
 

  
ประจาํสปัดาห� 8 – 14 เมษายน 2562 @อาคารสารนเิทศ 50 ป� 

วันจนัทร�ที ่8 เมษายน 2562 : หยดุชดเชยวนัจกัร ี

วันองัคารที ่9 เมษายน 2562 

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

เวลา 10.00 – 12.00 น. : สํานักงานอธิการบดี ประชุมหารอืการก�อสร�างอาคารของโรงเรียนสาธิต แห�ง มก.  
                                   ณ ห�องประชมุ 5 ชั้น 2 

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

วันพธุที ่10 เมษายน 2562  

เวลา 07.00 – 20.00 น. : มก. จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต� ในรั้วนนทรี ประจําป� 2562  
                                   “สงกรานต�กลางกรงุ ลัน่ทุ�งบางเขน” ณ บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

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

เวลา 15.00 – 16.30 น. : สํานักงานสภา มก. ประชมุหารือการพัฒนารปูแบบการจัดประชุมสภา มก. ครั้ง ที่ 3/2562 
                                   ณ ห�องประชมุ 8 ชั้น 2                                                                                            

วันพฤหสับดทีี ่11 เมษายน 2562 

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

วันศกุร�ที่ 12 เมษายน 2562 : วันหยดุราชการเพิม่เป�นกรณพีเิศษ 

วันเสาร�ที ่13 – วนัอาทติย�ที่ 14 เมษายน 2562 : วันสงกรานต� 

Around Campus 

งานสบืสานประเพณสีงกรานต�ในรัว้นนทร ีประจาํป� 2562  

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ขอเชิญชวน นิสิต และบคุลากร ร�วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต�ในรั้วนนทรี ประจําป� 2562 
“สงกรานต�กลางกรงุ ลัน่ทุ�งบางเขน” ในวันที่10 เมษายน 2562 ณ บริเวณหอประชมุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� บางเขน โดยมี
วัตถุประสงค�เพื่ออนุรักษ�และเพื่อสืบสานประเพณีอนัดีงามของไทย ตลอดจนเพือ่ให�นิสิตและบุคลากรได�ร�วมกิจกรรมเพือ่ความ
เป�นสิริมงคลต�อนรับป�ใหม�ไทย โดยมีกิจกรรมประกอบด�วย  

       เวลา 07.00 – 09.00 น. พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ� 39 รูป ณ บริเวณด�านหน�าหอประชุม มก. และเวลา 16.00 –  
20.00 น. กิจกรรมงานสบืสานประเพณีสงกรานต�ในรั้วนนทรี ประจําป� 2562 ดังนี ้

       เวลา 16.00 น. ขบวนแห�พระพทุธรปู และขบวนรถบปุผชาต ิ/เทพสีงกรานต�  โดยเริ่มต้ังขบวนแห�จากถนนหน�า 
 

 



                

                

 

 

 

 

           

ลานเอนกประสงค� อาคารเทพศาสตร�สถิตย�เลี้ยวแยก เคยู โฮม เข�าสู�ถนนจนัทรสถิตย� ผ�านสํานักบริการคอมพิวเตอร�  
คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร� สํานักส�งเสริมและฝ�กอบรม อนุสาวรีย�สามบูรพาจารย� เลี้ยวขวาแยกกรมประมง  
เลี้ยวซ�ายรอบสระน้ําฝ��งประตูพหลโยธิน เข�าสู�บริเวณหน�าเวทีจัดงานด�านหน�าหอประชมุ มก. และนํารถบุปผชาติจอดแสดง 
รอบสระน้ําด�านหน�าหอประชมุ (เริม่ตัง้ขบวนตัง้แต�เวลา 15.30 น.) 
       เวลา 16.00 น. การประกวดก�อพระเจดยี�ทราย ณ บรเิวณรอบหน�าหอประชมุ มก. โดยหน�ายงานต�าง ๆ เริ่มแข�งขนั 
                            ก�อพระเจดีย�ทราย (ต้ังแต�เวลา 16.00 -18.00 น.) 
       เวลา 17.00 น. พธิรีดน้าํดาํหวัขอพรอาจารย�อาวโุส ณ ซุ�มบริเวณเวทีการแสดงดนตรีด�านหน�าหอประชุม มก. 
                       กจิกรรมรืน่เรงิ “ร�อง เล�น เต�น ราํ” อาทิ การแสดงดนตรี การเล�นน้ําสงกรานต�กับอุโมงค�ละอองน้ํา  
                            และกิจกรรมสาวน�อยตกน้ํา ชงิช�าสวรรค� ปาเป�า ยิงป�น 
      เวลา 18.00 น. การประกวดเทพสีงกรานต� ณ เวทกีารแสดงดนตร ีพร�อมมอบรางวัลการประกวดเทพีสงกรานต�  
                            รางวัลรถบุปผชาติ และรางวัลก�อพระเจดีย�ทราย 
        เวลา 20.00 น. เสรจ็สิน้กจิกรรม 

