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ปฏทิินข่าว   

วันจันทรท์ี่ 7 พฤษภำคม 2561  
เวลา 08.00 – 16.30 น. : รร. สาธิตแห่ง มก. สัมมนาอาจารย ์
                                โรงเรียนสาธิตฯ (วันที่ 1)  
                                ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชัน้ 1                                 
                                อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
เวลา 13.30 – 16.30 น. : ส านกัทะเบียนและประมวลผล  
                                ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มก. 
                                คร้ังที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมก าพล 
                                อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี        
เวลา 14.00 – 16.30 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการ 
                                จัดการความรู้ มก. คร้ังที่ 2/2561 
                                ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 
                                อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                      
วันอังคำรที่ 8 พฤษภำคม 2561  
เวลา 08.00 – 12.00 น. : รร. สาธิตแห่ง มก. สัมมนาอาจารย ์
                                โรงเรียนสาธิตฯ (วันที่ 2)  
                                ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชัน้ 1                                 
                                อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมงานบริหาร 
                                งานบุคคล ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2 
                                อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
เวลา 10.00 – 12.00 น. : ส านกังานสภา มก. ประชุมคณะกรรมการ 
                                พิจารณาทบทวนข้อบังคับ มก.  
                                ที่เก่ียวข้องกับการสรรหาผู้บริหารสว่นงาน  
                                ณ ห้องประชุม 9 ชัน้ 2  
                                อาคารสารนิเทศ 50 ป ี
วันพุธที่ 9 พฤษภำคม 2561 
เวลา 12.00 – 16.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมพิจารณา  
                                ต าแหน่งทางวชิาการ ณ ห้องประชมุ 6 
                                ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                                             
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองกลาง ประชุมเตรียมจัดงานเพื่อนพึ่ง  
                                (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ปี 2561  
                                ณ ห้องประชุม 8 ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50  ปี                              
เวลา 13.00 – 16.30 น. : สภาพนักงาน มก. ประชุมสภาพนักงาน  
                                      สมยัสามญั ครัง้ท่ี 5/2561                                                
                                       
  

                                 ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2  
                                 อาคารสารนิเทศ 50 ป ี
วันพฤหัสบดีที ่10 พฤษภำคม 2561 
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองกลาง ประชุมคณะกรรมการจัดงาน 
                                      วนัร าลกึรัชกาลที่ 8 เทรงหวา่นข้าว เม่ือวนัท่ี 
                                      5 มถินุายน 2489 ณ เกษตรกลาง บางเขน 
                                      ณ หอ้งประชุม 8 ชัน้ 2 
                                 อาคารสารนิเทศ 50 ป ี
วันศุกร์ที่ 11 พฤษภำคม 2561  
เวลา 13.00 – 16.30 น. : ส านกังานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการ 
                                ประจ าส านักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุม 8  
                                ชั้น  2 อาคารสารนิเทศ 50 ป ี

           ปฏิทินกิจกรรม        
เชิญชวนแต่งกำยด้วยผ้ำไทยหรือผ้ำพื้นเมืองทุกวันศุกร์ 
        ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวน
เครือข่ายสถาบันการศึกษา แต่งกายด้วยผา้ไทยหรือผ้าพืน้เมืองเป็น
ประจ าทุกวนัศุกร์ โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นแนวปฏบิัติเดียวกันและ
สนับสนนุผลติภัณฑ์ผา้ไทยและเชิดชูเอกลักษณ์วัฒนธรรมการสวมใส่ 
ผ้าไทยให้แพร่หลาย ตลอดจนรว่มอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไทย
ให้ธ ารงอยู่คูช่าติไทยสืบไป 
        ในการนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอความร่วมมือ บุคลากร 
มก. แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองเป็นประจ าทุกวนัศุกร์ โดยพร้อม
เพรียงกัน 
คอนเสิร์ต“วัฒนธรรมน ำไทย : จำกไทยนิยม...สู่นิยมไทย” 

