
 

  ประจ ำสปัดำห ์3 – 9 ธนัวำคม 2561 @อำคำรสำรนเิทศ 50 ป ี
วันจนัทรท์ี ่3 ธันวำคม 2561                                                                                                  

เวลำ 13.00 – 16.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพจิำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร                   
ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2   

เวลำ 13.30 – 16.30 น. : ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ประชุมคณะกรรมกำรวิชำกำร มก. ครั้งที่ 12/2561                        
ณ ห้องประชุมก ำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 

วันองัคำรที ่4 ธนัวำคม 2561 

เวลำ 08.00 น.             : มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จัดพิธีเคำรพธงชำติและร้องเพลงชำติเพื่อน้อมร ำลึกถึงพระมหำ
กรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ณ ด้ำนหน้ำอำคำร 

เวลำ 09.00 – 12.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมคณะอนุกรรมกำรจัดท ำร่ำงประกำศ ระเบียบ และข้อบงัคับเก่ียวกับ                
กำรบริหำรงำนบุคคล  ณ  ห้องประชุม 8 ชั้น 2   

เวลำ 14.00 – 16.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมงำนบริหำรงำนบุคคล ณ  ห้องประชุม 6 ชั้น 2   

วันพธุที ่5 ธนัวำคม 2561 วันคลำ้ยวนัพระรำชสมภพ พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำ ภมูพิลอดลุยเดช           
                                   วันชำต ิและวนัพอ่แหง่ชำติ 

วันพฤหสับดทีี ่6 ธันวำคม 2561 

เวลำ 13.30 – 16.30 น. : ส ำนักงำนสภำ มก. ประชมุบทบำทด้ำนกำรศึกษำของ มก. “เกษตรศำสตร์สร้ำงคน พัฒนำชำติยั่งยนื” 
ณ  ห้องประชุม 9 ชั้น 2   

วันศกุรท์ี่ 7 ธันวำคม 2561 

เวลำ 08.00 – 16.30 น. : ส ำนักงำนประกันคุณภำพ จัดประกวดโครงกำรรำงวัลคุณภำพ ครั้งที่ 12                                             
ณ ห้องประชุมสุธรรม อำรีกุล ชั้น 1   

Around Campus 

ขอเชิญเทีย่ว งำนเกษตร ก ำแพงแสน  
        มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน ขอเชิญเทีย่วงำนเกษตรก ำแพงแสน ครัง้ที ่22 ภำยใต้ค ำขวัญ “ตำม
รอยพระยคุลบำท เกษตรศำสตรก์ ำแพงแสน” ในวนัที ่1 – 10 ธนัวำคม 2561  ณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขต
ก ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
 กิจกรรมประกอบด้วย กำรประชุมวิชำกำรแห่งชำติ กำรจัดแสดงนิทรรศกำรทำงกำรเกษตร งำนมหกรรมเครื่องจักรกล  

 



 

 
 

 

 

           

กำรเกษตรไทย (ThaiTAM 2018) ฟำร์มอัจฉริยะ กำรจัดแสดงแพลตฟอรม์ผลิตพืชส ำหรับอนำคต  และกำรจัดกำรแสดงด้ำน
กำรประมง จำก 5 สถำนีวิจัย ของคณะประมง อำทิ กำรเพำะเลี้ยงปลำนิลแปลงเพศ กำรเพำะเลี้ยงและอนรุักษ์ปูม้ำ นอกจำกนี้ยัง
มีตลำดนัดวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กว่ำ 100 ผลงำน อำทิ ข้ำวปิ่นเกษตร+4 ฟักทองรบัประทำนสด  มะเขือเทศสีดำทิพย์ 
และงำนมหกรรมกรรมอำชพีอิ่มเกษตร ผู้สนใจเที่ยวชมงำน สอบถำมได้ที่ โทรศพัท์ 0 -3435 -1540 

งำนเกษตรแฟรป์ำกชอ่ง’61  
ศนูยว์จิยัขำ้วโพดและขำ้วฟำ่งแหง่ชำต ิคณะเกษตร ขอเชิญเทีย่วงำนเกษตรแฟรป์ำกชอ่ง ’61 ภำยใตแ้นวคดิ 

“เทคโนโลยกี ำรเกษตร เสรมิสรำ้งเศรษฐกจิและกำรทอ่งเทีย่วไทย”ระหวำ่งวนัที ่7 - 10 ธนัวำคม 2561 ณ ศนูยว์จิยัขำ้วโพดและ
ขำ้วฟำ่งแหง่ชำต ิ(ไรส่วุรรณ) อ ำเภอปำกชอ่ง จงัหวดันครรำชสมีำ  

