
 

 

 

 

 

 

 

 

61-06  RSDI ตรวจสุขภาพประจําป

วันที่ 29 มี.ค.61 รศ.นพ.สุชาติ ศิริใจชิงกุล คณะเทคนิคการแพทย นําทีมเจาหนาที่หองปฏิบัติการ นางสาวชญานิศ สัญญา

รักษ นางสาวเกศินี พรมโสดา และ นายคมกฤษณ สุขไมตรี มาใหบริการตรวจสุขภาพประจําปใหกับบุคลากรสถาบันวิจัยเพื่อ

พัฒนาสังคม ซึ่งไดรับความอนุเคราะหเปนประจําทุกป ในปน้ีมีการตรวจวัดคลื่นหัวใจโดยเพิ่มอีกดวย  

บุคลากรที่พรอมมารับบริการตามข้ันตอน คือ กอนวันตรวจสุขภาพ งดอาหารและนํ้า พักผอนใหเพียงพอ เก็บตัวอยางตาม

แพทยสั่ง เมื่อมาถึงสถานที่ตรวจสอบช่ือสกุลเพื่อคนประวัติสุขภาพ ช่ังนํ้าหนัก วัดความดัน เจาะเลือด พบแพทยเพื่อรับคําแนะนํา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61-07  ชุดโครงการชุมชนทองถ่ิน กําหนดการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล

วันที่ 30 มี.ค.61 ชุดโครงการชุมชนทองถ่ิน ประชุม

วางแผนการดําเนินงาน กําหนดการและกิจกรรม โดยนายภูมิ

ภักด พิทักษเข่ือนขันธ นายวิเชียร แสงโชติ ดร.หิรัญ แสวงแกว 

และนางสุปราณี วานมนตรี รวมประชุม โดยสรุปกิจกรรมได

ดังน้ี 

วันเวลา กิจกรรม 

วันที่ 9 พ.ค.61 ประชุมคณะทํางานรวบรวม review ความรูและงานวิจัยประเด็นความเขมแข็ง พลังอํานาจ และการ

พึ่งตนเอง 

วันที่ 15 พ.ค.61 ประชุมเครือขาย เพื่อยกรางโครงการวิจัย ในประเด็นความเขมแข็ง พลังอํานาจ และการพึ่งตนเอง 

วันที่ 21 – 25 พ.ค.61 เก็บขอมูลพื้นที่ จังหวัดเลย และจังหวัดหนองคาย 

วันที่ 4 – 6 มิ.ย.61 เก็บขอมูลพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย 

วันที่ 7 – 8 มิ.ย.61  เก็บขอมูลพื้นที่ จังหวัดขอนแกน 

วันที่ 15 มิ.ย.61 ประชุมคณะทํางานวางแผนการจัดทําเอกสาร 

วันที่ 13 ก.ค.61 - นําเสนอเชิญประเด็น และรางโครงการวิจัยฯ 

- บางสวนของขอมูลนําเสนอในเวที สยปพ. ซึ่งกําลังวางแผนกําหนดวันเวลา 
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61-08 ประกาศสงกรานต ในปพุทธศักราช 2561/จุลศักราช 1380

ปจอ (ปที่ 11 ของรอบปนักษัตร มีสัญลักษณเปนหมา) 

สัมฤทธิศก (ปจุลศักราชที่ลงทายดวยเลข 0) 

จันทรคติ (รูปแบบการใชปฏิทินรูปโดยใชดิถีของดวงจันทรเพื่อบอกขางข้ึนขางแรม

บอกเดือน) เปน อธิกมาส (8 สองหน) ปกติวาร (ปที่วันเปนปกติ มีเดือนคู ขางข้ึน 

15 วัน ขางแรม 15 วัน และมีเดือนค่ี ขางข้ึน 15 วัน ขางแรม 14 วัน) 

สุริยคติ (ปฏิทินที่สอดคลองกับฤดูกาลและเดคลิเนชันของดวงอาทิตย) เปน ปกติสุ

รทิน (ปที่เดือนกุมภาพันธมี 28 วัน) 

 

วันมหาสงกรานต ปพุทธศักราช 2561 ตรงกับ “วันเสารที่ 14 เมษายน เวลา 9 นาฬิกา 1 นาที 48 วินาท”ี 

จันทรคติ ตรงกับ วันเสาร แรม ๑๔ คํ่า เดือนหา (๕) ปจอ 

นางสงกรานต ปพุทธศักราช 2561 นามวา 

นางมโหธรเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกสามหาว 

(ผักตบชวา) อาภรณแกวนิลรัตน ภักษาหารเน้ือ

ทราย หัตถขวาทรงจักร หัตถซายทรงตรีศูล เสด็จ

ยืน มาเหนือหลังมยุรา(นกยุง) เปนพาหนะ 

เกณฑพิรุณศาสตร ปพุทธศักราช 2561 พุธ 

เปนอธิบดีฝน บันดาลใหฝนตก 600 หา ตกในเขา

จักรวาล 240 หา ตกในปาหิมพานต 180 หา ตก

ในมหาสมุทร 120 หา ตกในโลกมนุษย 60 หา 

เกณฑธาราธิคุณ ปพุทธศักราช 2561 ช่ือ 

เตโช(ธาตุไฟ) นํ้านอย อากาศยังรอน 

เกณฑนาคราชใหนํ้า ปพุทธศักราช 2561 ปจอ นาคราชใหนํ้า 7 ตัว ทํานายวาฝนตนปนอยกลางปงามแตปลายปจะมากแลฯ 

เกณฑธัญญาหาร ปพุทธศักราช 2561 ช่ือ ลาภะ ขาวกลาในนา จะได 10 สวน เสียเพียงสวนเดียว ธัญญาหาร มังสาหาร

บริบูรณ ประชาชนทั้งหลายจะอยูเย็นเปนสุข ฯ 

วันเถลิงศก ปพุทธศักราช 2561  ตรงกับ วันจันทรที่  16 เมษายน เวลา 12 นาฬิกา 59 นาที 24 วินาที 

จันทรคติ ตรงกับ วันจันทร ข้ึน ๒ คํ่า เดือนหก(๖) ปจอ 

ขอมูลจาก http://xn--o3cak4acknm4er5mg8c.com/songkran/63-songkran-2561 

สําหรับวันหยุดนั้นตามมตคิรม.ประกาศเพิ่มวันหยุดราชการในชวงเทศกาลวันสงกรานต 2561 เปนเวลา 5 

วัน โดยเริ่มหยุดตั้งแตวันที่ 12 เมษายน ถึงวันที่ 16 เมษายน เพื่อใหประชาชนไดเดินทางกลับภูมิลําเนา และ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  

จากเดิมวันหยุดชวงเทศกาลวันสงกรานต 2561 น้ี จะเริ่มตนต้ังแตวันที่ 13-15 เมษายน โดยมีวันที่ 16 เมษายน เปนวันหยุด

ชดเชย ทางคณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบใหมีวันหยุดเพิ่มเติมในวันที่ 12 เมษายน ทําใหชวงเทศกาลวันสงกรานตปนี้ มีวันหยุดรวม 5 

วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ติดตามขาวสารและขอมูลยอนหลังท่ี http://rsdi.kku.ac.th 


