
 

ประจาํสปัดาห� 6 – 19 พฤษภาคม 2562 @อาคารสารนเิทศ 50 ป� 

วันจนัทร�ที ่6 พฤษภาคม 2562  หยดุเนือ่งในพระราชพธิบีรมราชาภเิษก รชักาลที ่10 

วันพธุที ่8 พฤษภาคม 2562 

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

เวลา 13.00 – 16.30 น. : สภาพนักงาน มก. ประชมุสภาพนักงานสมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2562 ณ ห�องประชุมกําพล อดุลวิทย�  

 ชั้น 2  

วันพฤหสับดทีี ่9 พฤษภาคม 2562   วันพชืมงคล 

วันศกุร�ที่ 10 พฤษภาคม 2562  

เวลา 09.30 – 12.00 น. : สํานักทะเบียนและประมวลผล ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มก.ครั้งที่ 5/2562 ณ ห�องประชุมกําพล 
อดุลวิทย� ชั้น 2 

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

วันจนัทร�ที ่13 พฤษภาคม 2562  

เวลา 09.00 – 16.30 น. : ผู�บริหาร มก. ต�อนรับและหารอืกับคณะผู�แทนจาก Ministry of Science and Technology 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห�องประชุม 9 ชั้น 2 

เวลา 13.30 – 16.30 น. : ประชุมคณะกรรมการบรหิาร มก. ครั้งที่ 5/2562 ณ ห�องประชุมกําพล อดุลวิทย� ชัน้ 2 

วันองัคารที ่14 พฤษภาคม 2562  

เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจ�าหน�าที่ ประชุมคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิประเมนิผลงานทางวิชาการ ณ ห�องประชุม 6  

ชั้น 2 

เวลา 15.00 – 16.30 น. : สํานักงานสภา มก. ประชมุหารือเพื่อการพฒันารูปแบบการจัดประชุมสภา มก.ครั้งที่ 4/2562 ณ ห�อง
ประชุม 8 ชั้น 2 

วันพธุที ่15 พฤษภาคม 2562 

เวลา 08.30 – 12.00 น. : ประชุมนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการ Franco-Thai ณ ห�องประชุมกําพล อดุลวิทย� ชั้น 2  

เวลา 09.00 – 12.00 น. : ชมรม มก.อาวุโส ประชมุกรรมการชมรม มก.อาวุโส ณ ห�องประชุม 8 ชั้น 2 

วันพฤหสับดทีี ่16 พฤษภาคม 2562 

เวลา 08.30 – 12.00 น. : สํานักประกันคุณภาพ ประชมุคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มก.ครั้งที่ 3/2562 ณ ห�อง
ประชุม 8 ชั้น 2  

   

 



 

 

 

 

 

 

           

เวลา 09.00 – 12.00 น. : ผู�บริหาร มก. ต�อนรับและหารอืกับคณะผู�แทนสถาบันการศกึษา สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห�อง

ประชุม 6 ชั้น 2 
เวลา 09.30 – 16.30 น. : สํานักงานสภา มก. ประชมุคณะกรรมการสรรหาผู�สมควรดํารงตําแหน�งกรรมการสภา มก. ณ ห�อง

ประชุม 9 ชั้น 2 

เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองคลัง ประชมุสัมมนาส�วนงานภายใน มก. (การจัดซ้ือจัดจ�าง) ณ ห�องประชมุกําพล อดุลวิทย� ชั้น 2 

วันศกุร�ที่ 17 พฤษภาคม 2562  

เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองการเจ�าหน�าที่ ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู� มก.ครัง้ที่ 2/2562 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                          

งานวันสถาปนาสาํนกัหอสมุด ครบรอบป�ที ่42     

สํานักหอสมุด จัดงานวันสถาปนาสํานักหอสมุด ครบรอบป�ที่ 42 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 พร�อมเสวนาเรื่อง The 

Future of Libraries in Research Universities ณ อาคารเทพรัตน�วิทยาโชติ สํานักหอสมุด เวลา 08.30-16.30 น. โดย    

มีกิจกรรมประกอบด�วย กิจกรรม Maker Space in Library กิจกรรมที่สร�างการเรยีนรู�จากการปฎิบติัจริง กิจกรรมสอนทํา

น้ําปลาหวาน กิจกรรมสอนทําสลัดโรล กิจกรรมสอนทําซูชิโรลข�าวไรซ�เบอร�รี่ กิจกรรมสอนทําขนมช�อผกากรอง และภาคบ�ายเป�น

การเสวนาเรื่อง The Future of Libraries in Research Universities วิทยากรจาก ผู�อํานวยการสํานักหอสมุดจาก

มหาวิทยาลัยต�างๆ สนใจร�วมกิจกรรม ลงทะเบียนได�ที่ https://lib.ku.ac.th/makerspace/register สอบถามได�ที่ 02 - 942  

- 8616 ต�อ 217   

รบัสมคัรนสิติใหม�    

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยโีครงสร�างเพื่อสิง่แวดล�อมสรรค�สร�าง ภาควิชา

วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร� รับสมัครบุคคลเข�าศกึษาต�อระดับปริญญาโท (รุ�นที่ 10)  เรียนวันเสาร�-อาทิตย� สมัคร   

ได�ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สนใจดูรายละเอียดเพิ่มที่ www.stbe.eng.ku.ac.th  สอบถามโทรศัพท� 084 - 641 - 6768 

อบรมวิทนัตสาสมาธสิาํหรบับคุลากร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ร�วมกับสถาบนัพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล จัดโครงการส�งเสริมการศึกษาธรรมและ

ปฏิบัติธรรม “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิสําหรับบุคลากร” รุ�นที่ 7 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เป�นต�นไป เป�นเวลา 17 สปัดาห� 

โดยมีการเรียนการสอน 3 วัน ต�อหนึ่งสัปดาห� อบรมทุกวันจนัทร�ถึงวันพุธ เวลา 16.45 – 18.30 น. โดยเป�นภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมง 

ภาคปฏิบัติ 30 นาที ณ ห�องเรยีนวิทันตสาสมาธิ ชั้น G อาคารสารนิเทศ 50 ป� วัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งร�างกาย

และจิตใจของบุคลากรให�มโีอกาสได�ศึกษาและปฏิบัติธรรมในการนําไปใช�ในการดํารงชีวิตและพัฒนาจิตใจให�แจ�มใสพร�อมรับกับ

สภาวะสังคมในป�จจุบนั 

สนใจติดต�อได�ที่ งานสวัสดิการ กองการเจ�าหน�าที่ ชัน้ 8 อาคารสารนิเทศ 50 ป� โทร 02 – 942 - 8200 ต�อ 4806,4814 

  


