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ปฏทิินข่าว   

วันจันทร์ท่ี 2 เมษำยน 2561  
เวลา 08.30 – 10.15 น. : มก. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล 
                                เน่ืองในโอกาสมวันคล้ายวันพระราช 
                                สมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
                                สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมสุธรรม 
                                อารีกุล ช้ัน 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                        
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชุมคณะกรรมการ 
                                จัดการความรู้ มก. ณ ห้องประชุม 2 
                                ช้ัน 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                       
เวลา 13.30 – 16.30 น. : ส านักทะเบียนและประมวลผล  
                                ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มก. 
                                ครั้งท่ี 4/2561 ณ ห้องประชุมก าพล 
                                อดุลวิทย ์ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี        
วันอังคำรที่ 3 เมษำยน 2561  
เวลา 09.00 – 12.00 น. : ส านักทะเบียนและประมวลผล ประชุม 
                                คณะกรรมการประสานกิจเครือข่าย เพื่อ 
                                พัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคกลาง 
                                ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์ ช้ัน 2  
                                อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชุมงานบริหาร 
                                งานบุคคล ณ ห้องประชุม 6 ช้ัน 2 
                                อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
วันพุธท่ี 4 เมษำยน 2561 
เวลา 08.00 – 16.30 น. : ส านักทะเบียนและประมวลผล จัดสัมมนา 
                                เชิงปฏิบัติการบริหารหลักสูตร ประจ าปี  
                                2561 ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ช้ัน 2 
                                อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                                               
เวลา 09.00 – 16.00 น. : สภาพนักงาน มก. ประชุมสภาพนักงาน 
                                สายสามัญ ครั้งท่ี 4/2561  
                                ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์ ช้ัน  2  
                                อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 13.00 – 16.00 น. : ชมรม มก. อาวุโส ประชุมย่อยของชมรม 
                                มก. อาวุโส ณ ห้องประชุม 8 ช้ัน 2 
                                อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                   
วันพฤหัสบดีท่ี 5 เมษำยน 2561 
เวลา 08.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชุมขอต าแหน่ง 
       
                                

                                ทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 5 ช้ัน 2  
                                อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 10.00 – 12.00 น. : ส านักงานบริการวิชาการ ลงนามข้อตกลง 
                                อนุญาตให้สิทธิใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัย 
                              “สูตรและวิธีกำรผลติคุกกีช้นิดแข็ง จำก 
                              ผลไม้บดละเอียด” ณ ห้องประชุม 9 ช้ัน 2                                     
                                อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
เวลา 13.30 – 15.00 น. : ส านักงานกฎหมาย ประชุมคณะกรรมการ 
                                จรรยาบรรณ มก. ณ ห้องประชุม 8 ช้ัน 2                            
                                อาคารสารนิเทศ 50 ปี                           
วันศุกร์ที่ 6 เมษำยน 2561 : วันจักรี                                           

      ปฏิทินกิจกรรม        
พิธีถวำยพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำร ี
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่ 
สมเด็จพระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เนื่องในโอกำสวัน
คล้ำยวันพระรำชสมภพ ในวันจันทรท่ี์ 2 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 
10.15 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ช้ัน 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เพื่อเป็นการน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ท่ีทรงบ าเพ็ญพระราช
กรณียกิจ เพื่อพสกนิกรชาวไทย และด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ี
ทรงมีต่อนิสิต คณาจารย์ และชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท้ังปวง 
        พิธีประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้แทนคณะ ส านัก สถาบัน 
บุคลากร และนิสิต ร่วมลงนามถวายพระพร และถวายพุ่มดอกไม้สด 
จากน้ัน เป็นพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รตัน์ 
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดกรวยกระทง
ดอกไม้และถวายพุ่มดอกไม้สด กล่าวค าถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วงดนตรี KU 
Wind Symphony โดยนิสิตภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ บรรเลง
เพลงมหาชัย   
 กำรแต่งกำย  

  บุคลำกร  ชาย  : ชุดสากล (ผูกเทคไท)  
                      หญิง  : ชุดสุภาพ หรือแต่งกายโทนสีม่วง 

