ประจำสัปดำห์ 16 – 22 กรกฎำคม 2561

ปฏิทนิ ข่ำว
วันจันทร์ที่ 16 กรกฎำคม 2561

ข่ำยห้องสมุดสีเขียว ณ ห้องประชุมกำพล
อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
เวลำ 09.00 – 12.00 น. : ชมรม มก.อำวุโส ประชุมคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรชมรม ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี

เวลำ 09.00 – 12.00 น. : สำนักงำนกฎหมำย ประชุมคณะกรรมกำร
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ มก. ณ ห้อง
ประชุม 8 ชัน้ 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎำคม 2561
เวลำ 12.00 – 16.00 น. : สำนักงำนสภำ มก. ประชุมสภำมหำวิทยำลัย
เวลำ 09.00 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมกำร
วำระพิเศษ ครั้งที่ 1/2561
พิจำรณำงบประมำณสนับสนุนโครงกำร
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
เสริมสร้ำงศักยภำพนิสิตสูส่ ำกล
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2
เวลำ 13.00 – 16.00 น. : องค์กำรบริหำรองค์กำรนิสิต แถลงข่ำว
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
โครงกำรแข่งขันกีฬำอิเล็กทรอนิกส์ระดับ
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎำคม 2561
มหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย
เวลำ 09.00 – 12.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ
ณ ห้องประชุมสุธรรม อำรีกุล
พิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร
ชั้น 1 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2
เวลำ 13.00 – 16.30 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมคณะกรรมกำร
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
จัดกำรควำมรู้ มก. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2
เวลำ 13.30 – 16.30 น. : สำนักงำนอธิกำรบดี ประชุมคณะกรรมกำร
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
ประจำสำนักงำนอธิกำรบดี
เวลำ 13.00 – 16.30 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมตำแหน่งทำง
ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2
วิชำกำร ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี

วันอังคำรที่ 17 กรกฎำคม2561
เวลำ 08.30 – 16.30 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมคณะกรรมกำร
พิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร
ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
เวลำ 09.30 – 12.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมร่ำงระเบียบ
โรงเรียนสำธิต ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี

วันพุธที่ 18 กรกฎำคม 2561
เวลำ 08.30 – 12.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ จัดสัมมนำชีวติ สดใสวัย
เกษียณ ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร
ชั้น 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
เวลำ 08.30 – 16.30 น. : สำนักงำนอธิกำรบดี ประชุมผูบ้ ริหำรเครือ

ปฏิทนิ กิจกรรม

เปิดอบรมภำษำต่ำงประเทศ
ศูนย์ภำษำ คณะมนุษยศำสตร์ เปิดอบรมภำษำต่ำงประเทศ
ปีกำรศึกษำ 2561 ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษำ และบุคคลทั่วไป
ได้แก่ ภำษำอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตำเลียน สเปน จีนกลำง
ญี่ปุ่น เกำหลี เวียดนำม รัสเซีย อินโดนีเซีย เขมร พม่ำ โปรตุเกส
และภำษำไทยให้กับชำวต่ำงประเทศ เริ่มอบรมวันที่ 25 สิงหำคม –
25 พฤศจิกำยน 2561
ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 สิงหำคม 2561 ที่ศูนย์
ภำษำ ชั้น 1 ห้อง 100 อำคำรจุฬำภรณ์พิศำลศิลป์ คณะมนุษยศำสตร์
สอบถำมรำยละเอียดได้ทโี่ ทรศัพท์ 02 – 942 – 8888 – 9 หรือดูที่
http://lang.human.ku.ac.th

