ประจําสัปดาห 3 – 9 มิถนุ ายน 2562 @อาคารสารนิเทศ 50 ป
วันจันทรที่ 3 มิถุนายน 2562

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสุทดิ า พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562
เวลา 09.30 – 12.00 น. : สํานักทะเบียนและประมวลผล ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มก.ครั้งที่ 6/2562 ณ หองประชุมกําพล
อดุลวิทย ชั้น 2

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562
เวลา 08.00 – 16.30 น. : กองการเจาหนาที่ ประชุมโครงการ KU-KM สัญจร ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ชั้น 2
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจาหนาที่ ประชุมผูทรงคุณวุฒิพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ณ หองประชุม 5 ชั้น 2
เวลา 13.00 – 16.30 น. : สํานักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแขงขันกีฬาประเพณี ชาวเรือ-ชาวไร
ประจําป 2562 ณ หองประชุม 9 ชั้น 2

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถนุ ายน 2562
เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองการเจาหนาที่ ประชุมผูทรงคุณวุฒิพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ณ หองประชุม 6 ชั้น 2
เวลา 14.00 – 16.00 น. : งานประชาสัมพันธ ประชุมบุคลากร ณ หองประชุม 1 ชั้น 1

Around Campus
งานวันรําลึก รัชกาลที่ 8 ทรงหวานขาว ณ เกษตรกลาง บางเขน
มก. จัดงาน “วันรําลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงหวานขาว ณ เกษตร
กลาง บางเขน เมื่อวันที่ 5 มิถนุ ายน 2489” ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน เพื่อนอมรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 8 และพระอนุชาธิราช ที่ไดเสด็จมาทรงหวานขาว
ณ เกษตรกลาง บางเขน และเพื่อสืบทอดเจตนารมณของพระมหากษัตริยไทย ที่ทรงตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริม
อาชีพเกษตรกรรม

อบรม เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21
ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จัดอบรมเรื่อง เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาการ
สอนในศตวรรษที่ 21 ยุคดิจิทลั 4.0 รุนที่ 3 วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562 ณ สํานักบริการคอมพิวเตอร มก. บางเขน สําหรับครู
อาจารย วิทยากร โคช และบุคคลทั่วไปที่ตองการเปนผูนาํ ทางการสอนและถายทอดความรู โดยวิทยากร : อาจารย ดร.ธีรศักดิ์
สรอยคีรี มก. ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคการสอนแบบ Digital Collaborative Learning & Digital Competency อาจารย ดร.
อุบล ทองปญญา มก. ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคการสอน Virtual Reality & Augmented Reality in Classroom อาจารย ดร.
สุชาติ แสนพิช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคการสอนแบบ Game Based Leaning &

Gamification โดยมีเนื้อหา เทคนิคการเทคโนโลยี AR+VR= Mixed Reality in Classroom เทคนิคการสรางบทเรียน
ออนไลนดวยเครื่องมืองายๆ ผาน Social Media Chroma Key ฯลฯ ผูสนใจดูรายละเอียดเพิ่มไดที่
https://www.facebook.com/21teachtech

รวมประกวดออกแบบสติกเกอรไลน
คณะมนุษยศาสตร เชิญชวนนิสิต บุคลากร มก. และ ผูสนใจ รวมประกวดออกแบบสติกเกอรไลน หัวขอ We are
Humanities ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร เพื่อรวมสรางอัตลักษณความเปนมนุษยศาสตร มก. โดย
ผลงาน 1 ชุด มี 16 รูป แตละรูปมีขนาด 370 x 320 Pixel พื้นหลังรูปโปรงใส มีความละเอียด 72 dpi หรือสูงกวา ใชโหมดสีแบบ
RGB สอดคลองตาม Creation Guidelines สงผลงานไดจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 สอบถามรายละเอียดไดที่ คุณสุพัตรา
สุขแสวง โทรศัพท 02 – 579 – 5566 ตอ 1108

รับสมัครนิสติ ใหม
โครงการปริญญาโทวิทยาการคอมพิวเตอร แบบ Non-Degree ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร รับ
สมัครบุคคลเขาศึกษาตอเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพ ผูเรียนสามารถเก็บรายวิชาเพื่อตอยอดจบการศึกษาระดับปริญญาโทได
รายวิชาที่เปดสอน : Internet of Things, Machine Learning, Computer Animation, Cloud Computing Principle
and Application เริ่มเรียนเดือนกรกฎาคม 2562 เรียนทุกวันเสาร-อาทิตย สมัครไดถงึ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ผูสนใจ
สอบถามโทรศัพท 02 – 562 – 5555 ตอ 647204
โครงการปริญญาโทวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร รับสมัครนิสิตใหมประจําปการศึกษา 2562
สมัครไดถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ดูรายละเอียด www.cs.sci.ku.ac.th/ms สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท 02 – 562 – 5555
ตอ 647204
โครงการปริญญาโทสาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร รับสมัครนิสิตใหม เรียนวันเสาร
– อาทิตย สมัครไดถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2562 สอบถาม โทรศัพท 02 – 561 – 0928 ดูรายละเอียดที่ http://www.mastercoop.eco.ku.ac.th/

รับสมัครผูส นใจเชาพื้นทีอ่ าคาร
สํานักบริการคอมพิวเตอร เปดใหผูสนใจเชาพื้นทีบ่ ริเวณชั้น 1 อาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร มก. บางเขน จํานวน 2
หอง : หอง Shop B ขนาด 63.84 ตรม. อัตราคาเชา ไมต่ํากวา 25,000 บาท ประเภทกิจการ อาหารและเครื่องดืม่ และ หอง
Shop E ขนาด 16.38 ตรม. อัตราคาเชา ไมต่ํากวา 10,000 บาท ประเภทกิจการ อาหารวาง เครื่องดืม่ เบเกอรี่ ผูประสงคเชาพื้นที่
รับและยื่นเอกสารไดทงี่ านพัสดุ ชั้น 7 อาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร จนถึงวันที่ 10 มิถนุ ายน 2562 หรือสอบถามเพิม่ เติม
โทรศัพท 02 – 562 – 0951 – 7 ตอ 622517

สมัครงาน
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สังกัดภาควิชาพืชสวน จํานวน 1 อัตรา
ผูสมัครจบปริญญาเอกสาขาพืชสวน เนนการผลิตพืชสวนในพื้นที่ควบคุมสภาพแวดลอม หรือเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ มี
ประสบการณทํางานวิจัย สมัครไดจนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ผูสนใจขอและยืน่ ใบสมัครไดที่ งานธุรการ ภาควิชาพืชสวน คณะ
เกษตร โทรศัพท 02 – 579 – 0308
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ตําแหนงนักวิชาการ
โสตทัศนศึกษา จํานวน 1 อัตรา สังกัดฝายเผยแพรงานวิจยั ผูสมัครจบปริญญาตรีทางโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา หรือ
สาขาที่เกี่ยวของ ผูสนใจขอและยื่นใบสมัครไดที่ งานบริหารและธุรการ ชั้น 1 สํานักเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สมัครไดจนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท 02 – 561 – 1986

