ประจำสัปดำห์ 30 กรกฎำคม - 5 สิงหำคม 2561
วันจันทร์ที่ 30 กรกฎำคม 2561 : วันหยุดชดเชยวันเฉลิม
พระชนมพรรษำ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณฯ
วันอังคำรที่ 31 กรกฎำคม 2561

สานักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุม 9
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 14.00 – 16.30 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาบรรจุตาแหน่งอาจารย์ ณ ห้อง
ประชุม 6 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

เวลา 08.00 – 12.00 น. : ปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะมนุษยศาสตร์ ณ
ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชัน้ 1 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี
เวลา 09.00 – 16.30 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 6
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 09.30 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมเตรียมระบบ KU
SMART HR ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองคลัง ประชุมการจัดทาโปรแกรม
ควบคุมและบริหารสัญญาของ มก. ณ ห้อง
ประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.30 – 16.30 น. : ประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม
กาพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ
50 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหำคม 2561

วันพุธที่ 1 สิงหำคม 2561

เวลา 08.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 6
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองคลัง ประชุมรองคณบดีฝ่ายการเงิน
ณ ห้องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 08.30 – 13.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ สัมมนาเครือข่ายวิเทศ
สัมพันธ์ มก. ประจาปี 2561 ณ ห้อง
ประชุมธีระ สูตะบุตร ชัน้ 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี
เวลา 16.00 – 18.00 น. : สานักงานสภา มก. ประชุมบทบาทด้าน
การศึกษาของ มก. เกษตรศาสตร์สร้าง
คน พัฒนาชาติ ยั่งยืน ณ ห้องประชุม 9
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันศุกร์ที่ 3 สิงหำคม 2561

ปฏิทินข่ำว

เวลา 08.00 – 12.00 น. : ปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะเกษตร ณ ห้อง
ประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี
เวลา 08.30 – 12.00 น. : ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทาร่างประกาศ
ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคล ณ ห้องประชุม 8 ชัน้ 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี
เวลา 09.00 – 12.00 น. : ประชุมติดตามแผนปรับปรุงหน่วยงาน
สานักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุม 5
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับผู้แทนรัฐบาล
สานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป
ประจาประเทศไทย ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมโครงการเพิ่ม
ศาสตราจารย์แบบก้าวกระโดด ณ ห้อง
ประชุม 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.30 – 15.00 น. : ประชุมติดตามแผนปรับปรุงหน่วยงาน

เวลา 08.00 – 16.30 น. : ปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะบริหารธุรกิจ ณ
ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชัน้ 1 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี
เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองคลัง ประชุมรองคณบดีฝ่ายการเงิน
ณ ห้องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 09.30 – 16.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมทีมเลขานุการ
สรุปข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตาแหน่งทาง
วิชาการ ณ ห้องประชุม 5 ชัน้ 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี

ปฏิทินกิจกรรม
โครงกำรอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิต มก.
สานักบริการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์
ให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัยในหัวข้อ ดังนี้
- Digital Literacy และกำรใช้งำน Google for
Education วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง 507 ชั้น 5 สานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย

การประชุมบางเขน
ทางวิชาการ
เกษตรศาสตร์
- Digital Literacy และควำมรู้พื้นฐำนด้ำนไอที วันพุธที่ 29
สิงหาคม
– 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 507 ชั้น 5 สานัก
บริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
รับสมัครหลักสูตรละ 60 คน นิสิตทุกชั้นปีเข้าร่วมอบรมฟรี ไม่
มีค่าใช้จ่าย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ training.ku.ac.th