การประชุมทางวิชาการ
โครงกำรก้
ำวแรกสูศ่ ำสตร์แห่งแผ่นดิน 2561
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้ยดึ ถือแนวคิดนิสิตคือหัวใจของ
–
มหำวิทยำลัย โดยได้มีกำรพัฒนำนิสิตสู่ควำมเป็นคนเก่ง ดี และมี
ควำมสุข ซึ่งได้นำวิชำศำสตร์แห่งแผ่นดินเข้ำมำประยุกต์ในกำรดำเนิน
กิจกรรม คือ โครงกำรก้ำวแรกสูศ่ ำสตร์แห่งแผ่นดิน 2561 เพื่อให้นิสิต
เกิดควำมประทับใจและมีควำมภำคภูมิใจในกำรเป็นนิสิตมหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์ และให้นิสิตได้เรียนรู้วิถีชีวิตของนิสติ มหำวิทยำลัย ที่
เอื้ออำนวยต่อกำรปรับตัวของนิสิตใหม่ให้เข้ำกับสภำพแวดล้อมของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยจัดงำนดังนี้
บำงเขนและวิทยำเขตศรีรำชำ จัดในวันที่ 1 – 2 สิงหำคม 2561
วิทยำเขตกำแพงแสน จัดในวันที่ 1 – 3 สิงหำคม 2561
วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดในวันที่ 2
สิงหำคม 2561
โครงกำรก้ำวแรกสูศ่ ำสตร์แห่งแผ่นดิน 2561 (เฉพำะทีบ่ ำงเขน)
มีกิจกรรม ศำสตร์แห่งแผ่นดิน 101 ชีวิตเลือกได้ในรั้วนนทรี พิธีมอบต้น
นนทรีและเหรียญประจำรุ่น KU 78 เป็นต้น ณ อำคำรจักรพันธ์เพ็ญศิริ
และในปีนี้ทำงองค์กำรบริหำรองค์กำรนิสิต ได้จัดโครงกำรสูอ่ อ้ มกอด
นนทรี 2561 : KU First Date 2018 เป็นกิจกรรมฐำนสร้ำงอัตลักษณ์
IDKU จัดบริเวณรอบมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยแบ่งกลุ่มหมุนเวียน
กำรทำกิจกรรมเป็น ภำคเช้ำ (เวลำ 07.30 น.) และภำคบ่ำย (เวลำ
13.00 น.) ประกอบด้วย
วันที่ 1 สิงหำคม 2561
กลุม่ ที่ 1 คณะวนศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์ และ
คณะศึกษำศำสตร์ ภำคเช้ำเข้ำร่วมกิจกรรม โครงกำรก้ำวแรกสู่ศำสตร์
แห่งแผ่นดิน 2561 ภำคบ่ำยเข้ำร่วมกิจกรรม โครงกำรสู่อ้อมกอดนนทรี
2561 : KU First Date 2018
กลุม่ ที่ 2 คณะประมง คณะสิง่ แวดล้อม คณะสังคมศำสตร์ และคณะ
บริหำรธุรกิจ ภำคเช้ำเข้ำร่วมกิจกรรม โครงกำรสู่อ้อมกอดนนทรี 2561 :
KU First Date 2018 ภำคบ่ำยเข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรก้ำวแรกสู่
ศำสตร์แห่งแผ่นดิน 2561
วันที่ 2 สิงหำคม 2561
กลุม่ ที่ 3 คณะเกษตร คณะเศรษฐศำสตร์ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
และคณะอุตสำหกรรมเกษตร ภำคเช้ำเข้ำร่วมกิจกรรม โครงกำรก้ำวแรก
สู่ศำสตร์แห่งแผ่นดิน 2561 ภำคบ่ำยเข้ำร่วมกิจกรรม โครงกำร สู่อ้อม
กอดนนทรี 2561 : KU First Date 2018
กลุม่ ที่ 4 คณะวิศวกรรมศำสตร์ คณะสัตวแพทยศำสตร์ คณะเทคนิคสัตว
แพทย์ โครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตสุพรรณบุรี วิทยำลัยกำรชลประทำน
และวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นพรัตน์วชิระ ภำคเช้ำเข้ำร่วม
กิจกรรม โครงกำรสู่อ้อมกอดนนทรี 2561 : KU First Date 2018
ภำคบ่ำยเข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรก้ำวแรกสู่ศำสตร์แห่งแผ่นดิน 2561

อบรม “เทคนิคกำรสอนในศตวรรษที่ 21 เพือ่ พัฒนำผูน้ ำ
ทำงกำรสอน Teaching Leadership 2018”
ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน จัดอบรม
เชิงปฏิบตั กิ ำร “เทคนิคกำรสอนในศตวรรษที่ 21 เพือ่ พัฒนำผูน้ ำ
ทำงกำรสอน Teaching Leadership 2018” รุ่น 2 ระหว่ำงวันที่
25 – 26 กรกฎำคม 2561 ณ สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนำเทคนิคกำรสอน
ของครูอำจำรย์วิทยำกร นักฝึกอบรม โค้ช วิทยำกร และบุคคล
ทั่วไปที่เป็นผู้นำทำงกำรสอนและถ่ำยทอดควำมรู้ด้วยเทคโนโลยี
Application ให้มีประสิทธิภำพค่ำลงทะเบียน 3,700 บำท/ท่ำน
ผู้สนใจสำมำรถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/LYWWyF
ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมที่ http://crao.edu.kps.ku.ac.th/

เชิญชวนนิสติ มก. ประกวดไอเดียสุดจีด๊ in KU
กองกิจกำรนิสิต ขอเชิญนิสิตมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ร่วม
ประกวดไอเดียสุดจี๊ด in KU คิดได้ให้ 10,000 บำท โดยอัดคลิป
นำเสนอไอดียควำมยำวไม่เกิน 5 นำที ในหัวข้อ 1.ไอเดียสุดจี๊ดเพื่อ
ชีวิตที่งำ่ ยขึ้น 2. ไอเดียสุดกล้ำพัฒนำเกษตรกรไทย และ 3. ไอเดียสุด
ซ่ำส์แก้ปํญหำใน มก. รำงวัลจำกกิจกรรมมูลค่ำรวม 50,000 บำท
ส่งผลงำนได้ตงั้ แต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหำคม 2561
สนใจสอบถำมรำยละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 02 – 118 – 0180
หรือดูที่ www.ku.ac.th

สมัครงำน
คณะวิศวกรรมศำสตร์ รับสมัครพนักงำนมหำวิทยำลัย
ตำแหน่งอำจำรย์ จำนวน1 อัตรำ สังกัดภำควิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วุฒิปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปริญญำโท – เอก สำขำ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎำคม
2561
สมัครได้ที่หน่วยกำรเจ้ำหน้ำที่ สำนักงำนเลขำนุกำร ชั้น 2
อำคำรชูชำติ กำภู สอบถำมรำยละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 02 – 797 –
0999 ต่อ 1154 หรือดูที่ www.eng.ku.ac.th
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม รับสมัครพนักงำนมหำวิทยำลัย
ตำแหน่งอำจำรย์ จำนวน 1 อัตรำ วุฒิปริญญำเอกทำงด้ำน
เกษตรศำสตร์ สำขำส่งเสริมกำรเกษตร กำรพัฒนำชุมชน กำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน กำรบริหำรกำรพัฒนำสังคม สนใจสมัครได้ตั้งแต่บดั นี้ถึง
วันที่ 31 สิงหำคม 2561
สมัครได้ที่หน่วยกำรเจ้ำหน้ำที่ สำนักงำนเลขำนุกำร สำนัก
ส่งเสริมและฝึกอบรม สอบถำมรำยละเอียดได้ทโี่ ทรศัพท์ 02 – 942
8820 – 9 ต่อ 136 หรือดูที่ www.eto.ku.ac.th
2

