ประจำสัปดำห์ 30 เมษำยน - 6 พฤษภำคม 2561

ปฏิทินข่ำว
วันจันทร์ที่ 30 เมษำยน 2561
เวลา 08.00 – 12.00 น. : สานักงานประกันคุณภาพ ชี้แจงโครงการ
บ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ
50 ปี
เวลา 13.30 – 16.30 น. : ประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม
กาพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ
50 ปี

วันอังคำรที่ 1 พฤษภำคม 2561
เวลา 08.00 – 16.00 น. : กองแผนงาน ประชุมหารือการจัดตั้งสานัก
พัฒนางานวิจัยและบริหารวิชาการ ณ ห้อง
ประชุม 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมงานบริหารงาน
บุคคล ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี
เวลา 08.30 – 12.00 น. : ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส
จัดสัมมนาเรื่อง Increase Production
Efficiency with Low Frequency
Tapping-System ณ ห้องประชุมกาพล
อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาการบรรจุตาแหน่งอาจารย์ ณ
ห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ
50 ปี

ร่วมรับฟังและให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่างข้อบังคับ มก. ว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ.
2561 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล
ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภำคม 2561
เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมโครงการอบรม
เพื่อส่งเสริมการเสนอขอตาแหน่ง ผศ.
และ รศ. สาหรับกลุ่มผูผ้ ่านการประเมิน
ผลการสอบและผูส้ นใจ ณ ห้องประชุม
สุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ
50 ปี
เวลา 12.00 – 16.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมโครงการอบรม
เพื่อส่งเสริมการเสนอขอตาแหน่ง ผศ.
และ รศ. สาหรับกลุ่มผูผ้ ่านการประเมิน
ผลการสอบและผูส้ นใจ ณ ห้องประชุม
กาพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ
50 ปี
เวลา 13.00 – 16.00 น. : กองแผนงาน ประชุมคณะกรรมการ
บริหารอัตรากาลัง ณ ห้องประชุม 8
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ปฏิทินกิจกรรม
ขยำยเวลำรับสมัครหลักสูตรศำสตร์แห่งแผ่นดิน

มก. ขยายเวลาการรับสมัคร โครงการธนาคารหน่วยกิต
หลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน เพื่อตอบรับความ
สนใจของผู้เรียนจานวนมาก และเปิดโอกาสให้นิสติ ชั้นปีสดุ ท้าย ได้มี
วันพุธที่ 2 พฤษภำคม 2561
โอกาสเข้าร่วมโครงการธนาคารหน่วยกิต หลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดิน
เวลา 08.30 – 12.00 น. : สานักงานประกันคุณภาพ ประชุมรอง
อธิการบดี ณ ห้องประชุมกาพล อดุลวิทย์ จึงขยายเวลาการรับสมัครด้วยระบบออนไลน์ ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม
2561 และกาหนดการเรียนสอนระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน - 11
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.30 – 16.00 น. : กองแผนงาน ประชุมปรับปรุงห้องประชุม สิงหาคม 2561 ร่วมสร้างคนไทยแบบใหม่ให้ก้าวทันเทคโนโลยี คิดเก่ง
ทาเก่ง และสร้างสรรค์
กาพล อดุลวิทย์ ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ผู้สนใจสมัครได้ที่ https://admission.ku.ac.th/klsd/
ศึกษารายละเอียดหลักสูตรที่ http://www.ku.ac.th ติดต่อสอบถาม
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภำคม 2561
ฝ่ายรับเข้าศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล มก.
เวลา 08.00 – 16.30 น. : กองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการชี้แจงการ
โทรศัพท์ 02 – 942 - 8200 ต่อ 8046 - 8051 E-mail:
จัดการความรู้ มก. ปีการศึกษา 2560 2561 ณ ห้องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2 admission@ku.ac.th
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
นนทรีสโมสร ครั้งที่ 1/2561
เวลา 08.30 – 12.00 น. : สานักงานสภา มก. ขอเชิญบุคลากร มก.
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรม

มทางวิ
ราชูการประชุ
ปถัมภ์ เชิญ
ชวนนิชสาการ
ิตเก่า มก. ทุกรุ่น ร่วมงานนนทรีสโมสร ครั้งที่
1/2561 ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ อาคาร
ส.มก.
– การแต่งกาย : ชุดออเจ้า/ม่อฮ่อม/ลายดอก
สนใจติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 02 – 579 – 2419 หรือ
www.ku-alumni.org

