ประจำสัปดำห์ 10 – 16 ธันวำคม 2561 @อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
วันจันทร์ที่ 10 ธันวำคม 2561 วันพระรำชทำนรัฐธรรมนูญ
วันอังคำรที่ 11 ธันวำคม 2561
เวลำ 09.30 – 12.00 น. : มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จัดเสวนำวิชำกำรเรื่อง ดินปุ๋ยกับกำรเกษตรยั่งยืนควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
เวลำ 13.30 – 16.30 น. : กองกลำง ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร มก.ครั้งที่ 12/2561 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2

วันพุธที่ 12 ธันวำคม 2561
เวลำ 08.30 – 12.00 น. : สำนักงำนประกันคุณภำพ ประชุมกรรมกำรนโยบำยกำรประกันคุณภำพ ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2
เวลำ 09.00 – 12.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงำนทำงวิชำกำร
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 1
เวลำ 09.30 – 12.00 น. : ชมรม มก.อำวุโส ประชุมคณะทำงำนฝ่ำยสุขภำพกำย-จิต ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2
เวลำ 13.00 – 16.30 น. : สภำพนักงำน มก. ประชุมสภำสมัยสำมัญ ครั้งที่ 12/2561 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
เวลำ 14.00 – 15.00 น. : สำนักงำนบริกำรวิชำกำร จัดพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ผลงำนวิจยั ข้ำวเหนียว
หุงสุกเร็ว ณ ห้องประชุม 9 ชัน้ 2
เวลำ 16.30 – 18.00 น. : สำนักงำนสภำ มก.ประชุมสภำ มก.วำระพิเศษ ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวำคม 2561
เวลำ 09.00 – 12.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำผู้บริหำรและบุคลำกรสำยสนับสนุน
ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2
เวลำ 13.30 – 16.30 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฎิบัติงำน
ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2

วันศุกร์ที่ 14 ธันวำคม 2561
เวลำ 08.30 – 12.00 น. : สำนักงำนประกันคุณภำพ ประชุมคณะทำงำนขับเคลื่อนอันดับมหำวิทยำลัยโลกครั้งที่ 4
ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2
เวลำ 12.00 – 16.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงำนทำงวิชำกำร
ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2
เวลำ 13.00 – 16.00 น. : สำนักงำนอธิกำรบดี ประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนักงำนอธิกำรบดี ณ ห้องประชุม 8 ชัน้ 2

Around Campus
อบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอำคำร รุน่ ที่ 55

สถำบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศำสตร์ เปิดอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอำคำร รุ่นที่ 55 วันที่ 16
กุมภำพันธ์ – 10 มีนำคม 2562 อบรมวันเสำร์และวันอำทิตย์ ทั้งหมด 8 วัน ณ อำคำร 9 ชัน้ 2 อำคำรบุญสม สุวชิรัตน์
รับจำนวน 60 ท่ำน ลงทะเบียนท่ำนละ 20,000 บำท ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจำกสถำบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
และยังได้รับคะแนน CPD จำกสภำวิศวกรด้วย ผู้สนใจสมัครได้ที่สถำบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย โทรศัพท์ 02 – 942 – 8389

