
 

ประจาํสปัดาห� 1 – 5 เมษายน 2562 @อาคารสารนเิทศ 50 ป� 

วันจนัทร�ที ่1 เมษายน 2562 

เวลา 09.00 – 16.00 น. : กองการเจ�าหน�าที่ จัดทําข�อมลูระบบ KU SMART HR ณ ห�องประชมุ 3 ชั้น 1 

เวลา 13.30 – 16.30 น. : สํานักทะเบียนและประมวลผล ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มก. ครั้งที่ 4/2562 ณ ห�องประชุมกําพล 
อดุลวิทย� ชั้น 2    

วันองัคารที ่2 เมษายน 2562 

เวลา 08.30 – 10.15 น. : พิธีถวายพระพรชยัมงคล เนือ่งในโอกาสวันคล�ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ณ ห�องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 

เวลา 09.00 – 16.00 น. : กองการเจ�าหน�าที่ จัดทําข�อมลูระบบ KU SMART HR ณ ห�องประชมุ 3 ชั้น 1 

วันพธุที ่3 เมษายน 2562  

เวลา 09.00 – 16.00 น. : กองการเจ�าหน�าที่ จัดทําข�อมลูระบบ KU SMART HR ณ ห�องประชมุ 3 ชั้น 1 

เวลา 10.00 – 12.00 น. : มก. และ บริษัท ควอลิต้ี พลัส เอสเทติค อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด ลงนามบนัทึกข�อตกลงอนุญาตให�ใช�
ประโยชน�ผลงานวิจยัสารแซนโทนจากเปลือกมังคุด ณ ห�องประชุมกําพล อดุลวิทย� ชั้น 2 

วันพฤหสับดทีี ่4 เมษายน 2562   

เวลา 09.00 – 16.00 น. : กองการเจ�าหน�าที่ จัดทําข�อมูลระบบ KU SMART HR ณ ห�องประชุม 3 ชั้น 1 

เวลา 13.00 – 16.30 น. : สํานักงานอธิการบดี ประชมุเรื่องคุณธรรมและความโปร�งใส ณ ห�องประชุม 8 ชั้น 2 

เวลา 13.00 – 16.30 น. : สภาพนักงาน มก. ประชมุสภาพนักงานสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห�องประชุมกําพล อดุลวิทย�  

 ชั้น 2  
วันศกุร�ที่ 5 เมษายน 2562  

เวลา 09.00 – 16.00 น. : กองการเจ�าหน�าที่ จัดทําข�อมลูระบบ KU SMART HR ณ ห�องประชมุ 3 ชั้น 1 

เวลา 13.30 – 16.00 น. : สํานักงานกฎหมาย ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ มก. ณ ห�องประชุม 8 ชัน้ 2 

Around Campus 

สบืสานประเพณสีงกรานต�ในรัว้นนทร ีประจาํป� 2562 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เชิญชวนบุคลากรและนิสิตเข�าร�วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต�ในรั้วนนทรี วันที่ 10 

เมษายน 2562 เพื่อสบืสานประเพณีวัฒนธรรมดีงามของไทย ณ บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� บางเขน  

เวลา 07.00 – 09.00 น. พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ� จํานวน 39 รูป  

เวลา 16.00 – 20.00 น. กิจกรรมงานสบืสานประเพณีสงกรานต�ในรั้วนนทรี ประจําป� 2562 

 



 

 

 

 

 

 

           

เวลา 16.00 น. ขบวนแห�พระพุทธรูป และขบวนรถบุปผชาติ/เทพีสงกรานต�                                                                                

เวลา 16.00 น. การประกวดก�อพระเจดีย�ทราย ณ บริเวณรอบหน�าหอประชุม มก. 

