
 

  ประจ ำสปัดำห ์25 กมุภำพนัธ ์– 3 มนีำคม 2562 @อำคำรสำรนเิทศ 50 ป ี
วันจนัทรท์ี ่25 กมุภำพันธ์ 2562                                                                                                 

เวลำ 08.30 – 16.30 น. : ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ประชุมประจ ำปี 2562 ณ ห้องประชุมก ำพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2                                   
เวลำ 09.30 – 12.30 น. : ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ประชุมคณะกรรมกำรพจิำรณำทบทวนข้อบงัคับ มก. ที่เก่ียวข้องกับกำร              

                        สรรหำผู้บริหำรส่วนงำน ณ ห้องประชุม 8  ชั้น 2 

วันองัคำรที ่26 กมุภำพนัธ ์2562 

เวลำ 09.00 – 16.30 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมคณะอนกุรรมกำร ก.พ.ว. มก. ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2                                    

เวลำ 09.30 – 12.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมคณะกรรมกำรคัดเลือกผู้บริหำรฝ่ำยสนับสนุน  
                                   ณ ห้องประชมุก ำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 

เวลำ 10.00 – 12.00 น. : ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ประชุมสรรหำคณบดี คณะบรหิำรธุรกิจ ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 

วันพธุที ่27 กมุภำพนัธ ์2562 

เวลำ 08.30 – 12.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมคัดเลือกผู้แทนส ำนักงำนอธิกำรบดี เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมกำรกองทุน 
   ส ำรองเลี้ยงชพี ณ ห้องประชมุ 8 ชั้น 2 

เวลำ 09.00 – 12.00 น. : ส ำนักงำนอธิกำรบดี ประชมุคณะกรรมกำรพัฒนำทำงกำยภำพ มก. ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชมุ 9 
ชั้น 2  

เวลำ 09.30 – 12.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำบรรจุต ำแหนง่อำจำรย์ ณ ห้องประชุม 5 ชัน้ 2 

เวลำ 13.30 – 16.30 น. : ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ประชุมคณะท ำงำนพจิำรณำทบทวนโครงสร้ำงกำรบริหำรทำงวิชำกำรและ
กำรบูรณำกำรหลักสูตร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2  

วันพฤหสับดทีี ่28 กมุภำพันธ ์2562 

เวลำ 10.00 – 12.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมกำรท ำ Chart งำนก ำหนดต ำแหน่งใหสู้งขึ้น ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 2 

เวลำ 14.00 – 16.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมคณะกรรมกำรกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ มก.ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 8   
                                   ชั้น 2 

Around Campus 

สมัมนำวิชำกำร เพือ่กำ้วสูต่ ำแหนง่ทีสู่งขึน้ของพนักงำนมหำวิทยำลยั 
        สภำพนักงำนมหำวิทยำลัย ขอเชิญบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำวิชำกำร เพื่อก้ำวเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึน้ของพนักงำน
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรื่อง “กำรพัฒนำงำนประจ ำสูง่ำนวิจัย” วิทยำกรโดย ดร. จรงค์ศักด์ิ พุมนวน นักวิทยำศำสตร์
เชี่ยวชำญ สถำบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำ เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง และ “กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรของสำยวิชำกำรตำม
เกณฑ์ กพอ.ใหม่”   
ศาสตราจารยใ์นสาขาวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

และ ผศ.ดร.ธานินทร์ คงศิลา 



 

 
 

 

 

           

   โดย ศ.ดร. บุญเรียง ขจรศิลป์ อำจำรย์คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และผศ. ดร. ธำนินทร์ คงศิลำ 
รักษำกำรแทนผู้ช่วยอธิกำรบดี ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหนง่ทำงวิชำกำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ใน
วันที่ 6 มีนำคม 2562 เวลำ 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี  
  บุคลำกรที่สนใจ สำมำรถลงทะเบียนส ำรองที่นั่งได้  https://goo.gl/forms/FQ5ItKFqJpqhUMDz1 รับจ ำนวน
จ ำกัด สำยละ 120 ท่ำน (เฉพำะวิทยำเขตบำงเขน) โดยวิทยำเขตก ำแพงแสน ศรีรำชำ และเฉลิมพระเกียรติสกลนคร สำมำรถ
รับชมกำรถ่ำยทอดสดผ่ำนทำง Nontri Live  