ขอเชิญร่วมงำนขอบคุณบุคลำกร

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จัดงำน ขอบคุณบุคลำกร ประจำปี 2561 ในวันที่ 28 ธันวำคม 2561 เวลำ 07.00 น. พิธี
ทำบุญตักบำตรพระสงฆ์ จำนวน 40 รูป ณ บริเวณด้ำนหน้ำอำคำรสำรนิเทศ 50 ปี เวลำ 08.30 – 10.00 น. พิธีมอบโล่รำงวัล
ประกำศเกียรติคุณ ณ ห้องประชุมสุธรรม อำรีกุล ชั้น 1 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี และเวลำ 17.00 น. ณ สนำมรักบี้ หน้ำอำคำร
เทพศำสตร์สถิตย์ เพื่อขอบคุณบุคลำกรที่ได้ให้ควำมร่วมมือ ร่วมใจ ปฎิบัติงำนเพือ่ มหำวิทยำลัยด้วยดีเสมอมำ โดยสวมเสือ้ สี
เหลือง KU
โดยเวลำ 17.00 น. ผู้ร่วมงำนเริ่มลงทะเบียน สำมำรถลงทะเบียนได้ถึงเวลำ 18.30 น. รำงวัลสำหรับกำรจับสลำก
แบ่งเป็นรำงวัลที่ 1 จำนวน 1 รำงวัล มูลค่ำ 10,000 บำท รำงวัลที่ 2 รำงวัลละ 7,000 บำท จำนวน 2 รำงวัล รำงวัลที่ 3 รำงวัลละ
5,000 บำท จำนวน 5 รำงวัล รำงวัลที่ 4 รำงวัลละ 3,000 บำท จำนวน 7 รำงวัล รำงวัลที่ 5 รำงวัลละ 2,000 บำท จำนวน 10
รำงวัล รำงวัลที่ 6 รำงวัลละ 1,000 บำท จำนวน 15 รำงวัล (ปิดกล่องรับคูปองจับสลำกรำงวัลในเวลำ 18.30 น.)

อบรมวิชำชีพ
สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร ขอเชิญผู้สนใจเข้ำอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร (วิชำชีพ)
หลักสูตร “ซำลำเปำแฮนด์เมด 5 ไส้ ทำง่ำย กินง่ำย สไตล์ญำธิป” ค่ำอบรม 2500 บำท ในวันที่ 26 ธันวำคม 2561 เวลำ 08.30
– 16.30 น. สอบถำมรำยละเอียดได้ที่ ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีและพัฒนำอุตสำหกรรม โทรศัพท์ 02 – 942 – 8629 ต่อ 1223

รับสมัครเรียน

คณะสังคมศำสตร์ สำขำพัฒนำสังคม เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำโท หลักสูตรกำรบริหำรและ
พัฒนำสังคม ภำคพิเศษ รุ่น 71 ประจำปีกำรศึกษำ 2562 สมัครได้ตั้งแต่บัดนีจ้ นถึงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 ที่สำขำพัฒนำ
สังคม ห้องบริหำรและธุรกำร ชั้น 1 อำคำรบรรเจิดคติกำร สอบถำมรำยละเอียดได้ทโี่ ทรศัพท์ 02 – 942 – 7550 ต่อ 11 หรือ
ดูที่ http://sd.grad.ku.ac.th

รับสมัครงำน

คณะวิศวกรรมศำสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ำทำงำนในตำแหน่งต่ำงๆ ดังนี้
นักวิชำกำรศึกษำ (พนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้) สังกัดภำควิชำวิศวกรรมเคมี จำนวน 1 อัตรำ วุฒิปริญญำตรีทุก
สำขำ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 ธันวำคม 2561
เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรงำนทัว่ ไป (พนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้) สังกัดโครงกำรเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญำตรี
นำนำชำติ จำนวน 1 อัตรำ วุฒิปริญญำตรีทุกสำขำ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 ธันวำคม 2561
อำจำรย์ (พนักงำนมหำวิทยำลัย) สังกัดภำควิชำวิศวกรรมทรัพยำกรน้ำ จำนวน 1 อัตรำ วุฒิปริญญำเอก สำขำวิชำ
วิศวกรรมทรัพยำกรน้ำ วิศวกรรมโยธำ วิศวกรรมชลประทำน รับสมัครตั้งแต่บัดนีจ้ นถึงวันที่ 28 ธันวำคม 2561
อำจำรย์ (พนักงำนมหำวิทยำลัย) สังกัดภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ จำนวน 2 อัตรำ วุฒิปริญญำเอก สำขำวิชำ
วิศวกรรมไฟฟ้ำ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 ธันวำคม 2561
อำจำรย์ (พนักงำนมหำวิทยำลัย) สังกัดภำควิชำวิศวกรรมเครือ่ งกล จำนวน 3 อัตรำ วุฒปิ ริญญำเอก สำขำ
วิศวกรรมเครื่องกล รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 มกรำคม 2562
สอบถำมรำยละเอียดได้ทโี่ ทรศัพท์ 02 – 797 – 0999 ต่อ 1154 หรือ www.eng.ku.ac.th.

