
 

  
ประจาํสปัดาห� 27 พฤษภาคม -  2 มถินุายน 2562 @ อาคารสารนเิทศ 50 ป� 

วันจนัทร�ที ่27 พฤษภาคม 2562                                                                                                  

เวลา 08.30 – 16.30 น. : สํานักงานสภา มก. ประชมุสภา มก. ณ ห�องประชุมกําพล อดุลวิทย� ชั้น 2 

วันองัคารที ่28 พฤษภาคม 2562  

เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองแผนงาน ประชมุคณะกรรมการบริหารอัตรากําลงั มก. ณ  ห�องประชุม 8 ชั้น 2 

เวลา 13.30 – 16.30 น. : สํานักงานอธิการบดี ประชมุติดตามความคืบหน�าโครงการติดต้ังระบบปรับอากาศเพิ่มเติมระยะที่ 2   
ณ ห�องประชุม 9 ชั้น 2 

วันพธุที ่29 พฤษภาคม 2562 

เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ� ต�อนรับคณะผู�บริหารจาก HR Japan และ Mic University                         
ณ ห�องประชุม 9 ชั้น 2  

วันพฤหสับดทีี ่30 พฤษภาคม 2562 

เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองการเจ�าหน�าที ่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการบรรจตํุาแหน�งอาจารย�                              
ณ ห�องประชุม 5 ชั้น 2 

เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองวิเทศสัมพันธ� ตัดสินการประกวดภาพถ�ายโครงการ KU Photo Contest 2019                   
ณ ห�องประชุม 8 ชั้น 2 

เวลา 13.00 – 16.30 น. : สํานักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการดําเนินโครงการความร�วมมือ
ระหว�าง มก.และธนาคารไทยพาณิชย� จํากัด ณ ห�องประชมุกําพล อดุลวิทย� ชั้น 2  

วันศกุร�ที่ 31 พฤษภาคม 2562 

เวลา 09.30 – 16.00 น. : กองการเจ�าหน�าที่ ประชุมคณะอนุกรรมการจดัทาํร�างประกาศ ระเบียบ และข�อบงัคับเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคล ณ ห�องประชุม 8 ชั้น 2 

Around Campus 

ขอเชิญลงนามถวายพระพรและชมนทิรรศการเฉลิมพระเกยีรต ิ

สํานักหอสมุด ขอเชิญลงนามถวายพระพรและชมนทิรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพธีิ 

บรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ณ โถงนิทรรศการ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� รวมถึงชมนิทรรศการออนไลน� ได�ที่ 
http://kulc.lib.ku.ac.th/coronationrama10 โดยนทิรรศการเล�าเรือ่งราวเก่ียวกับ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 

 

 



 

 

 

 

 

           

2562 ตราสัญลกัษณ�พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 หมายกําหนดการพระราชพธีิบรมราชาภิเษก และ พระมหา
กรุณาธิคุณต�อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� สามารถเข�าชมได�ระหว�างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2562 

โครงการบรรพชาอปุสมบทหมู� 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ขอเชิญนิสิตเก�า นิสิตป�จจุบัน และบุคลากร เข�าร�วมอุปสมบทหมู� ช�วงป�ดภาคการศึกษา 
2562 ณ วัดบวรนิเวศวรวิหาร และศนูย�ปฏิบัติธรรมวัดบวรนิเวศวรวิหาร ระหว�างวันที่ 3 – 18 มิถุนายน 2562 โดยไม�เสีย 
ค�าใช�จ�ายเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป�นพระราชกุศลแด� พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
ฯ พระวชิรเกล�าเจ�าอยู�หัว 

พร�อมรับสมัครนสิิตเด็กวัด(ชาย)จํานวนมาก ผู�สนใจเข�าร�วมอุปสมบทและสมัครนสิิตวัด สามารถสมัครได�ที่งานวินยั 
และพัฒนาศักยภาพนิสิต ชั้น 3 กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก สอบถามโทรศพัท� 02 –118 –0150 ต�อ 8544 หรือดู
รายละเอียดเพิ่มเติม www.ku.ac.th  

