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ปฏทิินข่าว   
วนัจนัทรท่ี์ 10 เมษายน 2560 

เวลา 09.00 – 12.00 น. : ส านกัทะเบียน ฯ ประชมุคณะอนกุรรม 
การจดัท าร่างระเบียบประกาศและ
ข้อบงัคบัเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพ 
ณ ห้องประชมุ 6 ชัน้ 2  
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 13.30 – 16.30 น. : ส านกัทะเบียน ฯ ประชมุคณะกรรมการ
วิชาการ มก. ณ ห้องประชมุก าพล  
อดลุวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

วนัพฤหสับดท่ีี 13 เมษายน 2560 : หยุดวนัสงกรานต์ 
วนัศกุรท่ี์ 14 เมษายน 2560 : หยุดวนัสงกรานต์ 
วนัจนัทรท่ี์ 17 เมษายน 2560 : หยุดชดเชยวนัสงกรานต์ 

วนัองัคารท่ี 18 เมษายน 2560 

เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองวิเทศสมัพนัธ์ ลงนาม PRFRI กบั
สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ณ ห้องประชมุ 9 ชัน้ 2 
 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

วนัพธุท่ี 19 เมษายน 2560  

เวลา 09.30 – 12.30 น. : ชมรม มก.อาวโุส ประชมุคณะกรรมการ 
ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2  
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

วนัศกุรท่ี์ 21 เมษายน 2560 

เวลา 13.30 – 16.30 น. : ส านกังานอธิการบดี ประชมุคณะกรรม 
การประจ าส านกังานอธิการบดี 
ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2  
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

ปฏทิินกจิกรรม 
งานสบืสานประเพณสีงกรานต์ ในร ัว้นนทรี 

         มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ นิสิตและ
บคุลากร ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในรัว้นนทรี ปี 2560             
ในวนัท่ี 11 เมษายน 2560 ณ อาคารจกัรพนัธ์เพ็ญศิริ เพ่ือร่วมกนั             
สืบสานประเพณีสงกรานต์ และอนรัุกษ์วฒันธรรมประเพณีอนัดีงาม
ให้คงอยู่คูส่งัคมไทยตลอดไป  
 

         กิจกรรมเร่ิมตัง้แต ่เวลา 08.00 น. พิธีท าบญุตกับาตร
พระสงฆ์ 20 รูป ณ ด้านหน้าอาคารจกัรพนัธ์เพ็ญศิริ จากนัน้ พิธี
สรงน า้พระพทุธรูป ชมการแสดงศิลปะและวฒันธรรมไทย และพิธี
รดน า้ด าหวัขอพรบรูพาจารย์อาวโุส จดัขึน้ภายในอาคารจกัรพนัธ์
เพ็ญศิริ พร้อมรับของท่ีระลกึและรับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั 
แต่งกำย : ผ้าไทยสีสภุาพติดโบว์ด า  งด  เสือ้ผ้าลายดอกสีฉดูฉาด 
กฬีาเพือ่สขุภาพของบคุลากร มก. บางเขน 

          มก. จดัแข่งขนั “กีฬำเพื่อสุขภำพของบุคลำกร มก. 
บำงเขน” ประจ ำปี 2560 ระหวา่งวนัท่ี 19  – 28 เมษายน 2560 
แบ่งเป็น 4 ทีม ได้แก่ สีชมพ ูสมี่วง สีฟ้า และสีส้ม มีการแข่งขนั ดงันี ้
         รอบคัดเลือก  วนัท่ี 19 – 26 เมษายน 2560 เวลา 17.00 – 
20.00 น. ได้แก่ บาสเก็ตบอลทีมชาย วอลเลย์บอลทีมหญิง แชร์
บอลทีมหญิง เปตอง เทเบิลเทนนิส และแบดมินตนั ณ อาคาร
ยิมเนเซียม 