กำรบรรยำย “หลกักำรผลิตผักไฮโดรโพนิกสท์ีด่ีและปลอดภยั ส ำหรบับคุคลทัว่ไป” 

         ศูนย์นวัตกรรมวิทยำกำรอำหำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (KU – FIRST)  ร่วมกับ ส ำนักงำนกองทุนสนบัสนนุกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) จัดกำรบรรยำย เรื่อง หลักกำรผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ ที่ดีและปลอดภัยส ำหรับบุคคลทั่วไป ควำมรู้
เบื้องต้นกำรผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ กำรจัดกำรฟำร์มผักไฮโดรโพนิกส์ กำรจัดกำรโรคพืชและแมลงศัตรูพืชในฟำร์มไฮโดรโพ
นิกส์ และกำรจัดกำรสำรเคมศีัตรูพืช รวมกึงกำรเก็บและท ำลำย โดย รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ ดร.รุ่งนภำ ก่อประดิษฐ์สกุล 
ผศ.ดร.กนิฐพร วังใน และ ดร.สุพจน์ กำเซ็ม วันที่ 4 เมษำยน 2562 ณ ชั้น 3 ห้องบหุลันพิทักษ์พล สถำบันคน้คว้ำและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อำหำร มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์  
  ผู้สนใจสำมำรถสมัครออนไลน์ได้ทำง https://.goo.gl/zRSzAs สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนกึงวันที่ 29 มีนำคม 2562 
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม คุณปรียชำติ จันทโชติ โทรศพัท์ 02 – 942 – 8629 – 35 ต่อ 1307  
 
มก.เปิดอบรมหลกัสตูรระยะสัน้ 

        คณะมนุษยศำสตร์ จัดอบรมระยะสั้น ในรอบเดือนมกรำคม – เดือนมิถุนำยน 2562 จ ำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่  
  หลักสูตรสุดยอดเลขำนุกำรผูบ้ริหำรยุคใหม่ อบรมระหว่ำงวันที่ 28 – 29 มีนำคม 2562 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 
22 มีนำคม 2562  
  หลักสูตรพิธีกรและผูด้ ำเนินรำยกำรมืออำชพี อบรมระหว่ำงวันที่ 30 -31 มีนำคม 2562 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 
25 มีนำคม 256 
  หลักสูตรกำรเขียนหนงัสือรำชกำรและรำยงำนกำรประชุม อบรมระหว่ำงวันที่ 27 – 28 พฤษภำคม 2562 สมัครได้
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤษภำคม 2562 
  หลักสูตรผู้ประกำศในกิจกำรกระจำยเสียงและกจิกำรโทรทศัน์รุ่นที่ 9 กำรอบรมแบง่ออกเป็น ระดับต้นวันที่ 31 
พฤษภำคม -2 มิถุนำยน 2562 สมัครได้ตัง้แต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 พฤษภำคม 2562 ระดบักลำง 13 – 16 มิถุนำยน 2562 
สมัครได้ตั้งแต่บัดนีจ้นถึงวันที ่7 มิถุนำยน 2562 ระดับสูง 28 – 30 มิถุนำยน 2562 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มิถุนำยน 
2562  
  ผู้สนใจสำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.งำมชืน่ หวำนหอม โทรศัพท์ 084 – 771 – 4749 และ  
น.ส.สุพัตรำ สขุแสวง โทรศพัท์ 089 – 049 – 0297  
 
เปิดรบัสมคัรงำน 

   สถำบันวิจัยและพฒันำแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เปิดรับสมัครพนักงำนมหำวิทยำลัย ต ำแหน่ง นักวิจัย สงักัด 
ฝ่ำยเครื่องมือและวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ คุณสมบัติวุฒิปรญิญำเอก สำขำเทคโนโลยีชีวภำพ อณูชีววิทยำ พันธุวิศวกรรม หรือ
สำขำที่เก่ียวข้อง  
  ผู้สนใจสำมำรถขอและยื่นใบสมัครได้ที่งำนบริหำรและธุรกำร ชั้น 1 ส ำนักงำนเลขำนุกำร อำคำรสุวรรณวำจกกสิกิจ 
สถำบันวิจัยและพฒันำแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 มีนำคม  2562 สอบถำมรำยละเอยีดเพิ่มเติม 
โทรศัพท์ 02 – 561 – 1986 หรือดู www.rdi.ku.ac.th   
 
 

          
 

https://goo.gl/forms/FQ5ltKFqJpqhUMDz1%20รับ
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