ประจําสัปดาห 8 – 14 กรกฎาคม 2562 @อาคารสารนิเทศ 50 ป
วันจันทรที่ 8 กรกฎาคม 2562
เวลา 13.30 – 16.30 น. : ประชุมคณะกรรมการบริหาร มก. ครั้งที่ 7/2562 ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ชัน้ 2

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562
เวลา 08.30 – 16.30 น. : คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ตรวจประกันหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ หองประชุม
5 และ 6 ชั้น 2
เวลา 09.00 – 12.00 น. : สํานักงานสภา มก. ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะประมง ณ หองประชุม 8 ชั้น 2
เวลา 13.30 – 16.30 น. : สํานักทะเบียนและประมวลผล ประชุมคณะอนุกรรมการฝายฝกซอมและจัดขบวน งานพิธพ
ี ระราชทาน
ปริญญาบัตรประจําป 2562 ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ชั้น 2

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562
เวลา 08.30 – 16.30 น. : คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ตรวจประกันหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ หองประชุม
5 และ 6 ชั้น 2
เวลา 09.00 – 12.00 น. : ชมรม มก.อาวุโส ประชุมคณะทํางานฝายสุขภาพกาย-จิต ณ หองประชุม 5 ชั้น 2
เวลา 13.00 – 16.00 น. : กองการเจาหนาที่ ประชุมพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ณ หองประชุม 1 ชั้น 1
เวลา 13.30 – 16.30 น. : มก. ขอเชิญบุคลากรและผูสนใจ รับฟงคําชี้แจง หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาอธิการบดี มก. ณ หอง
ประชุมสุธรรม อารีกุล ชัน้ 1
เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานถวายงานปลูกตนไม ป 2562 ณ หองประชุม 9 ชั้น 2

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562
เวลา 09.00 – 12.00 น. : มก. ตอนรับ H.E. Mr. Joseph Anthony Cotter เอกอัครราชทูตไอรแลนดประจําประเทศไทย
ณ หองประชุม 9 ชั้น 2
เวลา 09.30 – 12.00 น. : กองกลาง ประชุมคณะกรรมการจัดงาน “นนทรีสที อง’62” ณ หองประชุม 8 ชั้น 2
เวลา 13.00 – 16.30 น. : สภาพนักงาน มก. ประชุมสภาพนักงานสมัยสามัญครั้งที่ 7/2562 ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ชั้น 2

วันศุกรที่ 12 กรกฎาคม 2562
เวลา 08.00 – 12.00 น. : สํานักประกันคุณภาพ ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนยกอันดับมหาวิทยาลัย ณ หองประชุม 9 ชั้น 2
เวลา 13.00 – 16.30 น. : สํานักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ณ หองประชุม 8 ชั้น 2

Around Campus
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกตนไม

ในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณสวน KU Ville สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปลูกตนไม รวมกับคณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร
และนิสิตคณะวนศาสตร และทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการของมหาวิทยาลัย

รับฟงคําชีแ้ จง หลักเกณฑ และวิธกี ารสรรหาอธิการบดี มก.
คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอเชิญบุคลากรและผูสนใจ รับฟง
คําชี้แจง หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาอธิการบดี มก. วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ หองประชุมสุธรรม
อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป เพื่อรับฟงเกี่ยวกับหลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการสรรหาอธิการบดี กําหนดการสรรหา
ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่พึงประสงค และถายทอดผานเครือขาย Nontri
Live และ Video Conference ไปยังทุกวิทยาเขตดวย

สัมมนา คุณคาของชีวติ เรือ่ ง ใจบันดาลแรง อึด ฮึด สู
สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ และ มก. จัดกิจกรรมสัมมนาคุณคาของชีวิต เรื่อง
“ใจบันดาลแรง อึด ฮึด สู” ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ศูนยสุขภาวะนิสิต KU Happy Place
Center อาคารบริการเรียนรู (หลังสถานพยาบาล ตรงขามสนามบาส) โดย คุณศิริภัสสร ลิมปติเกียรติ นิสิตเกา มก. รุนที่ 62
คณะสังคมศาสตร หัวหนาศูนยกลุมบําบัด โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจและเติมเต็มคุณคาของชีวิต ไมวา
จะอยูใ นวัยเรียนหรือทํางานก็ตาม

ศูนยหนังสือ มก. จําหนายชุดเครือ่ งหมายนิสติ ชาย-หญิง
ศูนยหนังสือ มก. จําหนายชุดเครื่องหมายนิสิตชาย-หญิง สามารถสั่งซื้อออนไลนไดที่เว็บไซต
http://www.kubookol.com หรือ Inbox https://m.me/kubookcenter บริการจัดสงฟรีทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติม
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รับสมัครนิสติ ใหม
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรสหกรณ (ภาคพิเศษ) ภาควิชาสหกรณ คณะ
เศรษฐศาสตร รับสมัครนิสิตใหม (รุนที่ 18) สมัครไดถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2562 สนใจดูรายละเอียดเพิ่มที่ http://mastercoop.eco.ku.ac.th

สมัครงาน
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 อัตรา วุฒปิ ริญญาเอกสาขา
พืชสวนหรือสาขาที่เกี่ยวของ เนนการปรับปรุงพันธุไมดอกไมประดับ แบบ Conventional Breeding มีประสบการณทาํ งานวิจัย
สมัครไดจนถึงวันที่ 27 กันยายน 2562 สมัครไดที่ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
คณะมนุษยศาสตร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 3 อัตรา วุฒิ
ปริญญาเอกทางดานภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ สมัครไดจนถึงวันที่ 26 สิงหาคม
2562 สมัครไดที่ สํานักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร หอง 303 ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณพิศาลศิลป
คณะศึกษาศาสตร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา จํานวน
1 อัตรา วุฒิปริญญาเอกสาขาวิชาสุขศึกษา การสงเสริมสุขภาพ สาธารณสุข หรือสาขาอืน่ ที่เกี่ยวของ และสําเร็จการศึกษา
ปริญญาโทสาขาวิชาสุขศึกษาหรือการสงเสริมสุขภาพ สมัครไดจนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ดาวนโหลดใบสมัครไดที่
www.edu.ku.ac.th สมัครที่ หองธุรการ ภาควิชาพลศึกษา หอง 3-104 อาคาร 3 ชั้น 1