รับบุคคลออทิสติก และบุคคลที่บกพร่องทำงกำรเรียนรู้
ศึกษำต่อ ป.ตรี ปีกำรศึกษำ 2561
มก. เห็นความสาคัญของการใช้ความช่วยเหลือบุคคลออทิสติก
และบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และเพื่อเปิดโอกาสทางการ
ศึกษา ตลอดจนพัฒนาความเป็นเลิศทางสายวิชาการด้านการจัดการ
เรียนการสอน ส่งเสริมสนับสนุนบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ได้รบั การดูแลและช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ
ตั้งแต่แรกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
ในปีการศึกษา 2561 มก. จะเปิดรับบุคคลออทิสติกและบุคคล
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เข้าศึกษา จานวน 2 คน โดยใน
สาขาวิชาการจัดการการผลิต จานวน 1 คน และสาขาวิชาการตลาด
จานวน 1 คน ผู้ทสี่ มัครต้องมีผลการวินิจฉัยทางการแพทย์ว่ามีภาวะ
ออทิซึม หรือภาวะความบกพร่องทางการเรียนรู้ และระดับความ
สามารถทางสติปัญญา (IQ) และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ทางคณะกรรมการ
ดาเนินการจัดการศึกษา การวิจยั และการติดตามผลนิสิตออทิสติกและ
นิสิตที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ฯ
ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้
www.registrar.ku.ac.th และสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องศูนย์วิจัย
การศึกษาเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ชั้น 3 อาคาร 7
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม
2561 ค่าสมัครคนละ 500 บาท หรือสอบถามรายละเอียดได้ทโี่ ทรศัพท์
02 – 942 - 8420 หรือ 02 – 942 - 8200 - 9 ต่อ 1729

รับนักเรียนโครงกำรเรียนล่วงหน้ำ ปีกำรศึกษำ 2561
มก. เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้า
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้า
ศึกษาสังกัดคณะในปีการศึกษา 2562 เพื่อให้เยาวชนผู้มีความสามารถ
สูงได้เรียนเนื้อหาวิชาลึกและสูงขึ้นกว่าหลักสูตรปกติในสาขาทีต่ นมีความ
ถนัดสูงกว่าปกติ โดยสามารถเลือกเรียนบางวิชาที่สนใจหรือถนัดล่วงหน้า
ข้ามระดับชัน้ เรียน โดยได้รับหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยในวิชาทีส่ อบผ่าน
เมื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
สาหรับในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จะเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนเรียนเฉลี่ย 4 ภาค
การศึกษาในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วย
กิต) ไม่น้อยกว่า 2.75 เข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 13 ใน 4
รายวิชาคือ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ โดยรับรายวิชาละ
100 คน และไม่น้อยกว่า 30 คนในแต่ละรายวิชา ค่าธรรมเนียมการ
ลงทะเบียนรายวิชาเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รายวิชา
ละ 4,000 บาท โดยมีการจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ บางเขน

นักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดและกรอกใบสมัครได้ทาง
เว็บไซต์ www.regweb.registrar.ku.ac.th ตั้งแต่บัดนีจ้ นถึงวันที่ 18
พฤษภาคม 2561

หลักสูตรวิทยำศำสตร์ข้อมูลสำหรับผู้บริหำร ครั้งที่ 1
สานักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์ “หลักสูตร
วิทยำศำสตร์ข้อมูลสำหรับผู้บริหำร”ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 7
พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง 408 ชั้น 4
อาคารสานักบริการคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ข้อมูล และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลในระดับ
ผู้บริหารและบุคลากรด้านดิจิทลั ขององค์กร เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
ขององค์กร
เวลา 13.10 น. บรรยาย เรื่อง “วิสัยทัศน์การใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูล
เพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยโดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สานักบริการคอมพิวเตอร์
เวลา 14.30 น. บรรยาย เรื่อง “วิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน”โดย ผศ.ดร.สมนึก คีรีโต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
สานักบริการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญท่านผู้บริหาร และผู้สนใจ
เข้ารับการอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้
ที่ goo.gl/forms/EQqFR9oyS4dN5Gny2 หรือสแกน QR-code
ด้านล่าง

สมัครงำน
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม รับสมัครพนักงำน
มหำวิทยำลัยเงินรำยได้ ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
จำนวน 1 อัตรำ สังกัดฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป คุณสมบัตจิ บ
การศึกษาปริญญาตรี รับสมัครถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
และรับสมัครลูกจ้ำงชั่วครำวโครงกำรพัฒนำวิชำกำร
ตำแหน่งนักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ จำนวน 1 อัตรำ วุฒิปริญญาตรี
สมัครได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ผู้สนใจขอและยืน่ ใบสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่
สานักงานเลขานุการ สานักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
ชั้น 4 หรือดูรายละเอียดทาง www.eto.ku.ac.th
คณะมนุษยศำสตร์ รับสมัครพนักงำนมหำวิทยำลัยเงิน
รำยได้ ตำแหน่งบรรณำรักษ์ จำนวน 1 อัตรำ สังกัดสานักงาน
เลขานุการคณะ วุฒิปริญญาตรีสาขาบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศ
ศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง รับสมัครถึงวันที่ 16
พฤษภาคม 2561
ผู้สนใจขอและยืน่ ใบสมัครได้ที่ สานักงานเลขานุการคณะ
มนุษยศาสตร์ ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ หรือดู
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://calendar.ku.ac.th
2