งานวันราํลกึ รัชกาลที ่8 ทรงหว�านข�าว ณ เกษตรกลาง บางเขน  

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�จดังาน “วันรําลกึพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอฐัมรามาธิบดินทร 
ทรงหว�านข�าว ณ เกษตรกลาง บางเขน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2489” ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ 
หอประชมุมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� บางเขนเพือ่น�อมรําลกึถึงพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว รัชกาลที่ 8 และพระอนุชาธิราช ที่
ได�เสด็จมาทรงหว�านข�าว ณ เกษตรกลาง บางเขน และเพื่อสืบทอดเจตนารมณ�ของพระมหากษัตริย�ไทย ทีท่รงตระหนักถึง
ความสําคัญของการส�งเสรมิอาชีพเกษตรกรรม และในวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกป� รัฐบาลยังได�ประกาศเป�น “วันข�าวและชาวนา
แห�งชาติ” อีกด�วย 

กิจกรรมประกอบด�วย พิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลยัหน�าพระฉายาลักษณ� รัชกาลที่ 8 จุดเครื่องทองน�อย โดย
นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� พิธีทําบุญถวายป�นพระราชกุศล พิธีกล�าวราชสดุดีรําลึก รัชกาลที่ 8 การฉายวีดิทัศน� 5 
มิถุนารําลึก พระอฐัมรามาธิบดินทร ทรงยาตรามาหว�านข�าว และวีดิทัศน�เก่ียวกับข�าว การแสดงของนสิิตและการบรรเลงดนตรี
ไทย โดยนิสิตชมรมดนตรีไทย 

ขอเชิญส�งผลงานเข�าร�วมการประกวดออกแบบสตกิเกอร�ไลน� (LINE Sticker)  

 คณะมนุษยศาสตร� ขอเชิญผู�สนใจส�งผลงานเข�าร�วมการประกวดออกแบบสติกเกอร�ไลน� (LINE Sticker) หัวข�อ “We 
are Humanities” ชิงเงินรางวัลมูลค�ารวม 10,000 บาท พร�อมประกาศนียบัตร ส�งผลงานประกวดได�ต้ังแต�บัดนี้จนถึงวันที่ 30 
มิถุนายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณสุพัตรา สุขแสวง ฝ�ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค�กร โทรศพัท� 02 - 579 
– 5566  ต�อ 1108 หรือ 089 – 0490297  

อบรมหลกัสูตร วศิวกรรมป�องกันอคัคภียั (Fire Protection Engineering) รุ�นที ่48   

 สถาบันวิศวกรรมป�องกันอัคคภัีย คณะวิศวกรรมศาสตร� เป�ดอบรมหลกัสูตร วิศวกรรมป�องกันอัคคีภัย (Fire Protec 
tion Engineering) รุ�นที่ 48 วันที่ 3 – 25 สงิหาคม 2562 อบรมวันเสาร�และวันอาทิตย� ทั้งหมด 8 วัน ณ อาคาร 9 ชั้น 2 
อาคารบุญสม สุวชิรัตน� รับจํานวน 40 ท�าน ลงทะเบียนท�านละ 22,000 บาท (พเิศษเมือ่ชาํระเงนิภายใน วนัที ่26 กรกฎาคม 
2562 ชาํระเพยีงท�านละ 21,000 บาท) ผู�ผ�านการฝ�กอบรมจะได�รับวุฒิบัตรจากสถาบันวิศวกรรมป�องกันอัคคีภัย และยังได�รับ
คะแนน CPD จากสภาวิศวกรด�วย ผู�สนใจสมัครได�ที่สถาบนัวิศวกรรมป�องกันอัคคีภัย โทรศัพท� 02 – 942 – 8389   

ตรวจสขุภาพบุคลากร มก. ประจาํป� 2562 

วันตรวจสุขภาพสําหรับหน�วยงานต�างๆ โครงการตรวจสขุภาพบุคลากร มก. ประจําป� 2562 วนัที ่12 – 14  มถินุายน 
2562 ณ บรเิวณโถง ชัน้ 1 อาคารสารนเิทศ 50 ป� การเตรียมตัวก�อนมารับการตรวจสุขภาพ งดอาหาร น้ํา และเครื่องด่ืมทุก
ชนิดหลังเที่ยงคนื หรือก�อนเจาะเลือดอย�างน�อย 6 – 8 ชั่วโมง เริ่มบริการต้ังแต� เวลา 06.30 น. – 12.00 น. สอบถามข�อมูล
เพิ่มเติมที่โทรศพัท� 02 – 579 – 0030  หรือดูที ่https://www.inf.ku.ac.th/intl/th/  

 