รอบชงิชนะเลิศ วนัท่ี 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.                       
ณ อาคารยิมเนเซียม    
  แข่งขันว่ำยน ำ้ วนัท่ี 27 เมษายน 2560 เวลา 17.00 –.  
20.00 น. ณ สระจฬุาภรณวลยัลกัษณ์  
 พธีิเปิด วนัท่ี 28 เมษายน 2560  เวลา 14.00 น. ณ สนาม
อินทรีจนัทรสถิตย์ ชมการแข่งขนักรีฑา กีฬาฮาเฮ ฟตุบอลคูพิ่เศษ       
(ทีมบคุลากร มก.-ทีมสิงห์ออสตาร์) และเชียร์ลีดเดอร์ ผู้สนใจติดตาม
ได้ใน page KU Sport Week 2017    
 อบรมหลกัสตูร วิศวกรรมป้องกนัอคัคภียั รุ่นท่ี 44  
 สถาบนัวิศวกรรมป้องกนัอคัคีภยั คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิด
อบรมหลกัสตูร วิศวกรรมป้องกนัอคัคีภยั รุ่นท่ี 44 วนัท่ี 3 – 25 
มิถนุายน 2560 อบรมวนัเสาร์และวนัอาทิตย์ ทัง้หมด 8 วนั          
ณ อาคาร 9 ชัน้ 2 อาคารบญุสม สวุชิรัตน์ รับจ านวน 40 ท่าน 
ลงทะเบียนท่านละ 22,000 บาท (พิเศษ ช าระเงินก่อนวนัท่ี 26 
พฤษภาคม 2560 เพียงท่านละ 21,000) ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะ
ได้รับวฒิุบตัรจากสถาบนัวิศวกรรมป้องกนัอคัคีภยั และยงัได้รับ
คะแนน CPD จากสภาวิศวกรด้วย 

ผู้สนใจสมคัรได้ท่ี สถาบนัวิศวกรรมป้องกนัอคัคีภยั 
โทรศพัท์ 02 – 942 – 8389 
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หลกัสตูร “การบรหิารงานอุดมศกึษาระดบัตน้” 

 ส านกัสง่เสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน จดัโครงการฝึก  
อบรมหลกัสตูร “การบริหารงานอดุมศกึษาระดบัต้น” จ านวน 2 รุ่น    
คือรุ่นท่ี 2 และ รุ่นท่ี 3 ให้กบับคุลากรสายสนบัสนนุในสถาบนัอดุม- 
ศกึษา เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสูก่ารเป็นนกับริหารสายสนบัสนนุ  
โดยรุ่นท่ี 2 รับสมคัรในระหวา่งวนัท่ี 18 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2560 
และ รุ่นท่ี  3 ระหวา่งวนัท่ี 28 มิถนุายน – 19 กรกาคม 2560       
จ านวนรุ่นละ 30 คน   

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ท่ีโทรศพัท์ 087 – 668 – 7395 
หรือดท่ีู www.eto.kps.ku.ac.th. 
อบรมคอมพวิเตอรส์ าหรบับคุคลทัว่ไป 

 ส านกับริการคอมพิวเตอร์ เปิดหลกัสตูรอบรมคอมพิวเตอร์แก่
บคุคลทัว่ไป ประจ าปี 2560 จ านวน 5 หลกัสตูร ดงันี ้
 1. การใช้งาน Microsoft Word เพ่ือการจดัท าหนงัสือ 25 – 
26 เมษายน 2560  เวลา 09.00 – 16.00 น. ลงทะเบียน 3,000 บาท  
 2. การประยกุต์ใช้งาน Microsoft Excel เพ่ือการรายงานผล
ด้วย Dashboard  27 – 28 เมษายน 2560  เวลา 09.00 – 16.00 น.  
ลงทะเบียน 4,000 บาท 
 3. การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form Online 
& Add on อย่างมืออาชีพ วนัท่ี  23 - 24 พฤษภาคม 2560  เวลา
09.00 – 16.00 น. ลงทะเบียน 3,000 บาท 
 4. การวิเคราะห์ข้อมลูงานวิจยัด้วยโปรแกรม R 
วนัท่ี 30 - 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.  ลงทะเบียน 
4,500 บาท 
 5. Info Graphic กบัการท างานยคุใหม ่วนัท่ี 22 - 23  
มิถนุายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ลงทะเบียน 3,000 บาท 

ผู้สนใจติดตอ่สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี งานฝึกอบรม ฝ่าย 
ฝึกอบรมและสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ ส านกับริการคอมพิวเตอร์ โทรศพัท์02 
– 562 – 0951 - 6 ตอ่ 622597  หรือดรูายละเอียด http:// 
training.ku.ac.th 
อบรมภาษาองักฤษ 

 ศนูย์ภาษา คณะมนษุยศาสตร์ อบรมภาษาองักฤษ หลกัสตูร 
English for Fun ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษา ระหวา่งวนัท่ี 18 
– 28 เมษายน 2560  ณ อาคารมนษุยศาสตร์ 1 ชัน้ 6 คา่สมคัร 4,500 
บาท (รวมเอกสารและอาหารวา่ง) 

