
 

  
ประจาํสปัดาห� 24 – 30 มถินุายน 2562 @ อาคารสารนเิทศ 50 ป� 

วันจนัทร�ที ่24 มิถุนายน 2562                                                                                                  

เวลา 08.30 – 10.00 น. : คณะสิ่งแวดล�อม รับมอบ KU Tower จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องค�การมหาชน)         
ณ ห�องประชุม 9 ชั้น 2 

เวลา 08.30 – 16.30 น. : สํานักงานสภา มก. ประชมุสภา มก. ณ ห�องประชุมกําพล อดุลวิทย� ชั้น 2 

วันองัคารที ่25 มถิุนายน 2562  

เวลา 08.00 – 16.00 น. : กองการเจ�าหน�าที่ จัดโครงการตรวจสุขภาพ ประจําป� 2562 โดยใช�สิทธิประกันสังคม                       
ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 

เวลา 09.00 – 12.00 น. : สํานักงานอธิการบดี จัดพิธีลงนามบันทึกข�อตกลงความร�วมมือระหว�างมหาวิทยาลับเกษตรศาสตร�
ร�วมกับ KH ROBERT GROUP ณ ห�องประชุมกําพล อดุลวิทย� ชั้น 2 

วันพธุที ่26 มถิุนายน 2562 

เวลา 08.00 – 16.00 น. : กองการเจ�าหน�าที่ จัดโครงการตรวจสุขภาพ ประจําป� 2562 โดยใช�สิทธิประกันสังคม                       
ณ โถงนทิรรศการ ชั้น 1 

เวลา 09.00 – 16.30 น. : กองวิเทศสัมพันธ�  มอบรางวัลโครงการประกวดภาพถ�าย IAD KU photo contest 2019                        
ณ ห�องประชุมกําพล อดุลวิทย� ชั้น 2 

เวลา 13.00 – 16.00 น. : ศูนย�นานาชาติสิรินธรฯ ประชมุงานโครงการหลวง 50 ณ ห�องประชุม 8 ชั้น 2   

วันพฤหสับดทีี ่27 มถิุนายน 2562 

เวลา 08.00 – 16.00 น. : กองการเจ�าหน�าที่ จัดโครงการตรวจสุขภาพ ประจําป� 2562 โดยใช�สิทธิประกันสังคม                       
ณ โถงนทิรรศการ ชั้น 1 

เวลา 08.30 – 12.00 น. : สํานักงานประกันคุณภาพ ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มก.ครั้งที่ 4/2562                              
ณ ห�องประชุม 8 ชั้น 2 

เวลา 08.30 – 13.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ� ต�อนรับคณะผู�บริหารประเทศฟ�ลิปป�นส� ณ ห�องประชุม 9 ชั้น 2 

เวลา 12.00 – 16.30 น. : กองการเจ�าหน�าที่ ประชุมตําแหน�งทางวิชาการ ณ ห�องประชมุ 8 ชั้น 2 

เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองกลาง ประชุมคณะทํางานปรับลดขั้นตอนภารกิจหลกัของ มก. ณ ห�องประชุมกําพล             
อดุลวิทย� ชั้น 2  

วันศกุร�ที่ 28 มิถนุายน 2562 

เวลา 08.00 – 12.00 น. : ชมรม มก. อาวุโส ประชมุใหญ�สามัญประจําป� 2561 ณ ห�องประชุมกําพล อดุลวิทย� ชั้น 2 

 



 

 

 

 

 

           

เวลา 09.30 – 16.30 น. : สํานักงานสภา มก. ประชมุคณะกรรมการสรรหาผู�สมควรดํารงตําแหน�งกรรมการสภา มก.
ผู�ทรงคุณวุฒิ แทนตําแหน�งทีว่�าง ณ ห�องประชุม 9 ชั้น 2 

เวลา 13.30 – 16.30 น. : สํานักงานสภา มก. ประชมุคณะกรรมการพัฒนาระบบการตรวจสอบ มก. ณ ห�องประชมุ 8 ชั้น 2 

Around Campus 

สมัมนาอาจารย� มก. ประจาํป� 2562 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� จดัประชมุสัมมนาอาจารย� ประจาํป� 2562 เรื่อง “Digital Education and Learning for 
the Future” ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 12.15 น. ณ หอประชมุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� บางเขน โดยมี
การถ�ายทอดทางไกลไปยังวิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 กิจกรรมประกอบด�วย การเสวนาเรื่อง “Digital Education and Learning for the Future”โดย รศ.ยนื             
ภู�วรวรรณ รศ.ดร.ฐาปนีย� ธรรมเมธา และ รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน� ดําเนินรายการโดย รศ.ดร.พร�อมพิไล บวัสวุรรณ 
และการบรรยายพิเศษเรือ่ง “แนวโน�มการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยไทย” โดย ดร.กฤษณพงศ� กีรติกร นายกสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ดู0รายละเอียดเพิม่เติมที่ www.ku.ac.th/teacherseminar/62 