  นิสิต              :  เครื่องแบบนิสิตชุดพิธีการ 

๙๙ ปี มงคลวำร ศำสตรำจำรย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร 
         คณะศึกษาศาสตร์ จัดงาน “๙๙ ปี มงคลวำร ศำสตรำจำรย์ ดร. 
ประเสริฐ ณ นคร” ในวันอังคารท่ี 3 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 
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13.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร อาคาร 1 ช้ัน 4 
คณะศึกษาศาสตร์  
        กิจกรรมประกอบด้วย รศ.ดร.ปัทมำวดี เล่ห์มงคล คณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์ กล่าวเปิดงานกตัญญุตาคารวะ ๙๙ ปี มงคลวาร ศาสตรา 
จารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร วีดิทัศน์ “กตัญญุตาคารวะ แด่ ศาสตรา 
จารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร” กำรแสดงบรูพะศกึษำศำสตรผ์ู้มำดม่ัน 
(การแสดงของนิสิตและนักเรียน จากโรงเรียนสาธิตแห่ง มก.) ปำฐกถำ 
“ตามรอยคุรุวิถี ปูชนียาจารย์ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร” 
และ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร กล่าวให้โอวาท ต่อด้วยพิธีสงฆ์ 
และรับประทานอาหารร่วมกัน  
กำรแต่งกำย : โทนสีฟ้ำ   
งำนสืบสำนประเพณีสงกรำนต์ในรั้วนนทรี ปี 2561 
         มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จัดงำนสบืสำนประเพณีสงกรำนต์                                    
ในรั้วนนทรี ป ี2561 ในวันอังคำรที่ 10 เมษำยน 2561 ณ อำคำร                                  
จักรพันธเ์พ็ญศิริ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีท่ีดีงามของไทย 
เพื่อให้บุคลากรและนิสิตได้ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ และสืบทอด
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยอย่างยั่งยืนต่อไป 
        ในปีน้ี “สงกรำนตก์ลำงกรุง ลัน่ทุ่งบำงเขน” จัดยิ่งใหญ่สนุก 
สนาน แต่เน้นประหยัดเรียบง่ายคงความเป็นเอกลักษณ์ไทย กิจกรรม
ประกอบด้วย การประกวดขบวนรถบุปผชาติ การประกวดเทพีสงกรานต์ 
การแสดงดนตรี และการเล่นรดน้ าสงกรานต์กับอุโมงค์ละอองน้ า โดยมี
รายละเอียดดังน้ี  
        เวลำ 07.00 – 09.00 น. พิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 40 รูป 
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ  
        เวลำ 14.00 น. ขบวนแห่อัญเชิญพระพุทธรูปประจ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิสิตและบุคลากรร่วมสรงน้ าเพื่อความเป็น 
ศิริมงคล ประกอบด้วย ขบวนนางร าและกลองยาว ขบวนแห่ 
พระพุทธรูป ขบวนของผู้บริหาร ขบวนรถบุปผชาติและเทพีสงกรานต์ 
และขบวนแตรวง จุดเร่ิมต้นจากส านักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม
การเกษตร  
        เวลำ 15.30 น. พิธีรดน้ าด าหัวขอพรบูรพาจารย์อาวุโส ศาสตรา 
จารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร 
        เวลำ 16.30 น. การประกวดเทพีสงกรานต์ การแสดงดนตรี โดย
วงดนตรี เค ยู แบนด์  
        จึงขอเชิญชวนนิสิต และบุคลากร มก. ทุกท่าน ร่วมงานสงกรานต์
ดังกล่าวด้วย 

การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย /เสื้อม่อฮ่อม /เสื้อลายดอก 
หมำยเหตุ  - กิจกรรมบนเวที ณ บริเวณอำคำรจักรพันธ์เพ็ญศริิ  
ฝั่งอำคำรศนูย์เรียนรวม 2 (ศร. 2) เริ่ม เวลำ 15.30 น. เปน็ต้นไป 

เทศกำลอำหำร และร้ำนอำหำรเคลื่อนท่ี (Food truck) 
        ส านักงานทรัพย์สิน มก. จัดโครงการเทศกาลอาหาร ปี 2561 
(เมษายน – กันยายน 2561) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการทางด้าน
อาหารท่ีหลากหลาย แก่ นิสิต บุคลากร นักเรียนโรงเรียนสาธิต และผู้มา
ติดต่อราชการ และใช้พื้นท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกท้ังเป็นการสร้าง  
รายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย        
 
      
 

