ประจําสัปดาห 20 – 26 พฤษภาคม 2562 @อาคารสารนิเทศ 50 ป
วันจันทรที่ 20 พฤษภาคม 2562 : หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
เวลา 09.00 – 16.00 น. : กองการเจาหนาที่ ประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ
ณ หองประชุม 6 ชั้น 2
เวลา 09.00 – 16.30 น. : กองการเจาหนาที่ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว. มก.)
ณ หองประชุม 8 ชั้น 2
เวลา 13.00 – 16.30 น. : สํานักงานกฎหมาย ประชุมคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ประจํา มก.
ณ หองประชุม 9 ชั้น 2

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562
เวลา 08.30 – 16.00 น. : กองการเจาหนาที่ จัดเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน ประจําสํานักงานอธิการบดี
ณ บริเวณโถงจัดเลี้ยง ชั้น 1

วันศุกรที่ 24 พฤษภาคม 2562
เวลา 09.30 – 12.00 น. : สํานักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการพิจารณารูปแบบ และแนวทางการปรับปรุงขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ณ หองประชุม 8 ชั้น 2

Around Campus
มาตรการรักษาความปลอดภัย ในชวงสอบปลายภาคการศึกษาของนิสติ มก. บางเขน
ตามทีม่ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กําหนดจัดสอบปลายภาคการศึกษา ประจําป 2562 ระหวางวันที่ 13 – 24
พฤษภาคม 2562 และไดจัดสถานที่สําหรับใหนิสิตไดอานหนังสือตามสถานที่ตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยในเวลากลางคืน ดังนั้น
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ตลอดจนสวัสดิภาพของนิสิต มก. งานรักษาความปลอดภัย กองยานพาหนะ อาคาร
และสถานที่ จึงมีมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยได จัดกําลังพนักงานรักษาความปลอดภัยเฉพาะกิจ เพิม่ จากเวลาปกติ เพือ่
ปฏิบตั หิ นาทีร่ กั ษาความปลอดภัย และตรวจพืน้ ทีต่ ามจุดอานหนังสือตาง ๆ ในเวลากลางคืน สวนการเดินทางภายใน
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะชวงเวลากลางคืน ขอความรวมมือใหใชบริการรถไฟฟา (รถสวัสดิการ มก.) รถจักรยานยนตรบั จางที่
มก. อนุญาต (เสือ้ วินชมพู-ดํา) * หากพบเห็นเหตุการณ เหตุดวนเหตุราย แจง 0 – 2942 – 8222 ตลอด 24 ชั่วโมง

อบรมคอมพิวเตอร
สํานักบริการคอมพิวเตอร จัดอบรมในโครงการ Digital KU Day และ Trend Talk by OCS/KU เปนประจําทุกเดือน
เพื่อนําเสนอเทรนดเทคโนโลยีสําหรับขับเคลื่อนองคกรในยุคดิจิทัล ใหแกประชาคม มก. พรอมกับการพัฒนาบุคลากรใหมี
สมรรถนะดานดิจทิ ัล สามารถนําเทคโนโลยีเขาชวยในกระบวนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ และสรางสรรคผลงาน

อยางเปนรูปธรรม สําหรับเดือน พฤษภาคม 2562 มีหัวขอในการจัดอบรม ณ สํานักบริการคอมพิวเตอร ดังนี้
- Next-Generation WLAN วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. หอง 408 ชัน้ 4
- Cyberbullying : การกลัน่ แกลงทางโลกออนไลน วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 – 16.00 น.
หอง 510 ชัน้ 5
ผูสนใจเขารวมโครงการได โดยไมมีคาใชจาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลนไดที่ training.ku.ac.th