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.rdi.ku.ac.th ภายในวันที่ 7
กันยายน 2561 และส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ร่างผลงานวิจัย
ภาษาอังกฤษตามมาภายหลัง ไม่จาต้องเป็นร่างที่สมบูรณ์ ส่งไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ร่างผลงานวิจัยภาษาอังกฤษมายังอีเมล
rdinnj@ku.ac.th (น.ส.นิศานาถ จุลกะเสรี) ภายในวันที่ 7 กันยายน
2561 เวลา 15.00 น. เพื่อส่งให้วิทยากรอบรมดาเนินการต่อไป
การอบรมไม่มีค่าใช้จา่ ย แต่หากยืนยันแล้วไม่เข้าอบรมหรือ
อบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรเรียน
อบรมไม่เต็มเวลา ทางสถาบันฯ ขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากส่วนงานต้น
กำรสอนสำหรับอำจำรย์ใน มก.
ฝ่ายบริการการศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล จัดอบรม สังกัด
โครงกำรอบรมภำษำ
เชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอนสาหรับ
ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ จัดอบรมภาษาต่างๆ ดังนี้
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลียน สเปน จีนกลาง ญีป่ ุ่น
เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 สานักบริการ
เกาหลี เวียดนาม โปรตุเกส รัสเซีย พม่า อินโดนีเซีย เขมร แก่นิสิต
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาของ มก. ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ ประเทศ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป และภาษาไทยให้กับชาวต่างประเทศ
ไทย 4.0 และเพื่อได้รับความรู้และเทคนิคการพัฒนาทักษะด้านการเรียน ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 25
พฤศจิกายน 2561
การสอนและนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับสมัครจนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่สานักงานศูนย์ภาษา
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ภาควิชา
หลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ชั้น 1 ห้อง 100 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ โทรศัพท์ 02 – 942 –
8888 – 9 หรือ www.lang.human.ku.ac.th
มหาวิทยาลัย
ศึกษำต่อ
ดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่
http://eduserv.ku.ac.th//gallery.php?path=album/3/61imp/
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจาภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร
อบรมกำรจัดเตรียมต้นฉบับผลงำนวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
มหาบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ MECON รุ่นที่ 28 ประจาภาค
วำรสำรวิชำกำรนำนำชำติ ครั้งที่ 3/2561
ฝ่ายประสานงานวิจยั และประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนา ปลาย ปีการศึกษา 2561 ดูรายละเอียดที่
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง http://www.ku.ac.th/web2012/resources/upload/content/fi
การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจยั เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ les/mecon61.jpg
ครั้งที่ 3/2561 ระหว่างวันที่ 13 - 14 กันยายน 2561 เวลา 08.30 16.00 น. ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยมีความสามารถและทักษะในการเขียน
ผลงานวิจัยและจัดเตรียมต้นฉบับเพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการนานาชาติ และเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจแก่
อาจารย์นักวิจัยในการตีพิมพ์ผลงานวิจยั ในวารสารวิชาการนานาชาติ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการเป็นดัชนีชวี้ ัด
คุณภาพและความสาเร็จของการวิจัย รวมถึงเป็นการชี้วัดคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยด้วย
โดยวิทยากร Dr. Andrew Warner, English Editor ซึ่งมี
ประสบการณ์การปรับปรุงแก้ไขผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร
มาตรฐานสากล
การอบรมแบ่งเป็น 2 วัน มีการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ฝึก
ปฏิบัติ และให้คาปรึกษาเฉพาะบุคคล ผู้เข้าอบรมต้องนาโน้ตบุค๊ มาด้วย
เพื่อใช้ฝึกปฏิบัติ
คุณสมบัติผู้อบรม อาจารย์ นักวิจัยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ที่ขึ้นทะเบียนนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กบั
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมัครเข้าอบรมที่เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง

สมัครงำน

สถำบันวิจัยและพัฒนำแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
รับสมัครพนักงำนมหำวิทยำลัย ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 1 อัตรำ
สังกัดฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติสาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวัสดุศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สนใจยื่นใบสมัครได้ทงี่ านบริหาร
และธุรการ ชั้น 1 สานักงานเลขานุการ อาคารสุวรรณวาจกกสิกจิ
จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02 – 561
– 1986
คณะเกษตร รับสมัครพนักงำนมหำวิทยำลัย ตำแหน่ง
อำจำรย์ ภำควิชำเกษตรกลวิธำน จำนวน 1 อัตรำ ผู้สมัครต้อง
สาเร็จการศึกษาปริญญาเอกสาขาเกษตรศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์
มีความชานาญด้านเครื่องจักรการเกษตรและระบบควบคุมอัตโนมัติ
สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ งานธุรการ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะ
เกษตร จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 หรือดูรายละเอียดเพิ่มที่
www.agr.ku.ac.th
คณะมนุษยศำสตร์ รับสมัครพนักงำนมหำวิทยำลัยเงิน
รำยได้ ตำแหน่งนักวิชำกำรพัสดุ สังกัดสำนักงำนเลขำนุกำร
จำนวน 1 อัตรำ รับสมัครจนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ดู
รายละเอียด www.human.ku.ac.th
2