กิจกรรมประกอบด้วย กำรจัดนิทรรศกำร แปลงสำธิตพันธ์ุพืช ข้ำวโพด ข้ำวฟำ่ง และพืชไร่อื่น ๆ กำรอบรมวิชำชพี กำร
ประกวดผลิตผลทำงกำรเกษตร กำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร ผู้สนใจสอบถำมได้ที่ โทรศพัท์ 06 –1558 –5280 –1  

ขอเชิญรว่มกจิกรรมพธิเีคำรพธงชำตแิละรอ้งเพลงชำตไิทย  
 เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร วันชำติ 
และวันพ่อแห่งชำติ ประจ ำปี 2561 รฐับำลและทุกภำคส่วนทั้งในส่วนภูมิภำคและต่ำงประเทศได้พรอ้มใจกันจัดกิจกรรมใน
ส่วนกลำง ระหว่ำงวันที่ 5 - 9 ธันวำคม 2561 
           มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พร้อมด้วยคณำจำรย ์บุคลำกร และนิสิต จัดพิธีเคำรพธงชำติและร้องเพลงชำติ ในวนั
องัคำรที ่4 ธนัวำคม 2561 เวลำ 08.00 น. ณ ดำ้นหนำ้อำคำรสำรนเิทศ 50 ป ีมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์บำงเขน เพือ่น้อม
ร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร และด้วยส ำนึกในพระมหำ
กรุณำธิคุณที่ทรงมีต่อนิสิต คณำจำรย์ และชำวมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ ทั้งปวง และรว่มกันเฉลิมฉลองวันชำติ และวันพ่อ
แห่งชำติ จึงขอเชิญชวนบุคลำกร มก. ร่วมพิธีดังกล่ำวโดยแตง่กำยเสือ้สเีหลอืง  

ขอเชิญรว่มงำนขอบคณุบุคลำกร          
  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จดังำน ขอบคณุบคุลำกร ประจ ำปี 2561 ในวนัที ่28 ธนัวำคม 2561 เวลำ 17.00 น.  
ณ สนำมรกับี ้หนำ้อำคำรเทพศำสตรส์ถติย์ เพื่อขอบคุณบคุลำกรที่ได้ให้ควำมร่วมมอื ร่วมใจ ปฎิบัติงำนเพื่อมหำวิทยำลัย
ด้วยดีเสมอมำ  
  โดยเวลำ 17.00 น. ผู้ร่วมงำนเริ่มลงทะเบียน สำมำรถลงทะเบียนได้ถึงเวลำ 18.30 น. รำงวัลส ำหรับกำรจับสลำก 
แบ่งเป็นรำงวลัที ่1 จ ำนวน 1 รำงวลั มลูคำ่ 10,000 บำท รำงวลัที ่2 รำงวลัละ  7,000 บำท จ ำนวน 2 รำงวลั รำงวลัที ่3 รำงวลัละ  
5,000 บำท จ ำนวน 5 รำงวลั รำงวลัที ่4 รำงวลัละ  3,000 บำท จ ำนวน 7 รำงวลั รำงวลัที ่5 รำงวลัละ  2,000 บำท จ ำนวน 10 
รำงวลั รำงวลัที ่6 รำงวลัละ  1,000 บำท จ ำนวน 15 รำงวลั  

อบรมวิชำชพี 
 สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลติภัณฑ์อำหำร ขอเชิญผู้สนใจเข้ำอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร (วิชำชีพ) 
หลกัสตูร “ซำลำเปำแฮนดเ์มด 5 ไส ้ท ำงำ่ย กนิงำ่ย สไตลญ์ำธปิ” ค่ำอบรม 2500 บำท ในวนัที ่26 ธนัวำคม 2561 เวลำ 08.30 
– 16.30 สอบถำมรำยละเอียดได้ที่ ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีและพัฒนำอุตสำหกรรม โทรศัพท์ 02 – 942 – 8629 ต่อ 1223 

รบัสมคัรงำน 
 คณะวศิวกรรมศำสตร ์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ำท ำงำนในต ำแหน่งต่ำงๆ ดังนี้ 
 นกัวชิำกำรศกึษำ จ ำนวน 1 อตัรำ (พนักงำนมหำวิทยำลยัเงนิรำยได้) สงักัดภำควิชำวิศวกรรมเคมี วุฒิปริญญำตรีทุก
สำขำ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 ธันวำคม 2561 
 อำจำรย ์จ ำนวน 2 อัตรำ (พนกังำนมหำวิทยำลยั) สังกัดภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ วุฒิปรญิญำเอก สำขำวิชำ
วิศวกรรมไฟฟ้ำ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 ธันวำคม 2561 
  สอบถำมรำยละเอียดได้ทีโ่ทรศัพท์ 02 – 797 – 0999 ต่อ 1154 หรือ www.eng.ku.ac.th. 
 

 