เวลา 17.00 น. การรดน้ําดําหวัขอพร ณ ซุ�มบริเวณเวทีการแสดงดนตรดี�านหน�า หอประชมุ มก. / กิจกรรมรื่นเริง “ร�อง      

                                เล�น เต�น รํา”  

เวลา 18.00 น. การประกวดเทพีสงกรานต� ณ เวทีการแสดงดนตรี 

เป�ดบรกิารให�คาํปรกึษาทางด�านสถิตเิพือ่การวจิยั     

ฝ�ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร� ได�จัดหน�วยบริการวิชาการให�คําปรึกษาสถิติแก�นสิิต บุคลากร นักวิจัย และบุคคล

ทั่วไป ภาคปลาย ป�การศึกษา 2561 ระหว�างวันที่ 4 กุมภาพนัธ� – 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ทุกวันจันทร� พุธ 

ศุกร�  เพื่อเผยแพร�องค�ความรู�ด�านสถิติและการใช�โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห�ข�อมูล ณ หน�วยบริการวิชาการให�คําปรึกษา

สถิติเพื่อการวิจัย ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ� คณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� หรือสอบถามโทรศัพท� 02-562-

5555 ต�อ 647121 -3  e-mail : statistical.consult.ku@gmail.com 

นอกจากนี้ ยังจัดการอบรมและฝ�กปฏิบัติเรื่อง Chi-Square Test and Logistic Regression สําหรับนสิิต บุคลากร 

นักวิจัย และบุคคลทั่วไป วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห�องคอมพวิเตอร� ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ� 

คณะวิทยาศาสตร� อบรมฟรไีม�มีค�าใช�จ�าย ดูรายละเอียดเพิม่ที่ https://www.sci.ku.ac.th/blog/11640-2 หรือสอบถาม

เพิ่มเติม โทรศัพท� 02-562-5555 ต�อ 647121 -3        

รบัสมคัรนสิติใหม�    

โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร� ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร� รับสมัครนิสิตใหม� ประจําป�การศึกษา 

2562 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2562 สนใจดูรายละเอียดเพิ่มที่ www.cs.sci.ku.ac.th/ms สอบถามโทรศัพท� 02 - 942 - 8762  

หลักสูตรการบริหารและพัฒนาสังคม ปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร� รับสมคัรนิสิตใหม� รุ�น 71 ถึงวันที่ 26 

เมษายน 2562 สนใจดูรายละเอียดเพิ่มที่ http://sd.grad.ku.ac.th หรือโทรศัพท�ติดต�อ 02 – 942 – 7550 ต�อ 11, 12  

สมัครงาน   

คณะวศิวกรรมศาสตร� รับสมคัรพนักงานมหาวิทยาลยัเงินรายได� ตําแหน�งเจ�าหน�าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดงาน

บริการวิชาการและวิจัย สํานักงานเลขานุการ ผู�สมัครอายไุม�เกิน 35 ป� วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา สมัครได�จนถึงวันที่ 30 เมษายน 

2562  

และพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน�งอาจารย� สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ�า จํานวน 2 อัตรา ผู�สมัครอายไุม�เกิน 40 ป� 

วุฒิปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมไฟฟ�า ทําวิทยานิพนธ�ปริญญาเอกหัวข�อเก่ียวกับวิศวกรรมไฟฟ�าแรงสงู/ Robotics รับสมัครถึง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562  

ตําแหน�งอาจารย� สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน 1 อัตรา ผู�สมัครอายไุม�เกิน 45 ป� วุฒิปริญญาเอกสาขา

วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เก่ียวข�อง สมัครได�จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ผู�สนใจดาวน�โหลดใบ

สมัครได�ที่ www.eng.ku.ac.th หรือสอบถามเพิม่เติมได�ที ่โทรศัพท� 02 – 797 – 0954   

คณะศกึษาศาสตร� รบัสมัครพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน�งอาจารย� ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 1 อัตรา 

ผู�สมัครอายไุม�เกิน 45 ป� วุฒปิริญญาเอกสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สมคัรได�จนถึง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ดาวน�โหลดใบสมัครได�ที่ www.edtech.edu.ku.ac.th   

 


