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ปฏทิินข่าว   
วนัจนัทรท่ี์ 29 มกราคม 2561  
เวลา 09.00 – 12.00 น. : ประชมุคณะกรรมการบริหารกองการ 

เจ้าหน้าท่ี ณ ห้องประชมุ 5 ชัน้ 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 09.00 – 12.00 น. : ประชมุคณะกรรมการสรรหาคณบดี   
คณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ ครัง้ท่ี 
3/2560 ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี 

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

วนัองัคารท่ี 30 มกราคม 2561 
เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการ  ณ ห้องประชมุ 6 
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 08.30 – 17.00 น. : ประชมุคณะกรรมการบริหารและคณะ 
อนกุรรมการด าเนินโครงการความร่วมมือ
ระหวา่ง มก. และ ธนาคารไทยพาณิชย์   
ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ      
50 ปี  

เวลา 09.00 – 12.00 น. : มก. ลงนามความร่วมมือกบั Okayama 
Prefectural University, Japan ณ ห้อง
ประชมุ 9 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 14.00 – 16.00 น. : ประชมุคณะกรรมการอ านวยการผลิต
รายการพิเศษวนัสถาปนามหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี ณ ห้อง
ประชมุ 9 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี   

วนัพธุท่ี 31 มกราคม 2561 

เวลา 08.30 – 16.30 น. : ส านกังานประกนัคณุภาพ ประชมุพ่ีเลีย้ง 
EdPEx มก. ครัง้ท่ี 1/2561 ณ ห้องประชมุ 
9 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

วนัพฤหสับดท่ีี 1 กุมภาพนัธ์ 2561  

    
        

เวลา 08.30 – 16.45 น. : ประชมุอธิการบดีระดบันานาชาติ KU 
Presidents Forum : In Celebration 
on the 75thAnniversary of Kasetsart 
University ณ ห้องประชมุสธุรรม      
อารีกลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

วนัศกุรท่ี์ 2 กุมภาพนัธ์ 2561 

เวลา 07.00 – 11.30 น. :  งานวนัสถาปนามหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี              
ณ อนสุาวรีย์สามบรูพาจารย์ และ
หอประชมุมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุคณะท างาน
ยกร่างข้อบงัคบัหลกัเกณฑ์การขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ณ ห้อง
ประชมุ 5 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 13.00 – 16.30 น. : ประชมุสมัมนาโครงการปัจจยัท่ีมีผลตอ่
ความส าเร็จของรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ 
ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

   ปฏทิินกจิกรรม 
ประชมุอธิการบดรีะดบันานาชาต ิKU Presidents Forum : 

In Celebration on the 75thAnniversary of Kasetsart 

University 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดัประชมุอธิการบดีระดบั
นานาชาติ KU Presidents Forum : In Celebration on the 

75thAnniversary of Kasetsart University วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 

2561 ณ ห้องประชมุสธุรรม อารีกลุ อาคารสารนิเทศ 50 ปี เพ่ือ
กระชบัความสมัพนัธ์ระหวา่งอาจารย์ บคุลากร นิสิตของ
มหาวิทยาลยัและผู้สนใจทัว่ไปได้รับฟังการบรรยายและอภิปราย
ประเดน็เก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงของสงัคมในปัจจบุนัท่ีเกิดขึน้
อย่างรวดเร็วและไมห่ยดุยัง้ (Higher Education in Times of 
Change)  

เวลำ 8.30 – 16.45 น. พิธีเปิดการประชมุได้รับเกียรติ
จากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อดุม คชินทร รัฐมนตรีช่วยวา่ 
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การกระทรวงศกึษาธิการ 
ภาคเช้า Global Opportunities and Challenges for 

University Leaders (โอกาสและความท้าทายของผู้บริหาร
มหาวิทยาลยัทัว่โลก) โดย Rector Jukka Kola อธิการบดีของ 
University of Helsinki ประเทศฟินแลนด์ 

The Aging Population and Continued 
Education (ประชากรคนสงูอายมุีจ านวนมากขึน้และการศกึษา
ตอ่เน่ือง) โดย Vice President Yasushi Maruyama รองอธิการบดี
ของ University of Hiroshima  ประเทศญ่ีปุ่ น การเสวนาประเดน็
เก่ียวกบับทบาทของมหาวิทยาลยัในการเตรียมการศกึษาในสงัคมท่ี
ก าลงัเปลี่ยนแปลง (The Role of the University in the Provision 
of  Education in the Changing Society) โดยผู้ ร่วมเสวนา 4 ท่าน 
ได้แก่ อธิการบดีและรองอธิการบดีของมหาวิทยาลยัและสถาบนั
คูส่ญัญา ได้แก่ International Institute of Asian Studies, Leiden 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ Yangzhou University ประเทศ
สำธำรณรัฐประชำชนจีน Yamaguchi University ประเทศญ่ีปุ่น 
และ University of Social Sciences and Humanities 
มหำวิทยำลัยแห่งชำตเิวียดนำม ประธานในการเสวนาคือรักษาการ
อธิการบดีของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

