ประจําสัปดาห 27 พฤษภาคม - 2 มิถนุ ายน 2562 @ อาคารสารนิเทศ 50 ป
วันจันทรที่ 27 พฤษภาคม 2562
เวลา 08.30 – 16.30 น. : สํานักงานสภา มก. ประชุมสภา มก. ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ชั้น 2

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562
เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองแผนงาน ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง มก. ณ หองประชุม 8 ชั้น 2
เวลา 13.30 – 16.30 น. : สํานักงานอธิการบดี ประชุมติดตามความคืบหนาโครงการติดตั้งระบบปรับอากาศเพิ่มเติมระยะที่ 2
ณ หองประชุม 9 ชั้น 2

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562
เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ ตอนรับคณะผูบริหารจาก HR Japan และ Mic University
ณ หองประชุม 9 ชั้น 2

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562
เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองการเจาหนาที่ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการบรรจุตําแหนงอาจารย
ณ หองประชุม 5 ชั้น 2
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองวิเทศสัมพันธ ตัดสินการประกวดภาพถายโครงการ KU Photo Contest 2019
ณ หองประชุม 8 ชั้น 2
เวลา 13.00 – 16.30 น. : สํานักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการดําเนินโครงการความรวมมือ
ระหวาง มก.และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ชั้น 2

วันศุกรที่ 31 พฤษภาคม 2562
เวลา 09.30 – 16.00 น. : กองการเจาหนาที่ ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทํารางประกาศ ระเบียบ และขอบังคับเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล ณ หองประชุม 8 ชั้น 2

Around Campus
ขอเชิญลงนามถวายพระพรและชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สํานักหอสมุด ขอเชิญลงนามถวายพระพรและชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ณ โถงนิทรรศการ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมถึงชมนิทรรศการออนไลน ไดที่
http://kulc.lib.ku.ac.th/coronationrama10 โดยนิทรรศการเลาเรือ่ งราวเกี่ยวกับ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช

2562 ตราสัญลักษณพระราชพิธบี รมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 หมายกําหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และ พระมหา
กรุณาธิคุณตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สามารถเขาชมไดระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2562

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอเชิญนิสิตเกา นิสิตปจจุบัน และบุคลากร เขารวมอุปสมบทหมู ชวงปดภาคการศึกษา
2562 ณ วัดบวรนิเวศวรวิหาร และศูนยปฏิบัติธรรมวัดบวรนิเวศวรวิหาร ระหวางวันที่ 3 – 18 มิถุนายน 2562 โดยไมเสีย
คาใชจา ยเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
ฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
พรอมรับสมัครนิสิตเด็กวัด(ชาย)จํานวนมาก ผูสนใจเขารวมอุปสมบทและสมัครนิสิตวัด สามารถสมัครไดที่งานวินยั
และพัฒนาศักยภาพนิสิต ชั้น 3 กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก สอบถามโทรศัพท 02 –118 –0150 ตอ 8544 หรือดู
รายละเอียดเพิ่มเติม www.ku.ac.th

งานวันรําลึก รัชกาลที่ 8 ทรงหวานขาว ณ เกษตรกลาง บางเขน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจดั งาน “วันรําลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
ทรงหวานขาว ณ เกษตรกลาง บางเขน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2489” ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ
หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขนเพือ่ นอมรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 8 และพระอนุชาธิราช ที่
ไดเสด็จมาทรงหวานขาว ณ เกษตรกลาง บางเขน และเพื่อสืบทอดเจตนารมณของพระมหากษัตริยไทย ทีท่ รงตระหนักถึง
ความสําคัญของการสงเสริมอาชีพเกษตรกรรม และในวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกป รัฐบาลยังไดประกาศเปน “วันขาวและชาวนา
แหงชาติ” อีกดวย
กิจกรรมประกอบดวย พิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลัยหนาพระฉายาลักษณ รัชกาลที่ 8 จุดเครื่องทองนอย โดย
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พิธีทําบุญถวายปนพระราชกุศล พิธีกลาวราชสดุดีรําลึก รัชกาลที่ 8 การฉายวีดิทัศน 5
มิถุนารําลึก พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงยาตรามาหวานขาว และวีดิทัศนเกี่ยวกับขาว การแสดงของนิสิตและการบรรเลงดนตรี
ไทย โดยนิสิตชมรมดนตรีไทย

ขอเชิญสงผลงานเขารวมการประกวดออกแบบสติกเกอรไลน (LINE Sticker)
คณะมนุษยศาสตร ขอเชิญผูสนใจสงผลงานเขารวมการประกวดออกแบบสติกเกอรไลน (LINE Sticker) หัวขอ “We
are Humanities” ชิงเงินรางวัลมูลคารวม 10,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร สงผลงานประกวดไดตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณสุพัตรา สุขแสวง ฝายกิจการพิเศษและสื่อสารองคกร โทรศัพท 02 - 579
– 5566 ตอ 1108 หรือ 089 – 0490297

อบรมหลักสูตร วิศวกรรมปองกันอัคคีภยั (Fire Protection Engineering) รุน ที่ 48
สถาบันวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร เปดอบรมหลักสูตร วิศวกรรมปองกันอัคคีภัย (Fire Protec
tion Engineering) รุนที่ 48 วันที่ 3 – 25 สิงหาคม 2562 อบรมวันเสารและวันอาทิตย ทั้งหมด 8 วัน ณ อาคาร 9 ชั้น 2
อาคารบุญสม สุวชิรัตน รับจํานวน 40 ทาน ลงทะเบียนทานละ 22,000 บาท (พิเศษเมือ่ ชําระเงินภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม
2562 ชําระเพียงทานละ 21,000 บาท) ผูผานการฝกอบรมจะไดรับวุฒิบัตรจากสถาบันวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย และยังไดรับ
คะแนน CPD จากสภาวิศวกรดวย ผูสนใจสมัครไดที่สถาบันวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย โทรศัพท 02 – 942 – 8389

ตรวจสุขภาพบุคลากร มก. ประจําป 2562
วันตรวจสุขภาพสําหรับหนวยงานตางๆ โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร มก. ประจําป 2562 วันที่ 12 – 14 มิถนุ ายน
2562 ณ บริเวณโถง ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป การเตรียมตัวกอนมารับการตรวจสุขภาพ งดอาหาร น้ํา และเครื่องดืม่ ทุก
ชนิดหลังเที่ยงคืน หรือกอนเจาะเลือดอยางนอย 6 – 8 ชั่วโมง เริ่มบริการตั้งแต เวลา 06.30 น. – 12.00 น. สอบถามขอมูล
เพิ่มเติมที่โทรศัพท 02 – 579 – 0030 หรือดูที่ https://www.inf.ku.ac.th/intl/th/

