ประจําสัปดาห 24 – 30 มิถนุ ายน 2562 @ อาคารสารนิเทศ 50 ป
วันจันทรที่ 24 มิถุนายน 2562
เวลา 08.30 – 10.00 น. : คณะสิ่งแวดลอม รับมอบ KU Tower จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องคการมหาชน)
ณ หองประชุม 9 ชั้น 2
เวลา 08.30 – 16.30 น. : สํานักงานสภา มก. ประชุมสภา มก. ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ชั้น 2

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562
เวลา 08.00 – 16.00 น. : กองการเจาหนาที่ จัดโครงการตรวจสุขภาพ ประจําป 2562 โดยใชสิทธิประกันสังคม
ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1
เวลา 09.00 – 12.00 น. : สํานักงานอธิการบดี จัดพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลับเกษตรศาสตร
รวมกับ KH ROBERT GROUP ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ชั้น 2

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562
เวลา 08.00 – 16.00 น. : กองการเจาหนาที่ จัดโครงการตรวจสุขภาพ ประจําป 2562 โดยใชสิทธิประกันสังคม
ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1
เวลา 09.00 – 16.30 น. : กองวิเทศสัมพันธ มอบรางวัลโครงการประกวดภาพถาย IAD KU photo contest 2019
ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ชั้น 2
เวลา 13.00 – 16.00 น. : ศูนยนานาชาติสิรินธรฯ ประชุมงานโครงการหลวง 50 ณ หองประชุม 8 ชั้น 2

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562
เวลา 08.00 – 16.00 น. : กองการเจาหนาที่ จัดโครงการตรวจสุขภาพ ประจําป 2562 โดยใชสิทธิประกันสังคม
ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1
เวลา 08.30 – 12.00 น. : สํานักงานประกันคุณภาพ ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มก.ครั้งที่ 4/2562
ณ หองประชุม 8 ชั้น 2
เวลา 08.30 – 13.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ ตอนรับคณะผูบริหารประเทศฟลิปปนส ณ หองประชุม 9 ชั้น 2
เวลา 12.00 – 16.30 น. : กองการเจาหนาที่ ประชุมตําแหนงทางวิชาการ ณ หองประชุม 8 ชั้น 2
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองกลาง ประชุมคณะทํางานปรับลดขั้นตอนภารกิจหลักของ มก. ณ หองประชุมกําพล
อดุลวิทย ชั้น 2

วันศุกรที่ 28 มิถนุ ายน 2562
เวลา 08.00 – 12.00 น. : ชมรม มก. อาวุโส ประชุมใหญสามัญประจําป 2561 ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ชั้น 2

เวลา 09.30 – 16.30 น. : สํานักงานสภา มก. ประชุมคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภา มก.
ผูทรงคุณวุฒิ แทนตําแหนงทีว่ าง ณ หองประชุม 9 ชั้น 2
เวลา 13.30 – 16.30 น. : สํานักงานสภา มก. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการตรวจสอบ มก. ณ หองประชุม 8 ชั้น 2

Around Campus
สัมมนาอาจารย มก. ประจําป 2562
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดประชุมสัมมนาอาจารย ประจําป 2562 เรื่อง “Digital Education and Learning for
the Future” ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 12.15 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน โดยมี
การถายทอดทางไกลไปยังวิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
กิจกรรมประกอบดวย การเสวนาเรื่อง “Digital Education and Learning for the Future”โดย รศ.ยืน
ภูวรวรรณ รศ.ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา และ รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน ดําเนินรายการโดย รศ.ดร.พรอมพิไล บัวสุวรรณ
และการบรรยายพิเศษเรือ่ ง “แนวโนมการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยไทย” โดย ดร.กฤษณพงศ กีรติกร นายกสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดู0รายละเอียดเพิม่ เติมที่ www.ku.ac.th/teacherseminar/62

ปฐมนิเทศการเขาศึกษาโครงการเรียนลวงหนาออนไลน รุน ที่ 14
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดปฐมนิเทศการเขาศึกษาในโครงการเรียนลวงหนาออนไลนของ มก. รุนที่ 14 เพื่อ
ปฐมนิเทศและชี้แจงขอมูลเกี่ยวกับโครงการรวมทั้งเผยแพรขอมูลการศึกษาตอระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ใหนักเรียนมีขอมูลในการตัดสินใจกอนสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา โดยจัดในวันเสารที่ 29 มิถนุ ายน 2562
เวลา 13.30 – 16.30 ณ หองทวี ญาณสุคนธ ชัน้ 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ คณะวิทยาศาสตร

อบรมหลักสูตร วิศวกรรมปองกันอัคคีภยั (Fire Protection Engineering) รุน ที่ 48
สถาบันวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร เปดอบรมหลักสูตร วิศวกรรมปองกันอัคคีภัย (Fire Protec
tion Engineering) รุนที่ 48 วันที่ 3 – 25 สิงหาคม 2562 อบรมวันเสารและวันอาทิตย ทั้งหมด 8 วัน ณ อาคาร 9 ชั้น 2
อาคารบุญสม สุวชิรัตน รับจํานวน 40 ทาน ลงทะเบียนทานละ 22,000 บาท (พิเศษเมือ่ ชําระเงินภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม
2562 ชําระเพียงทานละ 21,000 บาท) ผูผานการฝกอบรมจะไดรับวุฒิบัตรจากสถาบันวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย และยังไดรับ
คะแนน CPD จากสภาวิศวกรดวย ผูสนใจสมัครไดที่สถาบันวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย โทรศัพท 02 – 942 – 8389

รับสมัครงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยดังนี้
ตําแหนงเจาหนาทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได) จํานวน 1 อัตรา สังกัดหนวยสงเสริมและพัฒนา
ทางวิชาการ สํานักงานเลขานุการ อายุไมเกิน 35 ป วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา สมัครไดตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ตําแหนงอาจารย (พนักงานมหาวิทยาลัย) จํานวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา อายุไมเกิน 40 ป
วุฒิปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟา สมัครไดตั้งแตบัดนีจ้ นถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562
สมัครไดที่สาํ นักงานเลขานุการ ชั้น 2 อาคารชูชาติ กําภู คณะวิศวกรรมศาสตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โทรศัพท 02 – 797 – 0999 ตอ 1154 หรือดูที่ www.eng.ku.ac.th
สํานักสงเสริมและฝกอบรม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
ตําแหนงนักประชาสัมพันธ ระดับปฏิบตั กิ าร จํานวน 1 อัตรา สังกัดฝายบริหารและธุรการ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา
ทางดานการบริหาร นิเทศศาสตร วารสารศาสตร สื่อสารมวลชน ศิลปศาสตร อักษรศาสตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ สมัครได
ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
สมัครไดที่หนวยการเจาหนาที่ สํานักงานเลขานุการ อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท
02 – 942 – 8820 – 9 ตอ 136 หรือดูที่ www.eto.ku.ac.th

