ประจำสัปดำห์ 29 มกรำคม – 4 กุมภำพันธ์ 2561

ปฏิทินข่าว
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561

เวลา 08.30 – 16.45 น. : ประชุมอธิการบดีระดับนานาชาติ KU
Presidents Forum : In Celebration
on the 75thAnniversary of Kasetsart
University ณ ห้ องประชุมสุธรรม
อารี กลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

เวลา 09.00 – 12.00 น. : ประชุมคณะกรรมการบริ หารกองการ
เจ้ าหน้ าที่ ณ ห้ องประชุม 5 ชัน้ 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น. : ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ ครัง้ ที่ เวลา 07.00 – 11.30 น. : งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย
3/2560 ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2 อาคาร
เกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี
สารนิเทศ 50 ปี
ณ อนุสาวรี ย์สามบูรพาจารย์ และ
เวลา 13.30 – 16.30 น. : ประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ ห้ องประชุม
หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กาพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมคณะทางาน
50 ปี
ยกร่ างข้ อบังคับหลักเกณฑ์การขอ
วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ณ ห้ อง
เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมกาหนด
ประชุม 5 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ตาแหน่งทางวิชาการ ณ ห้ องประชุม 6
เวลา 13.00 – 16.30 น. : ประชุมสัมมนาโครงการปั จจัยที่มีผลต่อ
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ความสาเร็ จของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
เวลา 08.30 – 17.00 น. : ประชุมคณะกรรมการบริ หารและคณะ
ณ ห้ องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2
อนุกรรมการดาเนินโครงการความร่ วมมือ
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ระหว่าง มก. และ ธนาคารไทยพาณิชย์
ปฏิทินกิจกรรม
ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ ประชุมอธิการบดีระดับนานาชาติ KU Presidents Forum :
50 ปี
In Celebration on the 75thAnniversary of Kasetsart
University
เวลา 09.00 – 12.00 น. : มก. ลงนามความร่ วมมือกับ Okayama
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมอธิการบดีระดับ
Prefectural University, Japan ณ ห้ อง
นานาชาติ KU Presidents Forum : In Celebration on the
ประชุม 9 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
75thAnniversary of Kasetsart University วันที่ 1 กุมภำพันธ์
เวลา 14.00 – 16.00 น. : ประชุมคณะกรรมการอานวยการผลิต
2561 ณ ห้ องประชุมสุธรรม อารี กลุ อาคารสารนิเทศ 50 ปี เพื่อ
รายการพิเศษวันสถาปนามหาวิทยาลัย
กระชับความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ บุคลากร นิสิตของ
เกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี ณ ห้ อง
มหาวิทยาลัยและผู้สนใจทัว่ ไปได้ รับฟั งการบรรยายและอภิปราย
ประชุม 9 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปั จจุบนั ที่เกิดขึ ้น
วันพุธที่ 31 มกราคม 2561
เวลา 08.30 – 16.30 น. : สานักงานประกันคุณภาพ ประชุมพี่เลี ้ยง อย่างรวดเร็ วและไม่หยุดยัง้ (Higher Education in Times of
EdPEx มก. ครัง้ ที่ 1/2561 ณ ห้ องประชุม Change)
เวลำ 8.30 – 16.45 น. พิธีเปิ ดการประชุมได้ รับเกียรติ
9 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
จากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อดุ ม คชินทร รัฐมนตรี ช่วยว่า
วันพฤหัสบดีท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2561