การแต�งกาย  : ชดุผ�าไทย / เสือ้ม�อฮ�อม / เสือ้ลายดอก 

โครงการปล�อยของ... (ด)ี คณะประมง  

         คณะประมง จัดโครงการ ปล�อย ของ... (ด)ี คณะประมง โดยมีวัตถุประสงค� เพื่อเป�นการประชาสัมพันธ�คณะประมง และ
สถานีวิจัยที่อยู�ภายใต�คณะประมงให�เป�นที่รู�จักแก�บุคคลทั่วไป รวมถึงการมีส�วนร�วมในการทํากิจกรรมร�วมกัน ระหว�าง นสิิต  
และบุคลากร กําหนดจัดกิจกรรมขึ้น ทกุวนัศกุร�แรกของเดอืน เวลา 15.00 - 21.00 น. ณ ลานกจิกรรมนสิติคณะประมง  
เริม่ตัง้แต� วนัศกุร�ที ่5 เมษายน 2562 เป�นต�นไป  
        กิจกรรมประกอบด�วย การจําหน�ายสินค�า และผลผลติจากสถานีวิจัยต�าง ๆ ของคณะประมง อาทิ หอยแมลงภู�  การแสดง
ดนตรีบนเวที โดยวงดนตรขีองนิสิตคณะประมง  และการจําหน�ายสินค�าจากนิสิต และบุคลากร คณะประมง ผู�สนใจสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได�ทีส่ายภายใน โทร. 4076 

โครงการ Digital Literacy สาํหรบันสิติ มก. ประจาํป� 2562 

        สํานักบริการคอมพิวเตอร� จัดโครงการ Digital Literacy สําหรับนสิิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ประจําป� 2562 
จํานวน 11 หลักสูตร เพื่อให�นสิิตมีความตระหนักรู�ในหลักการสําคัญต�าง ๆ เก่ียวกับด�านดิจิทัล (Digital Literacy) และให�นิสิต
ได�เพิ่มพูนทักษะและความสามารถต�าง ๆ ที่สําคัญและจําเป�น เพื่อนําไปใช�ในชีวิตประจําวัน พร�อมทัง้นําความรู�ทีไ่ด�รับจากการ
ฝ�กอบรมไปใช�ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ หรอืนําไปประกอบการสมัครงานต�อไปในอนาคต 
         นิสิตที่สนใจเข�าร�วมโครงการดังกล�าว สามารถเลือกหลักสูตรที่จะเข�าอบรม ซ่ึงมีทั้งหมด 11 หลักสูตร โดยติดต�อ
เจ�าหน�าที่โครงการฯ เพื่อนัดหมายการเข�าอบรมแต�ละหลักสตูร และ วัน เวลา ที่เหมาะสมตามที่แจ�งไว� จัดการอบรม ทกุวนัจนัทร� 
และวนัพธุ เวลา 13.00 – 16.00 น. วนัละ 1 รอบ เท�านัน้ เริม่ตัง้แต� เดอืน มถินุายน - พฤศจกิายน 2562 โดยไม�เสยีค�าใช�จ�าย 
และยังได�รบัหนงัสอืรบัรองการเข�าอบรมอเิลก็ทรอนกิส� อีกด�วย  
         ผู�สนใจสามารถดูหลักสูตร และตารางวันอบรมได�ที่ https:// training.ku.ac.th หรือสอบถามเพิม่เติมได�ที่ โทรศัพท�  
0 - 2561 – 0951 – 6 ต�อ 622597  

สมัครงาน            

         ภาควชิาพชืสวน คณะเกษตร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตาํแหน�ง อาจารย� จาํนวน 1 อตัรา ผู�สมัครต�องสาํเร็จ
การศึกษาระดับ ป.เอก สาขาพืชสวน หรือสาขาที่เก่ียวข�อง (เน�นด�านปรับปรงุพันธุ�ไม�ดอกไม�ประดับ แบบ (Conventional 
Breeding) ทําวิทยานิพนธ�เก่ียวกับการปรับปรุงพันธุ�พืช หรือพันธุศาสตร� หรือมีประสบการณ�งานวิจัยด�านปรับปรงุพนัธุ�ไม�
ดอกไม�ประดับ และต�องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ�ที่กําหนด  
         ผู�สนใจยื่นสมัครได�ที่ ภาควิชาพืชสวน ต้ังแต�บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 สอบถามรายละเอียดได�ที่ โทรศพัท�  
0 – 2579 – 0308 หรือดูเพิ่มเติมที่ www.agr.ku.ac.th  
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