ประจำสัปดำห์ 3 – 9 ธันวำคม 2561 @อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
วันจันทร์ที่ 3 ธันวำคม 2561
เวลำ 13.00 – 16.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพจิ ำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร
ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2
เวลำ 13.30 – 16.30 น. : สำนักทะเบียนและประมวลผล ประชุมคณะกรรมกำรวิชำกำร มก. ครั้งที่ 12/2561
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2

วันอังคำรที่ 4 ธันวำคม 2561
เวลำ 08.00 น.

: มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จัดพิธีเคำรพธงชำติและร้องเพลงชำติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหำ
กรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ณ ด้ำนหน้ำอำคำร

เวลำ 09.00 – 12.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมคณะอนุกรรมกำรจัดทำร่ำงประกำศ ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำนบุคคล ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2
เวลำ 14.00 – 16.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมงำนบริหำรงำนบุคคล ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2

วันพุธที่ 5 ธันวำคม 2561 วันคล้ำยวันพระรำชสมภพ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช
วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวำคม 2561
เวลำ 13.30 – 16.30 น. : สำนักงำนสภำ มก. ประชุมบทบำทด้ำนกำรศึกษำของ มก. “เกษตรศำสตร์สร้ำงคน พัฒนำชำติยั่งยืน”
ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2

วันศุกร์ที่ 7 ธันวำคม 2561
เวลำ 08.00 – 16.30 น. : สำนักงำนประกันคุณภำพ จัดประกวดโครงกำรรำงวัลคุณภำพ ครั้งที่ 12
ณ ห้องประชุมสุธรรม อำรีกุล ชั้น 1

Around Campus
ขอเชิญเทีย่ ว งำนเกษตร กำแพงแสน

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน ขอเชิญเทีย่ วงำนเกษตรกำแพงแสน ครัง้ ที่ 22 ภำยใต้คำขวัญ “ตำม
รอยพระยุคลบำท เกษตรศำสตร์กำแพงแสน” ในวันที่ 1 – 10 ธันวำคม 2561 ณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขต
กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
กิจกรรมประกอบด้วย กำรประชุมวิชำกำรแห่งชำติ กำรจัดแสดงนิทรรศกำรทำงกำรเกษตร งำนมหกรรมเครื่องจักรกล

กำรเกษตรไทย (ThaiTAM 2018) ฟำร์มอัจฉริยะ กำรจัดแสดงแพลตฟอร์มผลิตพืชสำหรับอนำคต และกำรจัดกำรแสดงด้ำน
กำรประมง จำก 5 สถำนีวิจัย ของคณะประมง อำทิ กำรเพำะเลี้ยงปลำนิลแปลงเพศ กำรเพำะเลี้ยงและอนุรักษ์ปูม้ำ นอกจำกนี้ยัง
มีตลำดนัดวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กว่ำ 100 ผลงำน อำทิ ข้ำวปิ่นเกษตร+4 ฟักทองรับประทำนสด มะเขือเทศสีดำทิพย์
และงำนมหกรรมกรรมอำชีพอิ่มเกษตร ผู้สนใจเที่ยวชมงำน สอบถำมได้ที่ โทรศัพท์ 0 -3435 -1540

งำนเกษตรแฟร์ปำกช่อง’61

ศูนย์วจิ ยั ข้ำวโพดและข้ำวฟ่ำงแห่งชำติ คณะเกษตร ขอเชิญเทีย่ วงำนเกษตรแฟร์ปำกช่อง ’61 ภำยใต้แนวคิด
“เทคโนโลยีกำรเกษตร เสริมสร้ำงเศรษฐกิจและกำรท่องเทีย่ วไทย”ระหว่ำงวันที่ 7 - 10 ธันวำคม 2561 ณ ศูนย์วจิ ยั ข้ำวโพดและ
ข้ำวฟ่ำงแห่งชำติ (ไร่สวุ รรณ) อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
กิจกรรมประกอบด้วย กำรจัดนิทรรศกำร แปลงสำธิตพันธุ์พืช ข้ำวโพด ข้ำวฟ่ำง และพืชไร่อื่น ๆ กำรอบรมวิชำชีพ กำร
ประกวดผลิตผลทำงกำรเกษตร กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร ผู้สนใจสอบถำมได้ที่ โทรศัพท์ 06 –1558 –5280 –1

ขอเชิญร่วมกิจกรรมพิธเี คำรพธงชำติและร้องเพลงชำติไทย

เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร วันชำติ
และวันพ่อแห่งชำติ ประจำปี 2561 รัฐบำลและทุกภำคส่วนทั้งในส่วนภูมิภำคและต่ำงประเทศได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมใน
ส่วนกลำง ระหว่ำงวันที่ 5 - 9 ธันวำคม 2561
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พร้อมด้วยคณำจำรย์ บุคลำกร และนิสิต จัดพิธีเคำรพธงชำติและร้องเพลงชำติ ในวัน
อังคำรที่ 4 ธันวำคม 2561 เวลำ 08.00 น. ณ ด้ำนหน้ำอำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน เพือ่ น้อม
รำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร และด้วยสำนึกในพระมหำ
กรุณำธิคุณที่ทรงมีต่อนิสิต คณำจำรย์ และชำวมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ทั้งปวง และร่วมกันเฉลิมฉลองวันชำติ และวันพ่อ
แห่งชำติ จึงขอเชิญชวนบุคลำกร มก. ร่วมพิธีดังกล่ำวโดยแต่งกำยเสือ้ สีเหลือง

ขอเชิญร่วมงำนขอบคุณบุคลำกร

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จัดงำน ขอบคุณบุคลำกร ประจำปี 2561 ในวันที่ 28 ธันวำคม 2561 เวลำ 17.00 น.
ณ สนำมรักบี้ หน้ำอำคำรเทพศำสตร์สถิตย์ เพื่อขอบคุณบุคลำกรที่ได้ให้ควำมร่วมมือ ร่วมใจ ปฎิบัติงำนเพื่อมหำวิทยำลัย
ด้วยดีเสมอมำ
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

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

รับสมัครงำน
คณะวิศวกรรมศำสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ำทำงำนในตำแหน่งต่ำงๆ ดังนี้
นักวิชำกำรศึกษำ จำนวน 1 อัตรำ (พนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้) สังกัดภำควิชำวิศวกรรมเคมี วุฒิปริญญำตรีทุก
สำขำ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 ธันวำคม 2561
อำจำรย์ จำนวน 2 อัตรำ (พนักงำนมหำวิทยำลัย) สังกัดภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ วุฒิปริญญำเอก สำขำวิชำ
วิศวกรรมไฟฟ้ำ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 ธันวำคม 2561
สอบถำมรำยละเอียดได้ทโี่ ทรศัพท์ 02 – 797 – 0999 ต่อ 1154 หรือ www.eng.ku.ac.th.

