ประจำสัปดำห์ 10 – 23 เมษำยน 2560

ปฏิทินข่าว
วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น. : สานักทะเบียน ฯ ประชุมคณะอนุกรรม
การจัดทาร่ างระเบียบประกาศและ
ข้ อบังคับเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ณ ห้ องประชุม 6 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.30 – 16.30 น. : สานักทะเบียน ฯ ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ มก. ณ ห้ องประชุมกาพล
อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560 : หยุดวันสงกรานต์
วันศุกร์ท่ี 14 เมษายน 2560 : หยุดวันสงกรานต์
วันจันทร์ท่ี 17 เมษายน 2560 : หยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ลงนาม PRFRI กับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ณ ห้ องประชุม 9 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันพุธที่ 19 เมษายน 2560
เวลา 09.30 – 12.30 น. : ชมรม มก.อาวุโส ประชุมคณะกรรมการ
ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560
เวลา 13.30 – 16.30 น. : สานักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรม
การประจาสานักงานอธิการบดี
ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ปฏิทินกิจกรรม
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในรัว้ นนทรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ นิสิตและ
บุคลากร ร่ วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในรัว้ นนทรี ปี 2560
ในวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อร่ วมกัน
สืบสานประเพณีสงกรานต์ และอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมประเพณีอนั ดีงาม
ให้ คงอยู่คสู่ งั คมไทยตลอดไป

กิจกรรมเริ่ มตังแต่
้ เวลา 08.00 น. พิธีทาบุญตักบาตร
พระสงฆ์ 20 รู ป ณ ด้ านหน้ าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ จากนัน้ พิธี
สรงน ้าพระพุทธรูป ชมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมไทย และพิธี
รดน ้าดาหัวขอพรบูรพาจารย์อาวุโส จัดขึ ้นภายในอาคารจักรพันธ์
เพ็ญศิริ พร้ อมรับของที่ระลึกและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
แต่ งกำย : ผ้ าไทยสีสภุ าพติดโบว์ดา งด เสื ้อผ้ าลายดอกสีฉดู ฉาด

กีฬาเพือ่ สุขภาพของบุคลากร มก. บางเขน
มก. จัดแข่งขัน “กีฬำเพื่อสุขภำพของบุคลำกร มก.
บำงเขน” ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 19 – 28 เมษายน 2560
แบ่งเป็ น 4 ทีม ได้ แก่ สีชมพู สีม่วง สีฟ้า และสีส้ม มีการแข่งขัน ดังนี ้
รอบคัดเลือก วันที่ 19 – 26 เมษายน 2560 เวลา 17.00 –
20.00 น. ได้ แก่ บาสเก็ตบอลทีมชาย วอลเลย์บอลทีมหญิง แชร์
บอลทีมหญิง เปตอง เทเบิลเทนนิส และแบดมินตัน ณ อาคาร
ยิมเนเซียม
รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.
ณ อาคารยิมเนเซียม
แข่ งขันว่ ำยนำ้ วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 17.00 –.
20.00 น. ณ สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์
พิธีเปิ ด วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ สนาม
อินทรี จนั ทรสถิตย์ ชมการแข่งขันกรี ฑา กีฬาฮาเฮ ฟุตบอลคูพ่ ิเศษ
(ทีมบุคลากร มก.-ทีมสิงห์ออสตาร์ ) และเชียร์ ลีดเดอร์ ผู้สนใจติดตาม
ได้ ใน page KU Sport Week 2017

อบรมหลักสูตร วิศวกรรมป้องกันอัคคีภยั รุ่นที่ 44
สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภยั คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิ ด
อบรมหลักสูตร วิศวกรรมป้องกันอัคคีภยั รุ่ นที่ 44 วันที่ 3 – 25
มิถนุ ายน 2560 อบรมวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ทังหมด
้
8 วัน
ณ อาคาร 9 ชัน้ 2 อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ รับจานวน 40 ท่าน
ลงทะเบียนท่านละ 22,000 บาท (พิเศษ ชาระเงินก่อนวันที่ 26
พฤษภาคม 2560 เพียงท่านละ 21,000) ผู้ผ่านการฝึ กอบรมจะ
ได้ รับวุฒิบตั รจากสถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภยั และยังได้ รับ
คะแนน CPD จากสภาวิศวกรด้ วย
ผู้สนใจสมัครได้ ที่ สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภยั
โทรศัพท์ 02 – 942 – 8389

มทางวิชหาการ
หลักการประชุ
สูตร “การบริ
ารงานอุดมศึกษาระดับต้น”

อบรมทางวิชาการ

สานักส่งเสริ มและฝึ กอบรม กาแพงแสน จัดโครงการฝึ ก
– กสูตร “การบริ หารงานอุดมศึกษาระดับต้ น” จานวน 2 รุ่น
อบรมหลั
คือรุ่ นที่ 2 และ รุ่ นที่ 3 ให้ กบั บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเตรี ยมความพร้ อมเข้ าสูก่ ารเป็ นนักบริ หารสายสนับสนุน
โดยรุ่ นที่ 2 รับสมัครในระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2560
และ รุ่ นที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 มิถนุ ายน – 19 กรกาคม 2560
จานวนรุ่ นละ 30 คน
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ ที่โทรศัพท์ 087 – 668 – 7395
หรื อดูที่ www.eto.kps.ku.ac.th.

