ประจำสัปดำห์ 10 – 16 มิถนุ ำยน 2562 @อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนำยน 2562
เวลำ 09.00 – 12.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมเลือกผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำรสรรหำ ผอ. สน. ส่ง
เสริมฯ ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2
เวลำ 13.30 – 16.30 น. : กองกลำง ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร มก. ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมดำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2

วันอังคำรที่ 11 มิถุนำยน 2562
เวลำ 08.30 – 16.30 น. : สำนักประกันคุณภำพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ขบั เคลื่อน EdPEx มก. สำนักงำนวิทยำเขต
ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2
เวลำ 09.00 – 12.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมคณะกรรมกำร ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงำนทำงวิชำกำร ณ ห้องประชุม 6
ชั้น 2
เวลำ 09.30 – 12.00 น. : กองกลำง ประชุมคณะทำงำนโครงกำรหลวง 50 ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2
เวลำ 13.30 – 16.30 น. : สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ประชุมเลือกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำร
สรรหำคณบดีคณะประมง ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 2

วันพุธที่ 12 มิถุนำยน 2562
เวลำ 08.00 – 16.30 น. : สำนักงำนอธิกำรบดี จัดสัมมนำบทเรียนและข้อกังวลของนักพัสดุ มก. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์
ชั้น 2
เวลำ 05.00 – 12.00 น. : สถำนพยำบำล มก. ตรวจสุขภำพประจำปี 2562 แก่บุคลำกร ณ ห้องประชุม 1, 2, 3 ชั้น 1
เวลำ 09.00 – 12.00 น. : ชมรม มก. อำวุโส ประชุมคณะทำงำนฝ่ำยสุขภำพกำย – จิต ณ ห้องประชุม 5 ชัน้ 2

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนำยน 2562
เวลำ 05.00 – 12.00 น. : สถำนพยำบำล มก. ตรวจสุขภำพประจำปี 2562 แก่บุคลำกร ณ ห้องประชุม 1, 2, 3 ชั้น 1
เวลำ 09.00 – 12.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงำนทำงวิชำกำร ณ ห้องประชุม 6
ชั้น 2
เวลำ 13.00 – 16.30 น. : สภำมหำวิทยำลัย มก. ประชุมสภำพนักงำนสมัยสำมัญครัง้ ที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์
ชั้น 2

วันศุกร์ที่ 14 มิถนุ ำยน 2562
เวลำ 05.00 – 12.00 น. : สถำนพยำบำล มก. ตรวจสุขภำพประจำปี 2562 แก่บุคลำกร ณ ห้องประชุม 1, 2, 3 ชั้น 1
เวลำ 09.00 – 12.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ มก. ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2

เวลำ 13.00 – 16.30 น. : สำนักงำนอธิกำรบดี ประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนักงำน ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2
เวลำ 13.30 – 16.30 น. : สำนักงำนสภำ ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรตรวจสอบ มก. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2

Around Campus
ขอเชิญร่วมใส่บำตรพระภิกษุใหม่
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธำร่วมทำบุญตักบำตรพระภิกษุใหม่ จำนวน 8 รูป จำกโครงกำรบรรพชำ
อุปสมบทหมู่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่ พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลง
กรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว บริเวณหน้ำอำคำรสำรนิเทศ 50 ปี วันที่ 10 มิถุนำยน 2562 เวลำ 06.30 – 07.30 น.

KU SPORTS WEEK 2019
สำนักกำรกีฬำ ขอเชิญบุคลำกร มก. เข้ำร่วมแข่งขันกีฬำเพื่อสุขภำพ ภำยใน มก. ประจำปี 2019 ระหว่ำงวันที่ 10 – 20
มิถุนำยน 2562 กีฬำที่ทำกำรแข่งขัน ได้แก่ บำสเกตบอลชำย แชร์บอลหญิง วอลเลย์บอลหญิง แบดมินตัน เปตอง เทเบิลเทนนิส
ว่ำยน้ำ กรีฑำ กีฬำสันทนำกำร โดยในวันที่ 21 มิถุนำยน 2562 จะทำกำรแข่งขันรอบมหกรรม ณ สนำมอินทรีจันทรสถิตย์ ตั้งแต่
เวลำ 13.00 น. เป็นต้นไป และสำมำรถติดตำมผลและภำพกำรแข่งขันได้ที่ แฟนเพจ KU SPORTS WEEK 2019

รับสมัครนิสติ ใหม่
โครงกำรหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีโครงสร้ำงเพื่อสิง่ แวดล้อมสรรค์สร้ำง ภำควิชำ
วิศวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ รับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำโท (รุ่นที่ 10) เรียนวันเสำร์-อำทิตย์ สมัคร
ได้ถึงวันที่ 14 พฤษภำคม 2562 สนใจดูรำยละเอียดเพิ่มที่ www.stbe.eng.ku.ac.th สอบถำมโทรศัพท์ 084 - 641 - 6768

สมัครงำน
คณะวิศวกรรมศำสตร์ เปิดรับสมัครพนักงำนมหำวิทยำลัย สังกัดภำควิชำวิศวกรรกำรบินและอวกำศ ตำแหน่งอำจำรย์
วุฒิปริญญำเอกสำขำวิศวกรรมเครื่องกล หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง อำยุไม่เกิน 45 ปี จำนวน 1 อัตรำ และ วุฒิปริญญำเอก สขำ
วิศวกรรมขนส่ง (transport Engineering) หรือกำรจัดกำรจรำจร (Traffic Management) หรือสำขำวิขำกำรวิจัยดำเนินงำน
(Operation Research) หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง อำยุไม่เกิน 50 ปี จำนวน 1 อัตรำ ผู้สนใจสำมำรถสมัครได้ที่หน่วยกำรเจ้ำหน้ำที่
สำนักงำนเลขำนุกำร ชัน้ 2 อำคำรชูชำติกำภู ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มิถุนำยน 2562 ดำวน์โหลดใบสมัครและดูรำยละเอียด
เพิ่มเติม www.eng.ku.ac.th
คณะสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครพนักงำนมหำวิทยำลัย ตำแหน่งแม่บ้ำน 1 อัตรำ ผู้สนใจสำมำรถขอและยื่นใบสมัครได้ที่
หน่วยกำรเจ้ำหน้ำที่ คณะสิง่ แวดล้อม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มิถุนำยน 2562 สอบถำมโทรศัพท์ 02 – 579 – 2946
ดูรำยละเอียดเพิ่มเติม www.calendar.ku.ac.th
สถำบันวิจันและพัฒนำแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ รับสมัครพนักงำนมหำวิทยำลัย ตำแหน่งเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรงำน
ทั่วไป 1 อัตรำ วุฒิปริญญำตรี และ ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 1 อัตรำ วุฒิปริญญำโท ผู้สนใจสำมำรถขอและยื่นใบ
สมัครได้ทงี่ ำนบริหำรธุรกำร ชั้น 1 สำนักงำนเลขำนุกำร อำคำรสุวรรณวำจกกสิกิจ สถำบันวิจัยและพัฒนำแห่ง
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ตัง้ แต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 มิถุนำยน 2562 สอบถำมโทรศัพท์ 02 – 561 – 1986 หรือดูรำยละเอียด
www.rdi.ku.ac.th