งานวันรําลึก รัชกาลที่ 8 ทรงหวานขาว ณ เกษตรกลาง บางเขน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดงาน “วันรําลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
ทรงหวานขาว ณ เกษตรกลาง บางเขน เมือ่ วันที่ 5 มิถนุ ายน 2489” ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 10.30 น.
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน เพื่อนอมรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 8 และพระอนุชา
ธิราช ที่ไดเสด็จมาทรงหวานขาว ณ เกษตรกลาง บางเขน และเพื่อสืบทอดเจตนารมณของพระมหากษัตริยไทย ที่ทรงตระหนัก
ถึงความสําคัญของการสงเสริมอาชีพเกษตรกรรม และในวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปรัฐบาลยังไดประกาศเปน “วันขาวและ
ชาวนาแหงชาติ” อีกดวย
กิจกรรมประกอบดวย พิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลัยหนาพระฉายาลักษณ รัชกาลที่ 8 จุดเครื่องทองนอย โดย
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พิธีทําบุญถวายเปนพระราชกุศล พิธีกลาวราชสดุดรี ําลึก รัชกาลที่ 8 การฉายวีดิทัศน 5
มิถุนารําลึก พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงยาตรามาหวานขาว และวีดทิ ัศนเกี่ยวกับขาว การแสดงของนิสิต และการบรรเลงดนตรี
ไทย โดยนิสิตชมรมดนตรีไทย

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จึงขอเชิญ ศิษยเกา คณาจารย นิสิตปจจุบัน บุคลากร
ทุกคณะ ทุกวิทยาเขต รวมอุปสมบทหมูช วงปดภาคการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย ระหวางวันที่ 3 – 18 มิถุนายน 2562
ณ วัดบวรนิเวศวรวิหาร และศูนยปฏิบัติธรรมวัดบวรนิเวศวรวิหาร พรอมรับสมัครนิสิตเด็กวัด (ชาย) จํานวนมาก
ผูสนใจเขารวมอุปสมบทและสมัครนิสิตเด็กวัด สอบถามไดที่ กองกิจการนิสิต ชั้น 3 อาคาระพีสาคริก โทรศัพท 0 – 2118
– 0150 ตอ 4544 หรือดูที่ www.ku.ac.th

สมัครงาน
คณะสิง่ แวดลอม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ตําแหนง นักวิทยาศาสตร จํานวน 1 อัตรา ผูสมัครตอง
สําเร็จการศึกษาระดับ ป. ตรี และ ป. โท ในสาขาวิชาเคมีสิ่งแวดลอม หรือสาขาที่เกี่ยวของ ถาผานการอบรมหลักสูตรปองกัน
อันตรายจากรังสี และมีใบประกาศนียบัตรรับรองจะไดรบั การพิจารณาเปนพิเศษ
ผูสนใจยื่นสมัครไดที่ สํานักงานเลขานุการ คณะสิง่ แวดลอม ตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 สอบถาม
รายละเอียดไดที่ โทรศัพท 0 – 2579 – 2946 0 หรือดูเพิม่ เติมที่ www.calendar.ku.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
- ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 2 อัตรา วุฒิ ป. ตรี ทางดานบัญชี อายุไมเกิน 40 ป สามารถใช
ภาษาอังกฤษ และ MS Office 2007 ขึ้นไปได
- ตําแหนง วิศวกร จํานวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาไฟฟา อายุไมเกิน 40 ป
- ตําแหนงผูป ฏิบตั งิ านโสตทัศนศึกษา จํานวน 1 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส /ชางไฟฟา อายุไมเกิน 35 ป
หากมีประสบการณดานงานโสตทัศนูปกรณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
ผูสนใจยืน่ ใบสมัครไดที่ หนวยการเจาหนาที่ สํานักงานเลขานุการ ชั้น 2 อาคารชูชาติ กําภู ดาวนโหลดใบสมัครไดที่
www.eng.ku.ac.th (รับสมัครงาน) และสมัครทางอินเทอรเน็ตไดที่ Email : jeeranan.n@ku.th ตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ 28
มิถนุ ายน 2562 สอบถามเพิ่มเติมไดที่ โทรศัพท 0 – 2797 – 0999 ตอ 1154