การประชุมทางวิ
การกระทรวงศึ
กษาธิชกาการ
าร
ภาคเช้ า Global Opportunities and Challenges for
–
University
Leaders (โอกาสและความท้ าทายของผู้บริ หาร
มหาวิทยาลัยทัว่ โลก) โดย Rector Jukka Kola อธิการบดีของ
University of Helsinki ประเทศฟิ นแลนด์
The Aging Population and Continued
Education (ประชากรคนสูงอายุมีจานวนมากขึ ้นและการศึกษา
ต่อเนื่อง) โดย Vice President Yasushi Maruyama รองอธิการบดี
ของ University of Hiroshima ประเทศญี่ปนุ่ การเสวนาประเด็น
เกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเตรี ยมการศึกษาในสังคมที่
กาลังเปลี่ยนแปลง (The Role of the University in the Provision
of Education in the Changing Society) โดยผู้ร่วมเสวนา 4 ท่าน
ได้ แก่ อธิการบดีและรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยและสถาบัน
คูส่ ญ
ั ญา ได้ แก่ International Institute of Asian Studies, Leiden
ประเทศเนเธอร์ แลนด์ Yangzhou University ประเทศ
สำธำรณรั ฐประชำชนจีน Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น
และ University of Social Sciences and Humanities
มหำวิทยำลัยแห่ งชำติเวียดนำม ประธานในการเสวนาคือรักษาการ
อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาคบ่าย ปาฐกถาเกี่ยวกับบทบาทมหาวิทยาลัยในการผลิต
งานวิจยั ที่ยงั่ ยืนและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม :
กำรส่ งเสริมกำรเป็ นมหำวิทยำลัยที่ย่ ังยืนและมีควำม
รั บผิดชอบต่ อสังคมเพื่ออนำคต (Promoting Sustainable and
Socially Responsible Universities for the Future) โดย Principal
Sir Timothy O’Shea อธิการบดีของ University of Edinburgh
ประเทศ สหราชอาณาจักร
กำรบูรณำกำรกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียต่ ำงๆ ในกำร
สร้ ำงสรรค์ งำนวิจัยที่ย่ ังยืนและควำมรั บผิดชอบต่ อสังคม
(Integrating with Different Stakeholders in Creating Sustainable
Research and Social Responsibilities for Global
Advancement) โดย President Sun Qixin อธิการบดีของ
มหาวิทยาลัย China Agricultural University ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
หลังจากนันเสวนาประเด็
้
นเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่มหาวิทยาลัย
คูส่ ญ
ั ญาใช้ เชิญชวนให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียร่ วมสร้ างงานวิจยั ที่ยงั่ ยืน
และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Strategies for Involving
Diverse Stakeholders in Creating Sustainable Research and
University Social Responsibilities) มีผ้ รู ่ วมเสวนาอีก 4 ท่าน ได้ แก่
รองอธิการบดีของ Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ Università

Politecnica delle Marche ประเทศอิตาลี National Pintung
University Science and Technology และ National Taiwan
Sport University ประธานในการเสวนาคืออธิการบดีของ Kochi
University ประเทศญี่ปนุ่
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนโดยไม่ต้องชาระค่าลงทะเบียน
ได้ ที่ http://goo.gl/oxYmXk

รับสมัครเข้าศึกษา
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ รั บสมัครและคัดเลือกผู้มี
ควำมสำมำรถทำงด้ ำนศิลปวัฒนธรรมเข้ ำศึกษำต่ อระดับ
ปริญญำตรี โดยวิธีพิเศษ ประจาปี การศึกษา 2561 จานวน 81 คน
รับสมัครออนไลน์ที่ www.admission.ku.ac.th ตังแต่
้ วนั ที่ 15 – 30
มกราคม 2561 สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02 – 118 – 0172
โครงกำรปริญญำโท สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
ภำคพิเศษ คณะวิทยำศำสตร์ รั บสมัครนิสิตใหม่ ประจาปี
การศึกษา 2561 ตังแต่
้ บดั นี ้ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.cs.sci.ku.ac.th/ms หรื อโทรศัพท์ 02 942 – 8761-2
โครงกำรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำร
บริหำรและพัฒนำสังคม รั บสมัครนิสิตใหม่ จนถึงวันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://sd.grad.ku.ac.th
หรื อสอบถาม โทรศัพท์ 02 – 942 – 7550

รับสมัครงาน
คณะเศรษฐศำสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ งอำจำรย์ จำนวน 2 อัตรำ วุฒิปริ ญญาเอกทางด้ าน
เศรษฐศาสตร์ ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ ที่ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ดูรายละเอียด
เพิ่มเติม http://calendar.ku.ac.th/file/Econ%202.pdf
คณะบริหำรธุรกิจ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณ ตำแหน่ งอำจำรย์ จำนวน 2 อัตรำ สังกัดภาควิชา
บัญชี รับสมัครถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
www.bus.ku.ac.th หรื อโทรศัพท์ 02 – 942 – 8777 ต่อ 1102
คณะสิ่งแวดล้ อม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
รายได้ ตำแหน่ ง นักวิทยำศำสตร์ จานวน 1 อัตรา สังกัด
สานักงานเลขานุการ รับสมัครจนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://calendar.ku.ac.th/
สำนักส่ งเสริมและฝึ กอบรม รับสมัครพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ สังกัด จานวน 1 อัตรา รับสมัคร
จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561 ดูเพิ่มเติมที่ www.eto.ku.ac.th
2

