ประจำสัปดำห์ 22 – 28 เมษำยน @อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
วันจันทร์ที่ 22 เมษำยน 2562
เวลำ 08.30 – 12.00 น. : สำนักงำนประกันคุณภำพ ประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มก. ครั้งที่ 2/2556 ณ
ห้องประชุม 8 ชั้น 2
เวลำ 09.00 – 16.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ทำข้อมูลระบบ KU SMART HR ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 1
เวลำ 13.00 – 16.30 น. : สำนักงำนกฎหมำย ประชุมคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ มก. ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2
เวลำ 13.30 – 16.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมกำรจัดกำรข้อมูลในระบบ KU Smart P ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 2

วันอังคำรที่ 23 เมษำยน 2562
เวลำ 08.00 – 13.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมสัมมนำเรื่อง กำรเข้ำสู่ตำแหน่งทำงวิชำกำรของพนักงำน มก. ประเภท
คณำจำรย์ประจำเวลำ ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2
เวลำ 09.00 – 16.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ จัดทำข้อมูลระบบ KU SMART HR ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 1
เวลำ 09.00 – 16.30 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมอนุคณะกรรมกำร ก.พ.ว.มก. ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2
เวลำ 09.30 – 12.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมพิจำรณำกำรบรรจุตำแหน่งอำจำรย์ ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 2
เวลำ 14.00 – 16.30 น. : กองกลำง ประชุมคณะกรรมกำรด้ำนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2

วันพุธที่ 24 เมษำยน 2562
เวลำ 09.00 – 16.30 น. : ชมรม มก. อำวุโส ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำรชมรม มก. อำวุโส ณ ห้องประชุม 8 ชัน้ 2
เวลำ 09.00 – 16.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ทำข้อมูลระบบ KU SMART HR ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษำยน 2562
เวลำ 09.00 – 16.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ทำข้อมูลระบบ KU SMART HR ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2

วันศุกร์ที่ 26 เมษำยน 2562
เวลำ 09.00 – 16.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ทำข้อมูลระบบ KU SMART HR ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2

Around Campus
โครงกำรอบรมพัฒนำภำษำสำหรับนิสติ และบุคคลทัว่ ไป
ศูนย์ภำษำ มก. เปิดรับสมัครนิสิต และบุคคลทั่วไป เข้ำอบรมภำษำ รุ่นที่ 74 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25
เมษำยน 2562 เริ่มเรียนวันที่ 11 พฤษภำคม – 14 กรกฎำคม 2562 สอบถำมโทรศัพท์ 02 – 942 – 8888 – 9 ดูรำยละเอียด
เพิ่มเติม www.lang.human.ku.ac.th

ปัจฉิมนิเทศ

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จัดงำนปัจฉิมนิเทศให้นสิ ิตชั้นปีสุดท้ำย(บำงเขน) วันที่ 30 เมษำยน 2562 ณ อำคำรจักร
พันธ์เพ็ญศิริ เวลำ 08.00 – 12.30 น. ภำยในงำนมีกำรบรรยำยพิเศษ “Proud to be KU” โดย คุณณรงค์ โอสถธนำกร
(KU41) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพะเยำ คุณวิเชียร ชิณวงษ์ (KU 59) หัวหน้ำเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำทุ่งใหญ่นเรศวรด้ำนตะวันตก
จังหวัดกำญจนบุรี และ “กำรเตรียมควำมพร้อม และกำรสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรทำงำน สู่กำรเป็นบัณฑิตที่มีคุณภำพ” โดย
ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล ประธำนผู้บริหำรทรัพยำกรบุคคลร่วม เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ กำรกล่ำวปัจฉิมกถำ
โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นำยกสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

โครงกำรบรรพชำอุปสมบทหมู่
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ขอเชิญนิสิตเก่ำ นิสิตปัจจุบัน และบุคลำกร เข้ำร่วมอุปสมบทหมู่ ช่วงปิดภำคกำรศึกษำ
2562 ณ วัดบวรนิเวศวรวิหำร และศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดบวรนิเวศวรวิหำร ระหว่ำงวันที่ 3 – 18 มิถุนำยน 2562 โดยไม่เสีย
ค่ำใช้จ่ำย เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร
พร้อมรับสมัครนิสิตเด็กวัด(ชำย)จำนวนมำก ผู้สนใจเข้ำร่วมอุปสมบทและสมัครนิสิตวัด สำมำรถสมัครได้ที่งำนวินยั
และพัฒนำศักยภำพนิสิต ชั้น 3 กองกิจกำรนิสิต อำคำรระพีสำคริก สอบถำมโทรศัพท์ 02 – 118 – 0150 ต่อ 8544 หรือ
ดูรำยละเอียดเพิ่มเติม www.ku.ac.th

ขอเชิญร่วมบริจำคโลหิต

คณะวิทยำศำสตร์ ขอเชิญร่วม ทำควำมดี บริจำคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ ถวำยเป็นพระรำช
กุศล แด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 23 เมษำยน 2562 ณ ห้อง 308 ชั้น 3 อำคำรวิทยำศำสตร์ 45
ปี เวลำ 09.00 – 15.00 น. (นิสิตจะได้รับ ชม.ด้ำนเพื่อสังคม)

อบรม บทบำทอำจำรย์ทปี่ รึกษำ

สำนักทะเบียนและประมวลผล จัดโครงกำรอบรมเรื่อง “บทบำทหน้ำที่อำจำรย์ที่ปรึกษำสำหรับนิสิตยุคดิจิทัล” เพือ่
เสริมสร้ำงควำมรู้และประสบกำรณ์และเทคนิคกำรให้คำปรึกษำแก่คณำจำรย์รุ่นใหม่ และเพื่อให้อำจำรย์ได้นำควำมรู้ไปปฏิบัติใน
กำรให้คำปรึกษำแก่นิสิตอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล เป็นกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำให้แก่นิสิตอย่ำงเป็นระบบและ
ทันกำล ในวันที่ 29 เมษำยน 2562 เวลำ 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 408 สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
ผู้สนใจดูรำยละเอียดเพิ่มเติม https://eduserv.ku.ac.th//gallery.php?path=album/3/62duty/

สมัครงำน

สถำบันวิจัยและพัฒนำแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ตำแหน่ง
นักวิจัย 1 อัตรำ คุณสมบัติ วุฒิปริญญำเอก สำขำเทคโนโลยีชีวภำพ อณูชีววิทยำ พันธุวิศวกรรม หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ
สำมำรถขอและยืน่ ใบสมัครได้ที่ งำนบริหำรและธุรกำร ชั้น 1 สำนักงำนเลขำนุกำร อำคำรสุวรรณวำจกสิกิจ สถำบันวิจยั และ
พัฒนำแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 เมษำยน 2562 สอบถำมโทรศัพท์ 02 – 561 – 1986 หรือดู
รำยละเอียดเพิ่มเติม www.rdi.ku.ac.th
คณะสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครพนักงำนเงินรำยได้ ตำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ 1 อัตรำ คุณสมบัติ วุฒิปริญญำโท โดย
วุฒิปริญญำตรีและปริญญำโทสำขำเคมี สิ่งแวดล้อม หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง และมีหลักสูตรที่มีวิทยำนิพนธ์และมีกำรทำวิจัยใน
ห้องปฏิบัติกำร ผู้สนใจสำมำรถ ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงำนเลขำนุกำร คณะสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3
พฤษภำคม 2562 สอบถำมโทรศัพท์ 02 – 579 - 2846

