาจารย์แนะแนวทัว่ ประเทศ เรื่ อง “ครู แนะแนวกับการศึกษาไทย
ยุคเศรษฐกิจดิจทิ ลั 4.0” ในวันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 08.00
– 16.00 น. ณ ห้ องประชุมสุธรรม อารี กุล อาคารสารนิเทศ
50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ
อาทิ ปาฐกถาพิเศษ เรื่ อง “นโยบายการศึกษาไทยยุคดิจทิ ัล 4.0”
การบรรยายพิเศษ เรื่ อง “บทบาทครู แนะแนวกับการศึกษาไทย
ยุคเศรษฐกิจดิจทิ ลั 4.0” พิธีแถลงข่ าวเปิ ดโครงการ “แบรนด์
ซัมเมอร์ แคมป์ ครั ง้ ที่ 30” เป็ นต้ น

สัมมนา “วันไม้เศรษฐกิจไทย 2561 อุตสาหกรรมไม้
เศรษฐกิจขับเคลือ่ นประเทศไทย 4.0 สู่การพัฒนาที่ยง่ั ยืน”

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนา
“วันไม้ เศรษฐกิจไทย 2561 อุตสาหกรรมไม้ เศรษฐกิจ
ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 สู่การพัฒนาที่ย่ งั ยืน” ในวันที่ 5
มกราคม 2561 เวลา 08.00 –18.00 น. ณ ห้ องประชุมจงรั ก
ปรี ชานนท์ ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
เกษตรกร ผู้ประกอบการภาคการผลิต แปรรู ปและอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวกับการป่ าไม้ ในการกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย
4.0 สูก่ ารพัฒนาที่ยงั่ ยืน

“เลือกแนวทาง...วางอนาคต”

สํานักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่ วมกับ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จัดโครงการนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
ครัง้ ที่ 22 “เลือกแนวทาง...วางอนาคต” ในวันที่ 11 – 12

การประชุ
มทางวิ
ชาการ
มกราคม
2561
เวลา
08.00 –15.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์ เพ็ญ
ศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อเผยแพร่ ข้อมูล
หลั–กสูตรระดับอุดมศึกษาและข้ อมูลทางการศึกษาแก่นกั เรี ยน ครู
ผู้ปกครองและผู้สนใจทัว่ ไป สําหรับใช้ ประกอบแนวทางการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา ในงานมีการบรรยายการคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาระบบใหม่ TCAS โดย ผศ.ดร.พงษ์ อินทร์ รักอิสระธรรม กิจกรรมเยี่ยมชมคณะวิชา (Open House) ของ มก. กิจกรรม
การแสดงจากมหาวิทยาลัยต่างๆ

และพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ รั บสมัครนักเรี ยนเข้ า
เรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2561 รับใบสมัครแบบ
ออนไลน์ที่ http://www.kus.ku.ac.th ตังแต่
้ วนั ที่ 22 – 26 มกราคม
2561 หรื อรับใบสมัคร ณ อาคาร 1 ตังแต่
้ วนั ที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์
2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. และเปิ ดรับสมัครวันที่ 10 – 11
มีนาคม 2561 ณ อาคารอุบล เรี ยงสุวรรณ สอบถามเพิ่มเติม โทร.
02 – 942 – 8800 – 9
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รั บสมัครและคัดเลือกผู้มี
งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจําปี 2561
ความสามารถทางด้ านศิลปวัฒนธรรมเข้ าศึกษาต่ อระดับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่ วมกับกระทรวงเกษตรและ
ปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจําปี การศึกษา 2561 จํานวน 81 คน
สหกรณ์ จัดงานวันเกษตรแห่ งชาติ ประจําปี 2561 ระหว่ างวันที่ รับสมัครออนไลน์ที่ www.admission.ku.ac.th ตังแต่
้ วนั ที่ 15 – 30
26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มกราคม 2561 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 – 118 – 0172
บางเขน ในงานมีการแสดงนิทรรศการทางวิชาการ การจําหน่ายสินค้ า
โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ รั บสมัครนิสิตใหม่ ประจําปี
ทางการเกษตร ต้ นไม้ พันธุ์ไม้ ไม้ ดอกไม้ ประดับ ผลิตผลทาง
การศึกษา 2561 ตังแต่
้ บดั นี ้ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ดู
การเกษตร มะขามหวาน หอม กระเทียม ข้ าวสาร ผักผลไม้ สดและ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.cs.sci.ku.ac.th/ms หรื อโทรศัพท์ 02 แปรรู ป สัตว์เลี ้ยงและอุปกรณ์ สินค้ าอุปโภคบริ โภคมากมาย ฯลฯ
เชิญชวนผู้สนใจร่ วมชมและเลือกซื ้อสินค้ าในงาน ดู www.ku.ac.th 942 – 8761-2
โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
การประชุมทางวิชาการครัง้ ที่ 56
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่ วมกับ หน่วยงานพันธมิตร เชิญ บริหารและพัฒนาสังคม รั บสมัครนิสิตใหม่ จนถึงวันที่ 16
ชวนผู้สนใจเข้ าร่ วมฟั งการนําเสนอผลงานวิจยั ในงาน การประชุม
กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://sd.grad.ku.ac.th
ทางวิชาการ ครั ง้ ที่ 56 ระหว่ างวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ หรื อสอบถาม โทรศัพท์ 02 – 942 – 7550
2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีผลงานวิจยั ที่เป็ น รับสมัครงาน
คณะสิ่งแวดล้ อม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาประเทศใน 3 หมวดวิชาการ 12 สาขา ทังภาค
้
บรรยาย ภาค โปสเตอร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้ แก่ หมวดวิชา รายได้ ตําแหน่ งนักวิทยาศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา สังกัด
สํานักงานเลขานุการ สมัครภายในวันที่ 12 มกราคม 2561 และรับ
เกษตรศาสตร์ ประกอบด้ วยงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับสาขาพืช สาขา
สมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตําแหน่ งอาจารย์
สัตว์สาขาประมง สาขาสัตวแพทยศาสตร์ และ สาขาส่งเสริ ม
การเกษตรและคหกรรมศาสตร์ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี จํานวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการ
สิ่งแวดล้ อม สมัครได้ จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2561 หรื อสอบถาม
และสิ่งแวดล้ อม ประกอบด้ วยงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับสาขา
เพิ่มเติม โทร. 02 – 579 – 3877 ต่อ 403 ดูรายละเอียดเพิ่มที่
วิทยาศาสตร์ และพันธุวิศวกรรม สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขา
http://calendar.ku.ac.th/
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ และสาขา
คณะเศรษฐศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม หมวดวิชาศึกษาศาสตร์
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ประกอบด้ วยงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ตําแหน่ งอาจารย์ จํานวน 2 อัตรา วุฒิปริ ญญาเอกทางด้ าน
เศรษฐศาสตร์ ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ ที่ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะ
กับสาขาศึกษาศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขา
เศรษฐศาสตร์ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ดูรายละเอียด
เศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุรกิจ
เพิ่มเติม http://calendar.ku.ac.th/file/Econ%202.pdf
ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ฝ่ายบริ การการศึกษา
สํานักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 – 2118 – 0145 หรื อ
คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
http://annualconference. ku.ac.th/
งบประมาณ ตําแหน่ งอาจารย์ จํานวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชา
รับสมัครศึกษาต่อ
บัญชี รับสมัครถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โรงเรี ยนสาธิตแห่ งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจยั
www.bus.ku.ac.th หรื อโทรศัพท์ 02 – 942 – 8777 ต่อ 1102 2