        1. ร้ำนอำหำรตำมเทศกำล จะมีร้านค้าตกแต่งตาม Theme 
เทศกาลต่าง ๆ จ านวน 30 ร้านค้า มาเปิดให้บริการอาหารและสินค้า
บริโภค-อุปโภค ท่ีมีความหลากหลายตรงตามเทศกาลต่าง ๆ และถูก
สุขอนามัย ณ บรเิวณพื้นที่โรงอำหำรกลำง 1 เท่ำนัน้ 
        วันที่จ ำหน่ำยสินค้ำ คือ วันที่ 1 และวันที่ 15 ของเดอืน 
ตั้งแต่เวลำ 07.00 – 15.00 น. (หากตรงกับวันหยุดราชการ จะเลื่อน
ตามความเหมาะสม) มีท้ัง อาหารหวาน-คาว อาทิ เปด็พะโล้ กุนเชียง
หมู กระเพาะหมูตุ๋นพริกไทยด า หมูยอ หมูพะโล้ ย าปลาดุกฟู ไข่เค็ม 
กุ้งเผา ปาท่องโก๋ สังขยาใบเตย น้ าพริกเผา โป๊ยเกี๊ย ขนมไทย และ
ผลไม้ตามฤดูกาล 
        ** เฉพำะ เดือนเมษำยน 2561 เปิดจ ำหน่ำยในวันที่ 2 และ
10 เมษำยน 2561  
        2. ร้ำนอำหำรเคลื่อนที่ (Food truck) เป็นบริการรูปแบบ 
ใหม่ ร้านค้าเคลื่อนย้ายได้ตลอดเวลา เปิดให้บริการ ณ บริเวณลำน
อเนกประสงค์ โรงอำหำรกลำง 1 จ ำนวน 10 คนั และลำนจอดรถ
โรงอำหำรกลำง 2 จ ำนวน 10 คัน เปิดให้บริการ ตั้งแต่ เวลำ 15.00 
– 21.00 น. ทุกวันพุธ พฤหัสบดี และวันศุกร์ โดยจะเริ่มจ ำหน่ำย
อำหำรในวันพุธที่ 4 เมษำยน  2561 เปน็วันแรก 
        จึงขอเชิญชวน นิสิต บุคลากร และผู้สนใจท่ัวไป ซื้ออาหารและ 
ใช้บริการจากโครงการดังกล่าวได้ ต้ังแต่เดือนเมษายน 2561 เป็นต้นไป 
รับสมัครพ่ีเลี้ยงค่ำยเยำวชนสมองแก้ว  
        ส านักบริการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครพี่เลี้ยงค่ายเยาวชนสมอง
แก้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นท่ี 26 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ท่ีก าลัง
ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา (ทุกสถาบัน)  มีสุขภาพแข็งแรง และ
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมป็นพี่เลี้ยงค่ายฯ ระหว่างวันท่ี 23 –27 เมษายน 
2561 (ตลอดโครงการ) มีค่าตอบแทน อาหาร พร้อมท่ีพักฟรี  
        ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ท่ี ส านักบริการคอม- 
พิวเตอร์ มก. ภายในวันท่ี 10 เมษายน 2561 โทรศัพท์ 08 – 6841 
– 1265  
รับสมัครศึกษำต่อ  
        โครงกำรปริญญำโท สำขำกำรบริหำรทรพัยำกรป่ำไม้และ
สิ่งแวดล้อม ภำคพิเศษ คณะวนศำสตร์ รับสมคัรนสิิต รุน่ที่ 22 
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 ต้ังแต่บัดน้ี ถึงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2561  
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี www.admin.forest.ku.ac.th  
        โครงกำรปริญญำโท สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ภำคพเิศษ 
คณะวิทยำศำสตร ์รับสมคัรนิสิต ประจ ำปกีำรศึกษำ 2561 ต้ังแต่ 
วันท่ี 2 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี 
www.cs.sci.ku.ac.th/ms 
รับสมัครงำน    
         ส านักส่งเริมและฝึกอบมรม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ต ำแหนง่อำจำรย์ จ ำนวน 1 อตัรำ ผูส้มัคร ต้องจบปริญญาเอก
ทางด้านเกษตรศาสตร์ สาขาส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาชุมชุน 
และสาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบท การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
รับสมัครต้ังแต่บัดน้ีถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 
         ผู้สนใจสอบถามพิ่มเติมได้ท่ี  0 – 2942 – 8820 – 9 ต่อ 136 
และ Download ใบสมัคร ได้ท่ี www.eto.ku.ac.th 
    

http://www.admin.forest.ku.ac.th/
http://www.cs.sci.ku.ac.th/

