ประจําสัปดาห 8 – 14 เมษายน 2562 @อาคารสารนิเทศ 50 ป
วันจันทรที่ 8 เมษายน 2562 : หยุดชดเชยวันจักรี
วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562
เวลา 09.00 – 16.00 น. : กองการเจาหนาที่ จัดทําขอมูลระบบ KU SMART HR ณ หองประชุม 3 ชั้น 1
เวลา 10.00 – 12.00 น. : สํานักงานอธิการบดี ประชุมหารือการกอสรางอาคารของโรงเรียนสาธิต แหง มก.
ณ หองประชุม 5 ชั้น 2
เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชุมคณะกรรมการบริหาร มก. ครั้งที่ 4/2562 ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ชั้น 2

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562
เวลา 07.00 – 20.00 น. : มก. จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต ในรั้วนนทรี ประจําป 2562
“สงกรานตกลางกรุง ลัน่ ทุง บางเขน” ณ บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เวลา 09.00 – 16.00 น. : กองการเจาหนาที่ จัดทําขอมูลระบบ KU SMART HR ณ หองประชุม 3 ชั้น 1
เวลา 15.00 – 16.30 น. : สํานักงานสภา มก. ประชุมหารือการพัฒนารูปแบบการจัดประชุมสภา มก. ครั้ง ที่ 3/2562
ณ หองประชุม 8 ชั้น 2

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562
เวลา 09.00 – 16.00 น. : กองการเจาหนาที่ จัดทําขอมูลระบบ KU SMART HR ณ หองประชุม 3 ชั้น 1

วันศุกรที่ 12 เมษายน 2562 : วันหยุดราชการเพิม่ เปนกรณีพเิ ศษ
วันเสารที่ 13 – วันอาทิตยที่ 14 เมษายน 2562 : วันสงกรานต

Around Campus
งานสืบสานประเพณีสงกรานตในรัว้ นนทรี ประจําป 2562
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอเชิญชวน นิสิต และบุคลากร รวมงานสืบสานประเพณีสงกรานตในรั้วนนทรี ประจําป 2562
“สงกรานตกลางกรุง ลัน่ ทุง บางเขน” ในวันที่10 เมษายน 2562 ณ บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่ออนุรักษและเพื่อสืบสานประเพณีอนั ดีงามของไทย ตลอดจนเพือ่ ใหนิสิตและบุคลากรไดรวมกิจกรรมเพือ่ ความ
เปนสิริมงคลตอนรับปใหมไทย โดยมีกิจกรรมประกอบดวย
เวลา 07.00 – 09.00 น. พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ 39 รูป ณ บริเวณดานหนาหอประชุม มก. และเวลา 16.00 –
20.00 น. กิจกรรมงานสืบสานประเพณีสงกรานตในรั้วนนทรี ประจําป 2562 ดังนี้
เวลา 16.00 น. ขบวนแหพระพุทธรูป และขบวนรถบุปผชาติ /เทพีสงกรานต โดยเริ่มตั้งขบวนแหจากถนนหนา

ลานเอนกประสงค อาคารเทพศาสตรสถิตยเลี้ยวแยก เคยู โฮม เขาสูถนนจันทรสถิตย ผานสํานักบริการคอมพิวเตอร
คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร สํานักสงเสริมและฝกอบรม อนุสาวรียส ามบูรพาจารย เลี้ยวขวาแยกกรมประมง
เลี้ยวซายรอบสระน้ําฝงประตูพหลโยธิน เขาสูบ ริเวณหนาเวทีจัดงานดานหนาหอประชุม มก. และนํารถบุปผชาติจอดแสดง
รอบสระน้ําดานหนาหอประชุม (เริม่ ตัง้ ขบวนตัง้ แตเวลา 15.30 น.)
เวลา 16.00 น. การประกวดกอพระเจดียท ราย ณ บริเวณรอบหนาหอประชุม มก. โดยหนายงานตาง ๆ เริ่มแขงขัน
กอพระเจดียทราย (ตั้งแตเวลา 16.00 -18.00 น.)
เวลา 17.00 น. พิธรี ดน้าํ ดําหัวขอพรอาจารยอาวุโส ณ ซุมบริเวณเวทีการแสดงดนตรีดานหนาหอประชุม มก.
กิจกรรมรืน่ เริง “รอง เลน เตน รํา” อาทิ การแสดงดนตรี การเลนน้ําสงกรานตกับอุโมงคละอองน้ํา
และกิจกรรมสาวนอยตกน้ํา ชิงชาสวรรค ปาเปา ยิงปน
เวลา 18.00 น. การประกวดเทพีสงกรานต ณ เวทีการแสดงดนตรี พรอมมอบรางวัลการประกวดเทพีสงกรานต
รางวัลรถบุปผชาติ และรางวัลกอพระเจดียทราย
เวลา 20.00 น. เสร็จสิน้ กิจกรรม
การแตงกาย : ชุดผาไทย / เสือ้ มอฮอม / เสือ้ ลายดอก

