
 

  
ประจาํสปัดาห� 20 – 26 พฤษภาคม 2562 @อาคารสารนเิทศ 50 ป� 

วันจนัทร�ที ่20 พฤษภาคม 2562 : หยดุชดเชยวันวสิาขบูชา 

วันองัคารที ่21 พฤษภาคม 2562 

เวลา 09.00 – 16.00 น. : กองการเจ�าหน�าที่ ประชุมคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ  
                                   ณ ห�องประชมุ 6 ชั้น 2 

เวลา 09.00 – 16.30 น. : กองการเจ�าหน�าที่ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน�งทางวิชาการ (ก.พ.ว. มก.) 
                                   ณ ห�องประชมุ 8 ชั้น 2 

เวลา 13.00 – 16.30 น. : สํานักงานกฎหมาย ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ�และร�องทุกข� ประจํา มก. 
                                   ณ ห�องประชมุ 9 ชั้น 2                                 

วันพธุที ่22 พฤษภาคม 2562  

เวลา 08.30 – 16.00 น. : กองการเจ�าหน�าที่ จัดเลือกต้ังกรรมการสภาพนักงาน ประจําสาํนักงานอธิการบดี 
                                   ณ บริเวณโถงจัดเลี้ยง ชั้น 1                                  

วันศกุร�ที่ 24 พฤษภาคม 2562  

เวลา 09.30 – 12.00 น. : สํานักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการพจิารณารูปแบบ และแนวทางการปรับปรงุขั้นตอน 
                                   การปฏิบัติงาน ณ ห�องประชุม 8 ชั้น 2 

Around Campus 

มาตรการรกัษาความปลอดภยั ในช�วงสอบปลายภาคการศกึษาของนสิติ มก. บางเขน  

        ตามทีม่หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� บางเขน กําหนดจดัสอบปลายภาคการศึกษา ประจําป� 2562 ระหว�างวันที่ 13 – 24 
พฤษภาคม 2562 และได�จัดสถานที่สําหรับให�นิสิตได�อ�านหนังสือตามสถานที่ต�าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยในเวลากลางคืน ดังนั้น 
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน ตลอดจนสวัสดิภาพของนิสิต มก. งานรักษาความปลอดภัย กองยานพาหนะ อาคาร
และสถานที่ จึงมมีาตรการรักษาความปลอดภัยโดยได� จดักาํลงัพนกังานรกัษาความปลอดภยัเฉพาะกจิ เพิม่จากเวลาปกติ เพือ่
ปฏบิตัหิน�าทีร่กัษาความปลอดภยั และตรวจพืน้ทีต่ามจดุอ�านหนงัสอืต�าง ๆ ในเวลากลางคนื ส�วนการเดนิทางภายใน
มหาวทิยาลยั โดยเฉพาะช�วงเวลากลางคนื ขอความร�วมมอืให�ใช�บรกิารรถไฟฟ�า (รถสวสัดกิาร มก.) รถจกัรยานยนต�รบัจ�างที ่
มก. อนญุาต (เสือ้วนิชมพ-ูดาํ) * หากพบเห็นเหตุการณ� เหตุด�วนเหตุร�าย แจ�ง 0 – 2942 – 8222 ตลอด 24 ชั่วโมง 

อบรมคอมพวิเตอร�  

        สาํนกับรกิารคอมพวิเตอร� จัดอบรมในโครงการ Digital KU Day และ Trend Talk by OCS/KU เป�นประจําทุกเดือน 
เพื่อนําเสนอเทรนด�เทคโนโลยสีําหรับขบัเคลื่อนองค�กรในยคุดิจิทัล ให�แก�ประชาคม มก. พร�อมกับการพัฒนาบุคลากรให�ม ี
สมรรถนะด�านดิจทิัล สามารถนําเทคโนโลยเีข�าช�วยในกระบวนการปฏิบัติงานให�มีประสทิธิภาพ และสร�างสรรค�ผลงาน 

 

 



                

                

 

 

 

 

           

อย�างเป�นรูปธรรม สําหรับเดือน พฤษภาคม 2562 มีหัวข�อในการจัดอบรม ณ สํานักบริการคอมพิวเตอร� ดังนี ้

- Next-Generation WLAN วันที ่22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห�อง 408 ชัน้ 4   
- Cyberbullying : การกลัน่แกล�งทางโลกออนไลน�  วนัที ่28 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 – 16.00 น.  

