ประจําสัปดาห 15 – 21 ตุลาคม @อาคารสารนิเทศ 50 ป
วันจันทรที่ 15 ตุลาคม 2561

ชดเชยวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561
เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองการเจาหนาที่ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ณ หองประชุม 8 ชั้น 2
เวลา 13.00 – 16.30 น. : ประชุมคณะทํางานโครงการความรวมมือระหวาง มก. และ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด ณ หองประชุม
กําพล อดุลวิทย ชั้น 2

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น. : ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชมรม มก.อาวุโส ณ หองประชุม 8 ชั้น 2

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561
เวลา 15.30 – 16.30 น. : ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลัน่ กรองงบประมาณ มก. งบประมาณป 2562 ณ หองประชุม 8
ชั้น 2

วันศุกรที่ 19 ตุลาคม 2561
เวลา 13.00 – 16.30 น. : ปรึกษาหารือโครงการเครือขายวิชาการดานยางพารา ณ หองประชุม 9 ชั้น 2
เวลา 13.30 – 16.00 น. : ประชุมนําเสนอขั้นตอนและวิธีการบันทึกขอมูลระบบ KU SMART HR ณ หองประชุม 8 ชั้น 2

วันอาทิตยที่ 21 ตุลาคม 2561
เวลา 16.00 น. : พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ

Around Campus
อบรม การใชเทคนิคการกลายพันธุเ พือ่ สรางความหลากหลายทางพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุพ
 ืช
ศูนยวิจัยนิวเคลียรเทคโนโลยี รวมกับ ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การใชเทคนิคการกลายพันธุเพื่อสรางความหลากหลายทางพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุพืช รุนที่ 10” วันที่ 19 – 21
ธันวาคม 2561 ณ ศูนยวิจัยนิวเคลียรเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของดานวิทยาศาสตรการเกษตรของ
ไทยไดรับทราบเทคนิคการกลายพันธุเพื่อสรางความหลากหลายทางพันธุกรรมและนําไปใชในการศึกษาวิจัยเพื่อสรางพันธุพืช
ใหมๆ คาลงทะเบียน 4,500 บาท/คน นิสิตและนักศึกษา 3,500 บาท/คน
รับสมัครจนถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 สนใจติดตอสอบถามไดที่ นางสาวณัฐนิชภู สุกิน ศูนยวิจัยนิวเคลียรเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร โทรศัพท 02 – 942 – 8652

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดงาน “ขอบคุณบุคลากร” ป 2561
วันศุกรที่ 28 ธันวาคม 2561 ภาคเชาพิธีทาํ บุญตักบาตร และมอบรางวัลตาง ๆ และภาคค่าํ งานเลีย้ ง
ขอบคุณและสังสรรค บริเวณสนามรักบี้ รายละเอียดจักแจงใหทราบทาง www.ku.ac.th

วันพิธพ
ี ระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2561
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2560 ระหวางวันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ อาคารจักรพันธ
เพ็ญศิริ ปนี้สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แกผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 ราย ไดแก นายลักษณ
วจนานวัช ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สงเสริมการเกษตร) คณะเกษตร, นายพินิจ กังวานกิจ ปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) คณะประมง, นายรอยล จิตรดอน ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาการ
คอมพิวเตอร) คณะวิทยาศาสตร, รองศาสตราจารยสมบัติ ขอทวีวัฒนา ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พัฒนา
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร) คณะอุตสาหกรรมเกษตร, Professor Serge MORAND ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(เทคโนโลยีสุขภาพสัตว) คณะเทคนิคการสัตวแพทย และนายประภาส เตมียบุตร ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(วิศวกรรมโยธา) คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ขอความรวมมือจากบัณฑิต ผูปกครองอยานําลูกโปงทุกชนิดเขามาในวันซอมใหญและวันพิธี เนื่องจาก
จะเกิดความเสียหายหากลูกโปงหลุดลอยไปติดสายไฟฟา อาจทําใหไฟฟาชอตและดับได รวมทั้งการแตงกายเมื่อสวมครุยวิทยฐานะ
โปรดหลีกเลี่ยงการประดับสิ่งของใด ๆ บนชุดครุยและบนศีรษะ ตลอดจนการถายภาพที่มกี ิริยาทาทางทีไ่ มเหมาะสม และขอเชิญชวน
บัณฑิตพาเพื่อน ๆ ญาติมาถายภาพรวมแสดงความยินดีตามซุมตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไวหลายจุด หลากหลายบรรยากาศ
ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ku.ac.th หรือดาวนโหลดแอปพลิเคชันระบบ Android “รับปริญญา มก.”

โครงการเลือกแนวทาง...วางอนาคต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 โครงการ “เลือกแนวทาง...วาง
อนาคต” วันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บางเขน เพื่อเผยแพรขาวสารขอมูลหลักสูตรอุดมศึกษาทั่วประเทศ ขอมูลทางการศึกษา การแนะแนวการศึกษาของสถาบันการ
ศึกษาตางๆ และกิจกรรมเปดบานเยี่ยมชมคณะวิชาตางๆ (Open House) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน สอบถาม
รายละเอียดไดที่ โทรศัพท 02 – 118 – 0144 หรือที่ http://eduserv.ku.ac.th

การประชุมวิชาการครัง้ ที่ 57
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาและผูสนใจสงผลงานวิจัยเขารวมในการประชุม
ทางวิชาการ ครั้งที่ 57 ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ 2562 เพื่อนําเสนอผลงานวิจยั ภาคบรรยาย และหรือ
เสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ผูสนใจสามารถดูตัวอยางการเขียนผลงานวิจัย รวมถึง
สงบทคัดยอและเรื่องเต็มไดจนถึงวันจันทรที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561ที่ http://annualconference.ku.ac.th สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝายบริการการศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โทรศัพท 02 – 118 –
0143

สมัครงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ ปฏิบัตกิ าร จํานวน 1 อัตรา และ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 2 อัตรา ตําแหนงผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา จํานวน 1
อัตรา ตําแหนงพนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา ตําแหนงวิศวกร จํานวน 1 อัตรา และตําแหนงเจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป
จํานวน 3 อัตรา เปดรับสมัครจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 สอบถามรายละเอียดที่ โทรศัพท 02 – 797 – 0999 ตอ 1154 หรือ
www.eng.ku.ac.th
คณะมนุษยศาสตร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สังกัดภาควิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ
จํานวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอกดานการทองเที่ยวหรืออุตสาหกรรมบริการ สมัครจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 หรือโทรศัพท
สอบถามไดที่ 0-2579-5566 ตอ 4351