โครงการปลอยของ... (ดี) คณะประมง
คณะประมง จัดโครงการ ปลอย ของ... (ดี) คณะประมง โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปนการประชาสัมพันธคณะประมง และ
สถานีวจิ ยั ที่อยูภายใตคณะประมงใหเปนที่รูจักแกบุคคลทั่วไป รวมถึงการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกัน ระหวาง นิสิต
และบุคลากร กําหนดจัดกิจกรรมขึ้น ทุกวันศุกรแรกของเดือน เวลา 15.00 - 21.00 น. ณ ลานกิจกรรมนิสติ คณะประมง
เริม่ ตัง้ แต วันศุกรที่ 5 เมษายน 2562 เปนตนไป
กิจกรรมประกอบดวย การจําหนายสินคา และผลผลิตจากสถานีวิจัยตาง ๆ ของคณะประมง อาทิ หอยแมลงภู การแสดง
ดนตรีบนเวที โดยวงดนตรีของนิสิตคณะประมง และการจําหนายสินคาจากนิสิต และบุคลากร คณะประมง ผูสนใจสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมไดทสี่ ายภายใน โทร. 4076

โครงการ Digital Literacy สําหรับนิสติ มก. ประจําป 2562
สํานักบริการคอมพิวเตอร จัดโครงการ Digital Literacy สําหรับนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2562
จํานวน 11 หลักสูตร เพื่อใหนสิ ิตมีความตระหนักรูในหลักการสําคัญตาง ๆ เกี่ยวกับดานดิจิทัล (Digital Literacy) และใหนิสิต
ไดเพิ่มพูนทักษะและความสามารถตาง ๆ ที่สําคัญและจําเปน เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน พรอมทัง้ นําความรูทไี่ ดรับจากการ
ฝกอบรมไปใชในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ หรือนําไปประกอบการสมัครงานตอไปในอนาคต
นิสิตที่สนใจเขารวมโครงการดังกลาว สามารถเลือกหลักสูตรที่จะเขาอบรม ซึ่งมีทั้งหมด 11 หลักสูตร โดยติดตอ
เจาหนาที่โครงการฯ เพื่อนัดหมายการเขาอบรมแตละหลักสูตร และ วัน เวลา ที่เหมาะสมตามที่แจงไว จัดการอบรม ทุกวันจันทร
และวันพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น. วันละ 1 รอบ เทานัน้ เริม่ ตัง้ แต เดือน มิถนุ ายน - พฤศจิกายน 2562 โดยไมเสียคาใชจา ย
และยังไดรบั หนังสือรับรองการเขาอบรมอิเล็กทรอนิกส อีกดวย
ผูสนใจสามารถดูหลักสูตร และตารางวันอบรมไดที่ https:// training.ku.ac.th หรือสอบถามเพิม่ เติมไดที่ โทรศัพท
0 - 2561 – 0951 – 6 ตอ 622597

สมัครงาน
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย จํานวน 1 อัตรา ผูสมัครตองสําเร็จ
การศึกษาระดับ ป.เอก สาขาพืชสวน หรือสาขาที่เกี่ยวของ (เนนดานปรับปรุงพันธุไมดอกไมประดับ แบบ (Conventional
Breeding) ทําวิทยานิพนธเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุพืช หรือพันธุศาสตร หรือมีประสบการณงานวิจัยดานปรับปรุงพันธุไม
ดอกไมประดับ และตองมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑที่กําหนด
ผูสนใจยื่นสมัครไดที่ ภาควิชาพืชสวน ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 สอบถามรายละเอียดไดที่ โทรศัพท
0 – 2579 – 0308 หรือดูเพิ่มเติมที่ www.agr.ku.ac.th