ห�อง 510 ชัน้ 5 
        ผู�สนใจเข�าร�วมโครงการได� โดยไม�มีค�าใช�จ�าย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน�ได�ที่ training.ku.ac.th    

งานวันราํลกึ รัชกาลที ่8 ทรงหว�านข�าว ณ เกษตรกลาง บางเขน 

        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� จัดงาน “วนัราํลกึพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิล พระอฐัมรามาธบิดนิทร 
ทรงหว�านข�าว ณ เกษตรกลาง บางเขน เมือ่วนัที ่5 มถินุายน 2489” ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 10.30 น.  
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� บางเขน เพื่อน�อมรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว รัชกาลที่ 8 และพระอนุชา 
ธิราช ที่ได�เสด็จมาทรงหว�านข�าว ณ เกษตรกลาง บางเขน และเพื่อสืบทอดเจตนารมณ�ของพระมหากษัตริย�ไทย ที่ทรงตระหนกั
ถึงความสําคัญของการส�งเสริมอาชีพเกษตรกรรม และในวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกป�รัฐบาลยังได�ประกาศเป�น “วนัข�าวและ
ชาวนาแห�งชาต”ิ อีกด�วย 

        กิจกรรมประกอบด�วย พิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลัยหน�าพระฉายาลักษณ� รัชกาลที่ 8 จุดเครื่องทองน�อย โดย
นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� พิธีทําบุญถวายเป�นพระราชกุศล พิธีกล�าวราชสดุดีรําลึก รัชกาลที่ 8 การฉายวีดิทัศน� 5 
มิถุนารําลึก พระอฐัมรามาธิบดินทร ทรงยาตรามาหว�านข�าว และวีดิทัศน�เก่ียวกับข�าว การแสดงของนสิิต และการบรรเลงดนตรี
ไทย โดยนิสิตชมรมดนตรีไทย 

โครงการบรรพชาอปุสมบทหมู� 

      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� จัดโครงการบรรพชาอปุสมบทหมู� เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป�นพระราชกุศลแด� 
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จงึขอเชิญ ศิษย�เก�า คณาจารย� นิสิตป�จจบุัน บคุลากร 
ทุกคณะ ทุกวิทยาเขต ร�วมอุปสมบทหมู�ช�วงป�ดภาคการศึกษาโดยไม�เสียค�าใช�จ�าย ระหว�างวันที่ 3 – 18 มิถุนายน 2562  
ณ วัดบวรนิเวศวรวิหาร และศูนย�ปฏิบัติธรรมวัดบวรนิเวศวรวิหาร พร�อมรับสมัครนิสิตเด็กวัด (ชาย) จาํนวนมาก  

       ผู�สนใจเข�าร�วมอุปสมบทและสมัครนิสิตเด็กวัด สอบถามได�ที่ กองกิจการนิสิต ชั้น 3 อาคาระพีสาคริก โทรศพัท� 0 – 2118 
– 0150 ต�อ 4544 หรือดูที่ www.ku.ac.th  

 สมัครงาน           

        คณะสิง่แวดล�อม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงนิรายได� ตาํแหน�ง นกัวทิยาศาสตร� จาํนวน 1 อตัรา ผู�สมัครต�อง
สําเร็จการศึกษาระดับ ป. ตรี และ ป. โท ในสาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล�อม หรือสาขาที่เก่ียวข�อง ถ�าผ�านการอบรมหลักสูตรป�องกัน
อันตรายจากรังสี และมีใบประกาศนียบัตรรับรองจะได�รบัการพิจารณาเป�นพิเศษ           
        ผู�สนใจยื่นสมัครได�ที่ สํานักงานเลขานุการ คณะสิง่แวดล�อม ต้ังแต�บัดนี้ถึงวนัที ่30 พฤษภาคม 2562 สอบถาม
รายละเอียดได�ที่ โทรศพัท� 0 – 2579 – 2946 0  หรือดูเพิม่เติมที่ www.calendar.ku.ac.th  

        คณะวศิวกรรมศาสตร� รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลยัเงินรายได� จํานวน 4 อัตรา ดังนี ้
- ตาํแหน�ง นกัวชิาการเงนิและบญัช ีจาํนวน 2 อตัรา วุฒิ ป. ตรี ทางด�านบัญช ีอายุไม�เกิน 40 ป� สามารถใช� 

ภาษาอังกฤษ และ MS Office 2007 ขึ้นไปได� 
- ตาํแหน�ง วศิวกร จาํนวน 1 อตัรา วุฒิ ป.ตรี สาขาไฟฟ�า อายุไม�เกิน 40 ป�  
- ตาํแหน�งผู�ปฏบิตังิานโสตทศันศกึษา จาํนวน 1 อตัรา วุฒิ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส� /ช�างไฟฟ�า อายไุม�เกิน 35 ป�  

                   หากมีประสบการณ�ด�านงานโสตทัศนปูกรณ�จะได�รับการพิจารณาเป�นพเิศษ 
        ผู�สนใจยืน่ใบสมัครได�ที่ หน�วยการเจ�าหน�าที่ สาํนักงานเลขานุการ ชั้น 2 อาคารชูชาติ กําภู ดาวน�โหลดใบสมัครได�ที ่
www.eng.ku.ac.th (รับสมคัรงาน) และสมคัรทางอินเทอร�เน็ตได�ที่ Email : jeeranan.n@ku.th ต้ังแต�บัดนี้ถึงวนัที ่28 
มถินุายน 2562 สอบถามเพิ่มเติมได�ที่ โทรศพัท� 0 – 2797 – 0999 ต�อ 1154 
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