
 

ประจาํสปัดาห� 8 – 14 กรกฎาคม 2562 @อาคารสารนเิทศ 50 ป� 

วันจนัทร�ที ่8 กรกฎาคม 2562   

เวลา 13.30 – 16.30 น. : ประชุมคณะกรรมการบรหิาร มก. ครั้งที่ 7/2562 ณ ห�องประชุมกําพล อดุลวิทย� ชัน้ 2 

วันองัคารที ่9 กรกฎาคม 2562 

เวลา 08.30 – 16.30 น. : คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ตรวจประกันหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศ ณ ห�องประชุม 
5 และ 6 ชั้น 2 

เวลา 09.00 – 12.00 น. : สํานักงานสภา มก. ประชมุคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะประมง ณ ห�องประชุม 8 ชั้น 2 

เวลา 13.30 – 16.30 น. : สํานักทะเบียนและประมวลผล ประชุมคณะอนุกรรมการฝ�ายฝ�กซ�อมและจัดขบวน งานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบตัรประจําป� 2562 ณ ห�องประชุมกําพล อดุลวิทย� ชั้น 2 

วันพธุที ่10 กรกฎาคม 2562 

เวลา 08.30 – 16.30 น. : คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ตรวจประกันหลักสตูร วท.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศ ณ ห�องประชุม 
5 และ 6 ชั้น 2 

เวลา 09.00 – 12.00 น. : ชมรม มก.อาวุโส ประชมุคณะทํางานฝ�ายสขุภาพกาย-จิต ณ ห�องประชุม 5 ชั้น 2 

เวลา 13.00 – 16.00 น. : กองการเจ�าหน�าที่ ประชุมพิจารณาตําแหน�งทางวิชาการ ณ ห�องประชมุ 1 ชั้น 1 

เวลา 13.30 – 16.30 น. : มก. ขอเชิญบุคลากรและผู�สนใจ รับฟ�งคําชี้แจง หลักเกณฑ� และวิธีการสรรหาอธิการบดี มก. ณ ห�อง
ประชุมสธุรรม อารีกุล ชัน้ 1 

เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชุมคณะกรรมการดําเนนิงานถวายงานปลูกต�นไม� ป� 2562 ณ ห�องประชุม 9 ชั้น 2 

วันพฤหสับดทีี ่11 กรกฎาคม 2562  

เวลา 09.00 – 12.00 น. : มก. ต�อนรับ H.E. Mr. Joseph Anthony Cotter เอกอัครราชทูตไอร�แลนด�ประจําประเทศไทย       
ณ ห�องประชุม 9 ชั้น 2 

เวลา 09.30 – 12.00 น. : กองกลาง ประชุมคณะกรรมการจัดงาน “นนทรีสทีอง’62” ณ ห�องประชุม 8 ชั้น 2 

เวลา 13.00 – 16.30 น. : สภาพนักงาน มก. ประชมุสภาพนักงานสมัยสามัญครั้งที่ 7/2562 ณ ห�องประชุมกําพล อดุลวิทย� ชั้น 2 

วันศกุร�ที่ 12 กรกฎาคม 2562 

เวลา 08.00 – 12.00 น. : สํานักประกันคุณภาพ ประชมุคณะทํางานขบัเคลื่อนยกอันดับมหาวิทยาลยั ณ ห�องประชุม 9 ชั้น 2 

เวลา 13.00 – 16.30 น. : สํานักงานอธิการบดี ประชมุคณะกรรมการประจําสํานกั ณ ห�องประชมุ 8 ชั้น 2  

Around Campus 

สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ�า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงปลกูต�นไม� 

 

 



 

 

 

 

 

 

           

ในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณสวน KU Ville สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ�า กรมสมเด็จ
พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสด็จพระราชดําเนินไปทรงปลูกต�นไม� ร�วมกับคณะผู�บริหาร คณาจารย� บุคลากร 
และนิสิตคณะวนศาสตร� และทอดพระเนตรนทิรรศการวิชาการของมหาวิทยาลัย  

รบัฟ�งคาํชีแ้จง หลกัเกณฑ� และวิธกีารสรรหาอธกิารบดี มก.   