         คณะมนุษยศำสตร ์ขอเชิญชมเสวนาคอนเสิร์ต “วัฒนธรรม 
น ำไทย : จำกไทยนิยม...สู่นิยมไทย” ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 
18.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเป็น
การขยายผลองค์ความรู้ทางดา้นมนุษยศาสตร์ การสะท้อนอารมณ์
ความรู้สึกผ่านสื่อภาพและดนตรี และความคิดสร้างสรรค์ทางวฒันธรรม 
        รูปแบบของการจัด ฟร.ี..เสวนาคอนเสิร์ต “วัฒนธรรมน าไทย :  
จากไทยนิยม...สู่นิยมไทย” เป็นการเล่าเกร็ดทางประวตัิศาสตรแ์ละ
วัฒนธรรมไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมยักรุงรัตนโกสนิทร์ ไดแ้ก่ "ยุค
ทองอยุธยา” “ภาพสะท้อนวัฒนธรรมไทยในประวัติศาสตร์อยุธยาตอน
ปลายผ่านบทละคร" "แนวคิดการเขียนเพลงประกอบละคร” "บทละคร
สะท้อนวิถีไทย ความรัก ครอบครัว" โดย คุณศัลยา สุขะนิวัตติ์ (ผู้เขียน 
บทละครโทรทัศน์) ดร.สุรัตน์ จงดา (ผู้เชี่ยวชาญดา้นผา้ไทยและประวัต-ิ 
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ศาสตร์) คุณวิเชียร ตนัติพิมลพนัธ์ และคุณสราวุธ เลิศปญัญานชุ (ผู้เขียน
เพลงประกอบละคร) ด าเนนิรายการโดย คุณสายสวรรค์ ขยันยิง่ และน า 
มาร้อยเรียงผสานเป็นบทเพลงสดุไพเราะบรรเลงโดย Kasetsart Wind 
Symphony แบ่งการแสดงออกเป็น 3 ชุดสุดยิ่งใหญ่ ได้แก่ ชุดที่ 1  
“ยอยศศรีอโยธยำ” ชุดที่ 2 “เสมอนครำเทพยรังสรรค์” ชุดที่ 3  
“สถิตสวรรค์ศรีรัตนโกสินทร์” 
      ผู้สนใจรับบัตรฟร ีและร่วมบริจาคเพื่อสมทบทนุจัดตัง้ศูนย์เรียนรู้
ทางดนตรี คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ลงทะเบียน 
รับบัตรได้ตัง้แต่วันนี้ - 8 พ.ค. 2561 โทร. 08 – 6414 – 0574 หรือ 
 e-mail : sudteewan@gmail.com คุณสุดทีวลั (เอ็ม)  หรือรับบัตรได้
ที่หน้างาน 
กีฬำประเพณีชำวเรือ-ชำวไร่ ปี 2561 
      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ร่วมกับ โรงเรียนนายเรือ จัดการแข่งขัน
กีฬาประเพณีชาวเรือ–ชาวไร่ ประจ าปี 2561 โดยมีวัตถุ ประสงค์ 
เพื่อเป็นการสร้างเสริมความสามัคคีรวมถึงควมผูกพันอันดีระหว่างนสิิต
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กับโรงเรียนนายเรือและบุคลากรของทั้งสอง
สถาบนั  ส าหรับในปนีี้ โรงเรียนนายเรือเป็นเจ้าภาพ ก าหนดจัดงานกีฬา
ประเพณีชาวเรือ–ชาวไร่ข้ึนในวันเสำร์ที่ 26 พฤษภำคม 2561  
ณ โรงเรียนนำยเรือ จ. สมุทรปรำกำร โดยมีการจัดการแข่งขัน 10 ชนิด
กีฬา ได้แก่ กอล์ฟ์ รักบี้ฟุตบอล แบดมินตนั บาสเก็ตบอล ฟุตบอล 
ว่ายน้ า-โปโลน้ า ดาบสากล เปตอง และกีฬาสนัทนาการ  
      นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีวงสามสมอ วงดนตรีรวมดาวกระจุย 
และการแสดงกลองยาวของทั้งสองสถาบนั อีกด้วย  
อบรม “กำรประกอบอำหำรไทยและกำรบริหำรจัดกำร
ร้ำนอำหำรไทย ระดับมืออำชีพ” รุ่นที่ 50  
      สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร เปิดอบรมหลักสูตร  
“กำรประกอบอำหำรไทยและกำรบริหำรจัดกำรร้ำนอำหำรไทย ระดับ
มืออำชีพ” รุ่นที่ 50 (The Workshop on Professional Thai 
Cooking and Thai Restaurant Management) เพื่อป้อนธุรกิจ  
อำหำรทั่วโลก ระหว่ำงวันที่ 12  มิถุนำยน – 6 กรกฎำคม 2561  
อบรม วันจันทร์ – ศุกร์ รวม 20 วัน (120 ชั่วโมง)  ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้าน
อาหาร อาทิ ผศ.สมศรี คงพันธ์ ผ.ศ.ทัศนีย์ โรจนไพบูลย์ เชฟ ชุมพล
แจ้งไพร "เชฟกระทะเหล็ก"  ค่าลงทะเบียน คนละ 7,000 บาท รับเพียง  
50 คนเท่านั้น ผู้สมัครจะต้องมอีายุ 25 ปี ขึ้นไป จบการศึกษาไม่ต่ ากว่า 
ม.3 หรือ ม.ศ.3 สามารถเข้าอบรมได้ตลอดหลักสูตร        
      ผู้สนใจสมัครเข้าอบรมไดท้ี ่อาคารอมรภูมิรัตน ชั้น 3 ห้อง 304 / 
ชั้น 2 ห้อง 229 สถาบันค้นควา้และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันที่ 6 มิถุนำยน 2561 สอบถามเพิ่มเติมที่โทรศัพท์  0 – 2942 – 
7300 ต่อ 1222 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 
http://www.ifrpd.ku.ac.th, www.ttc.ifrp.ku.ac.th      
ขอเชิญซื้ออำหำรและใช้บริกำร ร้ำนอำหำรตำมเทศกำล 
และร้ำนอำหำรเคลื่อนที่ (Food truck) 
      ส านักงานทรัพย์สิน มก. ขอเชิญชวน นสิิต บุคลากร และผูส้นใจ 
ทั่วไป ซื้ออาหารและใช้บริการจากโครงการเทศกาลอาหาร ปี 2561 
  