ภาคบ่าย ปาฐกถาเก่ียวกบับทบาทมหาวิทยาลยัในการผลิต
งานวิจยัท่ียัง่ยืนและการแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคม :   

กำรส่งเสริมกำรเป็นมหำวิทยำลัยที่ยั่ งยืนและมีควำม
รับผิดชอบต่อสังคมเพื่ออนำคต (Promoting Sustainable and 
Socially Responsible Universities for the Future) โดย Principal 
Sir Timothy O’Shea อธิการบดีของ University of Edinburgh 
ประเทศ สหราชอาณาจกัร                                             

กำรบูรณำกำรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่ำงๆ ในกำร
สร้ำงสรรค์งำนวิจัยที่ยั่ งยืนและควำมรับผิดชอบต่อสังคม
(Integrating with Different Stakeholders in Creating Sustainable 
Research and Social Responsibilities for Global 
Advancement)  โดย President Sun Qixin อธิการบดีของ
มหาวิทยาลยั China Agricultural University ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน                                 

หลงัจากนัน้เสวนาประเดน็เก่ียวกบักลยทุธ์ท่ีมหาวิทยาลยั
คูส่ญัญาใช้เชิญชวนให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสียร่วมสร้างงานวิจยัท่ียัง่ยืน
และแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Strategies for Involving 
Diverse Stakeholders in Creating Sustainable Research and 
University Social Responsibilities) มีผู้ ร่วมเสวนาอีก 4 ท่าน ได้แก่ 
รองอธิการบดีของ Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ Università  
 
 

Politecnica delle Marche ประเทศอิตาลี National Pintung 
University Science and Technology  และ National Taiwan 
Sport University ประธานในการเสวนาคืออธิการบดีของ Kochi 
University ประเทศญ่ีปุ่ น  

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนโดยไมต้่องช าระคา่ลงทะเบียน
ได้ท่ี http://goo.gl/oxYmXk  
รบัสมคัรเขา้ศกึษา 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ รับสมัครและคัดเลือกผู้มี
ควำมสำมำรถทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมเข้ำศึกษำต่อระดับ
ปริญญำตรี โดยวิธีพิเศษ ประจ าปีการศกึษา 2561 จ านวน 81 คน
รับสมคัรออนไลน์ท่ี www.admission.ku.ac.th ตัง้แตว่นัท่ี 15 – 30 
มกราคม 2561 สอบถามเพ่ิมเติม โทรศพัท์ 02 – 118 – 0172  
 โครงกำรปริญญำโท สำขำวิทยำกำรคอมพวิเตอร์ 
ภำคพเิศษ คณะวิทยำศำสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ ประจ าปี
การศกึษา 2561 ตัง้แตบ่ดันีถ้งึวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2561 ดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี www.cs.sci.ku.ac.th/ms หรือโทรศพัท์ 02 - 
942 – 8761-2 
 โครงกำรศิลปศำสตรมหำบัณฑติ สำขำวิชำกำร
บริหำรและพัฒนำสังคม รับสมัครนิสิตใหม่จนถงึวนัท่ี 16 
กมุภาพนัธ์ 2561 ดาวน์โหลดใบสมคัรท่ี http://sd.grad.ku.ac.th 
หรือสอบถาม โทรศพัท์ 02 – 942 – 7550  
รบัสมคัรงาน                                                             

 คณะเศรษฐศำสตร์ รับสมคัรพนกังานมหาวิทยาลยั 
ต ำแหน่งอำจำรย์ จ ำนวน 2 อัตรำ วฒิุปริญญาเอกทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ ผู้สนใจย่ืนใบสมคัรได้ท่ี ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ภายในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 ดรูายละเอียด
เพ่ิมเติม http://calendar.ku.ac.th/file/Econ%202.pdf 

 คณะบริหำรธุรกิจ รับสมคัรพนกังานมหาวิทยาลยัเงิน
งบประมาณ ต ำแหน่งอำจำรย์ จ ำนวน 2 อัตรำ สงักดัภาควิชา
บญัชี รับสมคัรถงึวนัท่ี 31 มกราคม 2561 ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 
www.bus.ku.ac.th หรือโทรศพัท์ 02 – 942 – 8777 ตอ่ 1102  

 คณะสิ่งแวดล้อม รับสมคัรพนกังานมหาวิทยาลยัเงิน
รายได้ ต ำแหน่ง นักวิทยำศำสตร์ จ านวน 1 อตัรา สงักดั
ส านกังานเลขานกุาร รับสมคัรจนถงึวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2561 ดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://calendar.ku.ac.th/ 

 ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม รับสมคัรพนกังาน
มหาวิทยาลยั ต าแหน่งอาจารย์ สงักดั จ านวน 1 อตัรา รับสมคัร
จนถงึวนัท่ี 16 มีนาคม 2561 ดเูพ่ิมเติมท่ี www.eto.ku.ac.th  

  