ศูนย์ปฏิบตั ิการวิจยั และเรื อนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร
กาแพงแสน จัดอบรมทางวิชาการ เรื่ อง กำรขยำยพันธุ์ ไม้ ดอก
ไม้ ประดับด้ วยเทคนิคกำรเพำะเลีย้ งเนือ้ เยื่อ รุ่ นที่ 46 เพื่อให้ ผ้ ู
เข้ ารับการอบรมมีความรู้ และใช้ เทคนิคการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อเป็ น
พื ้นฐานในการศึกษาวิชาการขันสู
้ งทางด้ านเทคโนโลยีชีวภาพและ
พันธุวิศวกรรมด้ านพืชต่อไป อบรมในวันที่ 7 – 9 มิถนุ ายน 2560
ณ ศูนย์ปฏิบตั ิการวิจยั และเรื อนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร
กาแพงแสน รับจานวน 30 ท่าน (ท่านละ 3,800 บาท)
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ ที่ โทรศัพท์ 034 – 281 092
หรื อดูที่ http://clgc.agri.kps.ku.ac.th

อบรมคอมพิวเตอร์สาหรับบุคคลทัว่ ไป
สานักบริ การคอมพิวเตอร์ เปิ ดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ แก่
บุคคลทัว่ ไป ประจาปี 2560 จานวน 5 หลักสูตร ดังนี ้
1. การใช้ งาน Microsoft Word เพื่อการจัดทาหนังสือ 25 –
26 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ลงทะเบียน 3,000 บาท
2. การประยุกต์ใช้ งาน Microsoft Excel เพื่อการรายงานผล
ด้ วย Dashboard 27 – 28 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ลงทะเบียน 4,000 บาท
3. การสร้ างแบบฟอร์ มออนไลน์ด้วย Google Form Online
& Add on อย่างมืออาชีพ วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2560 เวลา
09.00 – 16.00 น. ลงทะเบียน 3,000 บาท
4. การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจยั ด้ วยโปรแกรม R
วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ลงทะเบียน
4,500 บาท
5. Info Graphic กับการทางานยุคใหม่ วันที่ 22 - 23
มิถนุ ายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ลงทะเบียน 3,000 บาท
ผู้สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ งานฝึ กอบรม ฝ่ าย
ฝึ กอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สานักบริ การคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์02
– 562 – 0951 - 6 ต่อ 622597 หรื อดูรายละเอียด http://
training.ku.ac.th

ครัวไทยสู่ครัวโลก
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เปิ ดอบรม
โครงการอาหารไทย “ครัวไทยสูค่ รัวโลก” การประกอบอาหารไทย
และการบริ หารจัดการร้ านอาหารไทย ระดับมืออาชีพ รุ่ นที่ 48 ใน
วันที่ 15 พฤษภาคม – 8 มิถนุ ายน 2560 ณ สถาบันค้ นคว้ าและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ลงทะเบียนท่านละ 7,000 บาท รับ 50
ท่าน สนใจสมัครได้ ตงแต่
ั ้ บดั นี ้ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 สอบถาม
รายละเอียดได้ ที่โทรศัพท์ 02 – 942 – 8629 – 35 ต่อ 1222

ปั จฉิมนิเทศ ปี การศึกษา 2559

โครงการปั จฉิมนิเทศ ปี การศึกษา 2559 (บางเขน) ในวัน
ศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ อาคารจักร
พันธ์เพ็ญศิริ เพื่อให้ นิสิตชันปี
้ สุดท้ ายที่จะสาเร็ จการศึกษา ได้ เตรี ยม
ความพร้ อมในการทางานตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 พบกับ
กิจกรรมการแสดงของชมรมดนตรี อคูสติก Multimedia ย้ อนอดีต
ชีวิตนิสิต มก. การบรรยายเรื่ อง "การวางแผนชีวิต 4.0" โดย
วิทยากร อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ปั จฉิมกถาโดยผู้บริ หาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้ อคิดสาหรับว่าที่บณ
ั ฑิตใหม่ โดย
นายกสมาคมนิสิตเก่าฯ กิจกรรมน้ อมราลึกในพระมหากรุ ณาธิคณ
ุ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ร่ วมร้ องเพลงพระราชนิพนธ์ “เกษตรศาสตร์ ”
โดย ชมรมดนตรี อคูสติก
อบรมภาษาอังกฤษ
ภาคเช้ า เวลา 08.00 – 12.30 น. คณะเศรษฐศาสตร์ คณะ
ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ อบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร
English for Fun สาหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 18 วิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะประมง คณะบริ หารธุรกิจ
– 28 เมษายน 2560 ณ อาคารมนุษยศาสตร์ 1 ชัน้ 6 ค่าสมัคร 4,500 คณะเกษตร คณะสิ่งแวดล้ อม วิทยาลัยการชลประทาน วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ และ ภาคบ่าย เวลา 12.30 –
บาท (รวมเอกสารและอาหารว่าง)
สนใจสมัครได้ ตงแต่
ั ้ บดั นี ้จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2560 ณ 17.00 น. คณะวนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะ
สานักงานศูนย์ภาษาชัน้ 1 ห้ อง 100 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
สอบถามรายละเอียดได้ ที่ คุณสุวรรณีย์ โทรศัพท์ 02 – 942 – 8888 อุตสาหกรรมเกษตร คณะศึกษาศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ku.ac.th
หรื อดูที่ www.lang.human.ku.ac.th
2