 

ซึ่งเปิดให้บริการเมื่อเดือนเมษายน 2561 ที่ผ่านมา โดยให้บริการ
ทางดา้นอาหารที่หลากหลาย แก่ นิสิต บุคลากร นักเรียนโรงเรียนสาธิต 
และผู้มาติดต่อราชการ และใชพ้ื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กิจกรรม
ประกอบด้วย            
       1. ร้ำนอำหำรตำมเทศกำล จะมีร้านคา้ตกแต่งตาม Theme 
เทศกาลต่าง ๆ ซึง่จากเดิมมี 30 ร้าน ปัจจบุันเพิ่มเปน็ 60 ร้าน มาเปิด
ให้บริการอาหารและสินค้าบริโภค-อุปโภค ที่มีความหลากหลายตรง
ตามเทศกาลตา่ง ๆ และถูกสุขอนามัย ณ บริเวณพื้นที่โรงอำหำร
กลำง 1 เท่ำนั้น 
       วันที่จ ำหน่ำยสินค้ำ คือ วันที่ 1 และวันที่ 15 ของเดือน ตั้งแต่
เวลำ 07.00 – 15.00 น. (หากตรงกับวันหยุดราชการ จะเลื่อนตาม
ความเหมาะสม) มีทัง้ อาหารหวาน-คาว อาทิ เป็ดพะโล้ กุนเชยีงหมู 
กระเพาะหมูตุ๋นพริกไทยด า หมูยอ หมูพะโล้ ย าปลาดุกฟู ไข่เค็ม กุ้ง
เผา หมูโสร่ง ปาท่องโก๋ สงัขยาใบเตย น้ าพริกเผา โป๊ยเก๊ีย ขนมไทย 
และผลไม้ตามฤดูกาล 
       2. ร้ำนอำหำรเคลื่อนที่ (Food truck) เปน็บริการรูปแบบใหม่ 
ร้านค้าเคลื่อนยา้ยไดต้ลอดเวลา เปิดให้บริการ ณ บริเวณลำนอเนก 
ประสงค์ โรงอำหำรกลำง 1 จ ำนวน 10 คัน และลำนจอดรถโรง
อำหำรกลำง 2 จ ำนวน 10 คัน อาทิ ผัดไทย ส้มต าย ามะม่วง 
ก๋วยเตี๋ยวต้มย าแห้ง แฮมเบอเกอร์ ชีสบอล เฟรนช์ฟรายส์ ไอศกรีม  
โยเกิร์ต น้ ามะพร้าวปัน่ เป็นตน้ เปิดให้บริการ ตั้งแต่ เวลำ 15.00 – 
21.00 น. ทุกวันพุธ พฤหัสบดี และวันศุกร์ 
รับนิสิตใหม่เข้ำพักอำศัยหอพัก มก. (หอใน) ปี 2561 
       กองกิจการนิสิต เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ (รหัส 61) เข้าพักอาศัย
ในหอพัก (หอใน) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยรับสมัครผ่าน
ระบบพร้อมกรอกข้อมูล (พื้นฐาน) สมัครได้ตามลงิค์ https://docs. 
google.com/https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfyGpp
FkrVzt2gH7U…/viewform  
        นิสิตใหม่ที่สนใจ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0 – 2118 – 0183 ดูเพิ่มเติมที่ 
www.ss.sa.ku.ac.th หรือ facebook : ศูนย์ข่าวหอใน มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ บางเขน 

อบรมกำรขยำยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคกำร
เพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 49  
        ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร  
ก าแพงแสน จัดอบรม เรื่อง กำรขยำยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดบัดว้ย
เทคนิคกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 49 หว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 
2561 ณ ศูนย์วิจัยและเรือนปลกูพืชทดลอง คณะเกษตร ก าแพงแสน 
จ.นครปฐม การฝึกอบรมมีทั้งภาคบรรยาย และภาคปฏบิัติ เพือ่ให้ผู้
เข้าอบรมได้รับความรู้และสามารถน าเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ไปปฏบิัติได้ รวมถึงเพือ่เป็นแนวทางในการศึกษาเทคนิคการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อในระดับสูงต่อไป ค่าลงทะเบียนคนละ 3,800 บาท รบัจ านวน 
30 คนเท่านั้น 
        ผู้สนใจเข้าอบรมดูรายละเอียดได้ที่ http://ku.ac.th/ , http: 
//clqc.agri.kps.ku.ac.th โทรศัพท์ 034-281092 ต่อ 485 และ 440 
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