คณะกรรมการสรรหาผู�สมควรดํารงตําแหน�งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ขอเชญิบคุลากรและผู�สนใจ รับฟ�ง

คําชี้แจง หลักเกณฑ� และวิธีการสรรหาอธิการบดี มก. วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห�องประชุมสธุรรม 

อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป� เพื่อรับฟ�งเก่ียวกับหลักเกณฑ� ขั้นตอนและวิธีการสรรหาอธิการบดี กําหนดการสรรหา 

ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ที่พึงประสงค� และถ�ายทอดผ�านเครือข�าย Nontri 

Live และ Video Conference ไปยังทุกวิทยาเขตด�วย  

สมัมนา คณุค�าของชีวติ เรือ่ง ใจบันดาลแรง อดึ ฮึด สู�    

 สมาคมนิสิตเก�ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ในพระบรมราชปูถัมภ� และ มก. จัดกิจกรรมสัมมนาคุณค�าของชีวิต เรื่อง 

“ใจบันดาลแรง อึด ฮึด สู�” ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ศูนย�สุขภาวะนิสิต KU Happy Place 

Center อาคารบรกิารเรียนรู� (หลังสถานพยาบาล ตรงข�ามสนามบาส) โดย คุณศิริภัสสร ลิมป�ติเกียรติ นิสิตเก�า มก. รุ�นที่ 62 

คณะสังคมศาสตร� หัวหน�าศูนย�กลุ�มบําบัด โรงพยาบาลศรีธัญญา  เพื่อเสริมสร�างแรงบันดาลใจและเติมเต็มคุณค�าของชีวิต ไม�ว�า

จะอยู�ในวัยเรียนหรอืทํางานก็ตาม 

ศูนย�หนงัสอื มก. จาํหน�ายชดุเครือ่งหมายนสิติชาย-หญงิ  

ศูนย�หนังสือ มก. จําหน�ายชุดเครื่องหมายนสิิตชาย-หญิง สามารถสั่งซ้ือออนไลน�ได�ที่เว็บไซต�  

http://www.kubookol.com หรือ Inbox  https://m.me/kubookcenter บริการจัดส�งฟรีทั่วประเทศ  สอบถามเพิ่มเติม 

โทร.02 – 942 – 8063 - 7 ต�อ 104  

รบัสมคัรนสิติใหม�    

โครงการหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร�สหกรณ� (ภาคพิเศษ)  ภาควิชาสหกรณ� คณะ

เศรษฐศาสตร� รับสมัครนิสิตใหม� (รุ�นที่ 18)  สมัครได�ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2562 สนใจดูรายละเอียดเพิ่มที่ http://master-

coop.eco.ku.ac.th   

สมัครงาน 

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน�งอาจารย� จํานวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอกสาขา

พืชสวนหรือสาขาที่เก่ียวข�อง เน�นการปรับปรงุพนัธุ�ไม�ดอกไม�ประดับ แบบ Conventional Breeding มีประสบการณ�ทาํงานวิจัย 

สมัครได�จนถึงวันที่ 27 กันยายน 2562 สมัครได�ที่ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร  

คณะมนุษยศาสตร� รบัสมคัรพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน�งอาจารย� สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จาํนวน 3 อัตรา วุฒิ

ปริญญาเอกทางด�านภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร� หรือสาขาอื่นที่เก่ียวกับการสอนภาษาอังกฤษ สมัครได�จนถึงวันที่ 26 สิงหาคม 

2562 สมัครได�ที่ สํานักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร� ห�อง 303 ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ�พิศาลศิลป�  

คณะศึกษาศาสตร� รับสมคัรพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน�งอาจารย� สาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา จํานวน        

1 อัตรา วุฒิปริญญาเอกสาขาวิชาสุขศึกษา การส�งเสริมสขุภาพ สาธารณสุข หรือสาขาอืน่ที่เก่ียวข�อง และสําเร็จการศกึษา

ปริญญาโทสาขาวิชาสขุศึกษาหรือการส�งเสริมสขุภาพ สมคัรได�จนถึงวันที่ 16 สงิหาคม 2562 ดาวน�โหลดใบสมัครได�ที่ 

www.edu.ku.ac.th สมัครที่ ห�องธุรการ ภาควิชาพลศึกษา ห�อง 3-104 อาคาร 3 ชั้น 1  

  