ปฐมนเิทศการเข�าศกึษาโครงการเรยีนล�วงหน�าออนไลน� รุ�นที ่14 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� จดัปฐมนิเทศการเข�าศึกษาในโครงการเรียนล�วงหน�าออนไลน�ของ มก. รุ�นที่ 14 เพื่อ
ปฐมนิเทศและชี้แจงข�อมูลเก่ียวกับโครงการรวมทั้งเผยแพร�ข�อมูลการศึกษาต�อระดับปรญิญาตรีของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร�
ให�นักเรียนมขี�อมูลในการตัดสนิใจก�อนสอบคัดเลือกเข�าศึกษาต�อในระดับอดุมศึกษา โดยจดัในวนัเสาร�ที ่29 มถินุายน 2562 
เวลา 13.30 – 16.30 ณ ห�องทว ีญาณสคุนธ� ชัน้ 2 อาคารทว ีญาณสคุนธ� คณะวทิยาศาสตร�  

อบรมหลกัสูตร วศิวกรรมป�องกันอคัคภียั (Fire Protection Engineering) รุ�นที ่48   

 สถาบันวิศวกรรมป�องกันอัคคภัีย คณะวิศวกรรมศาสตร� เป�ดอบรมหลกัสูตร วิศวกรรมป�องกันอัคคีภัย (Fire Protec 
tion Engineering) รุ�นที่ 48 วันที่ 3 – 25 สงิหาคม 2562 อบรมวันเสาร�และวันอาทิตย� ทั้งหมด 8 วัน ณ อาคาร 9 ชั้น 2 
อาคารบุญสม สุวชิรัตน� รับจํานวน 40 ท�าน ลงทะเบียนท�านละ 22,000 บาท (พเิศษเมือ่ชาํระเงนิภายใน วนัที ่26 กรกฎาคม 
2562 ชาํระเพยีงท�านละ 21,000 บาท) ผู�ผ�านการฝ�กอบรมจะได�รับวุฒิบัตรจากสถาบันวิศวกรรมป�องกันอัคคีภัย และยังได�รับ
คะแนน CPD จากสภาวิศวกรด�วย ผู�สนใจสมัครได�ที่สถาบนัวิศวกรรมป�องกันอัคคีภัย โทรศัพท� 02 – 942 – 8389 

รบัสมคัรงาน  

  คณะวศิวกรรมศาสตร� รับสมคัรพนักงานมหาวิทยาลยัดังนี ้
 ตาํแหน�งเจ�าหน�าทีบ่รหิารงานทัว่ไป (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได�) จํานวน 1 อัตรา สังกัดหน�วยส�งเสริมและพัฒนา
ทางวิชาการ สํานักงานเลขานกุาร อายุไม�เกิน 35 ป� วุฒิปรญิญาตรีทุกสาขา สมัครได�ต้ังแต�บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 
 ตาํแหน�งอาจารย� (พนักงานมหาวิทยาลัย) จํานวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ�า อายุไม�เกิน 40 ป�           
วุฒิปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า  สมัครได�ต้ังแต�บัดนีจ้นถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562  
 สมัครได�ที่สาํนักงานเลขานุการ ชั้น 2 อาคารชูชาติ กําภู คณะวิศวกรรมศาสตร� สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โทรศัพท� 02 – 797 – 0999 ต�อ 1154 หรือดูที ่www.eng.ku.ac.th   

  สาํนกัส�งเสรมิและฝ�กอบรม รบัสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได�  
 ตาํแหน�งนกัประชาสมัพนัธ� ระดบัปฏบิตักิาร จํานวน 1 อัตรา สังกัดฝ�ายบริหารและธุรการ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท�า 
ทางด�านการบรหิาร นิเทศศาสตร� วารสารศาสตร� สื่อสารมวลชน ศิลปศาสตร� อักษรศาสตร� หรือสาขาอื่นที่เก่ียวข�อง สมัครได�
ต้ังแต�บัดนี้จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 
 สมัครได�ที่หน�วยการเจ�าหน�าที ่สํานักงานเลขานุการ อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศพัท� 
02 – 942 – 8820 – 9 ต�อ 136 หรือดูที่ www.eto.ku.ac.th   

   

 