สนใจสมคัรได้ตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวนัท่ี 12 เมษายน 2560  ณ 
ส านกังานศนูย์ภาษาชัน้ 1 ห้อง 100 อาคารจฬุาภรณ์พิศาลศิลป์ 
สอบถามรายละเอียดได้ท่ี คณุสวุรรณีย์ โทรศพัท์ 02 – 942 – 8888 
หรือดท่ีู www.lang.human.ku.ac.th  
 
 

อบรมทางวิชาการ 
ศนูย์ปฏิบตัิการวิจยัและเรือนปลกูพืชทดลอง คณะเกษตร  

ก าแพงแสน จดัอบรมทางวิชาการ เร่ือง กำรขยำยพันธ์ุ ไม้ดอก 
ไม้ประดับด้วยเทคนิคกำรเพำะเลีย้งเนือ้เยื่อ รุ่นที่ 46 เพ่ือให้ผู้
เข้ารับการอบรมมีความรู้ และใช้เทคนิคการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือเป็น
พืน้ฐานในการศกึษาวิชาการขัน้สงูทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและ
พนัธุวิศวกรรมด้านพืชตอ่ไป     อบรมในวนัท่ี 7 – 9 มิถนุายน 2560 
ณ ศนูย์ปฏิบตัิการวิจยัและเรือนปลกูพืชทดลอง คณะเกษตร 
ก าแพงแสน รับจ านวน 30 ท่าน  (ท่านละ 3,800 บาท) 

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ท่ี โทรศพัท์ 034 – 281 092 
หรือดท่ีู http://clgc.agri.kps.ku.ac.th   
ครวัไทยสู่ครวัโลก 

สถาบนัค้นคว้าและพฒันาผลติภณัฑ์อาหาร เปิดอบรม
โครงการอาหารไทย “ครัวไทยสูค่รัวโลก” การประกอบอาหารไทย
และการบริหารจดัการร้านอาหารไทย ระดบัมืออาชีพ รุ่นท่ี 48 ใน
วนัท่ี 15 พฤษภาคม – 8 มิถนุายน 2560 ณ สถาบนัค้นคว้าและ
พฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร ลงทะเบียนท่านละ 7,000 บาท รับ 50 
ท่าน สนใจสมคัรได้ตัง้แตบ่ดันีถ้งึวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560 สอบถาม
รายละเอียดได้ท่ีโทรศพัท์ 02 – 942 – 8629 – 35 ตอ่ 1222  
ปัจฉมินเิทศ ปีการศกึษา 2559 

โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศกึษา 2559 (บางเขน) ในวนั
ศกุร์ท่ี 21 เมษายน 2560 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ อาคารจกัร
พนัธ์เพ็ญศิริ เพ่ือให้นิสิตชัน้ปีสดุท้ายท่ีจะส าเร็จการศกึษา ได้เตรียม
ความพร้อมในการท างานตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0  พบกบั
กิจกรรมการแสดงของชมรมดนตรีอคสูติก Multimedia ย้อนอดีต
ชีวิตนิสิต มก. การบรรยายเร่ือง "การวางแผนชีวิต 4.0"  โดย 
วิทยากร อ.ธนัยวชัร์  ไชยตระกลูชยั  ปัจฉิมกถาโดยผู้บริหาร
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ข้อคิดส าหรับวา่ท่ีบณัฑิตใหม่ โดย 
นายกสมาคมนิสิตเก่าฯ กิจกรรมน้อมร าลกึในพระมหากรุณาธิคณุ
ในหลวงรัชกาลท่ี 9  ร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “เกษตรศาสตร์” 
โดย ชมรมดนตรีอคสูติก   
 ภาคเช้า เวลา 08.00 – 12.30 น. คณะเศรษฐศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์ คณะประมง คณะบริหารธรุกิจ 
คณะเกษตร คณะสิ่งแวดล้อม วิทยาลยัการชลประทาน วิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ และ ภาคบ่าย เวลา 12.30 – 
17.00 น. คณะวนศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสตัวแพทยศาสตร์ คณะ
อตุสาหกรรมเกษตร คณะศกึษาศาสตร์ คณะเทคนิคการสตัวแพทย์ 
ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี www.ku.ac.th 

http://www.lang.human.ku.ac.th/

