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นานาสาระ
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

เน้นให้เด็กมีน้ำ ใจ ทำ งานเป็นทีม และค้นหาตัวเอง
Ê¾°. ¾Ã�ÍÁ¢Ñºà¤Å×èÍ¹¹âÂºÒÂ “Å´àÇÅÒàÃÕÂ¹ à¾ÔèÁàÇÅÒÃÙ�� ã¹âÃ§àÃÕÂ¹¹íÒÃ�Í§·Õè¾Ã�ÍÁáÅÐÊÁÑ¤Ãã¨
¨íÒ¹Ç¹ 3,831 áË�§ áº�§ÃÐÂÐ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃà»�¹ 4 ª�Ç§ àÃÔèÁà»�´ÀÒ¤àÃÕÂ¹·Õè 2/2558 ÇÑ¹·Õè 2 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 
â´Â ÃÁª.È¸. à¹�¹ÂéíÒ »ÃÑºÅ´ªÑèÇâÁ§àÃÕÂ¹ºÒ§ÇÔªÒ áµ�äÁ�¡ÃÐ·ºà¹×éÍËÒËÅÑ¡·Õè¤ÇÃàÃÕÂ¹ÃÙ� áÅ�Çà¾ÔèÁàÇÅÒ
áÅÐâÍ¡ÒÊãË�à¾ÔèÁ¾Ù¹·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ¤Ô´ÇÔà¤ÃÒÐË� ¤ÇÒÁÁÕ¹éíÒã¨µ�Í¡Ñ¹ ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹à»�¹·ÕÁ ¡ÃÐµØ�¹ãË�à´ç¡¤�¹ËÒ
ÈÑ¡ÂÀÒ¾áÅÐ¤ÇÒÁªÍº¢Í§µ¹àÍ§ 

¾Å.Í.ÊØÃàªÉ°� ªÑÂÇ§È� ÃÑ°Á¹µÃÕª�ÇÂÇ�Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ ¡Å�ÒÇÃÐËÇ�Ò§à»�¹»ÃÐ¸Ò¹¾Ô¸Õà»�´
â¤Ã§¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹ ¹âÂºÒÂ “Å´àÇÅÒàÃÕÂ¹ à¾ÔèÁàÇÅÒÃÙ�� (Moderate Class More Knowledge)" Ç�Ò ¹âÂºÒÂ 
“Å´àÇÅÒàÃÕÂ¹ à¾ÔèÁàÇÅÒÃÙ�� ã¹»�§º»ÃÐÁÒ³ 2559 áº�§ÃÐÂÐ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹à»�¹ 4 ÃÐÂÐ ¤×Í ÃÐÂÐ·Õè 1 
¡�Í¹àÃÔèÁ´íÒà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃ (¡.¤.-µ.¤.58) ÃÐÂÐ·Õè 2 àÃÔèÁ´íÒà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃ (µ.¤.58-Á.¤.59) ÃÐÂÐ·Õè 3 
¡ÒÃµÔ´µÒÁáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼ÅËÅÑ§¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ (Á.¤.-àÁ.Â.59) áÅÐÃÐÂÐ·Õè 4 ¡ÒÃ¢ÂÒÂ¼Å
ã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ·ÑèÇä» (¾.¤.-¡.Â.59) 

"¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹¹âÂºÒÂ¹Õé à»�¹¡ÒÃ»ÃÑºÅ´ªÑèÇâÁ§àÃÕÂ¹ºÒ§ÇÔªÒãË�¹�ÍÂÅ§ áµ�µ�Í§äÁ�¡ÃÐ·ºà¹×éÍËÒËÅÑ¡
·Õèà´ç¡æ ¤ÇÃàÃÕÂ¹ÃÙ� áÅ�Çà¾ÔèÁàÇÅÒáÅÐâÍ¡ÒÊãË�à¾ÔèÁ¾Ù¹·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ¤Ô´ÇÔà¤ÃÒÐË� ¤ÇÒÁÁÕ¹éíÒã¨µ�Í¡Ñ¹ 
¡ÒÃ·íÒ§Ò¹à»�¹·ÕÁ ¡ÃÐµØ�¹ãË�¼Ù�àÃÕÂ¹ä´�¤�¹ËÒÈÑ¡ÂÀÒ¾áÅÐ¤ÇÒÁªÍº¢Í§µ¹àÍ§ «Öè§ã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹
¡ÒÃÊÍ¹ ¡�Í¹àÇÅÒ 14.30 ¹. à»�¹¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ 8 ¡ÅØ�ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ� ËÅÑ§¨Ò¡¹Ñé¹ ãË�¼Ù�àÃÕÂ¹
·íÒ¡Ô¨¡ÃÃÁÊÃ�Ò§ÊÃÃ¤�µ�Ò§æ ¹Í¡Ë�Í§àÃÕÂ¹ÍÂ�Ò§ËÅÒ¡ËÅÒÂ â´ÂàÃÔèÁ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¾Ã�ÍÁ¡Ñ¹ÇÑ¹·Õè 2 
¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ ËÃ×Íà»�´à·ÍÁÀÒ¤àÃÕÂ¹·Õè 2 »�¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2558 ã¹âÃ§àÃÕÂ¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¾Ã�ÍÁáÅÐÊÁÑ¤Ãã¨
à¢�ÒÃ�ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃ¨íÒ¹Ç¹ 3,831 áË�§ áº�§à»�¹âÃ§àÃÕÂ¹ÊÑ§¡Ñ´ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à¢µ¾×é¹·Õè¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ 
(Ê¾».) ¨íÒ¹Ç¹ 3,447 áË�§ áÅÐÊÑ§¡Ñ´ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à¢µ¾×é¹·Õè¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ (Ê¾Á.) ¨íÒ¹Ç¹ 384 áË�§ 
ËÅÑ§¨Ò¡àÃÔèÁ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ä»áÅ�Ç 1 ÀÒ¤àÃÕÂ¹ ¨ÐÁÕ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹à¾×èÍ¾Ô¨ÒÃ³Ò¢�Í´Õ-¢�ÍàÊÕÂ 
à¾×èÍ·íÒ¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§¡�Í¹·Õè¨Ð¹íÒÁÒà»�¹á¹Ç·Ò§ãË�âÃ§àÃÕÂ¹Í×è¹æ ¹íÒÁÒ»¯ÔºÑµÔµ�Íä»" ÃÑ°Á¹µÃÕª�ÇÂÇ�Ò¡ÒÃ
¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ ¡Å�ÒÇ 

´�Ò¹ ¡ÒÃØ³ Ê¡ØÅ»ÃÐ´ÔÉ°� àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹ (¡¾°.) ¡Å�ÒÇÇ�Ò ¢³Ð¹Õé ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹ (Ê¾°.) àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾Ã�ÍÁãË�¤ÃÙã¹ 2 Ê�Ç¹ËÅÑ¡ ¤×Í 1. ¡ÒÃÍºÃÁ 
âÃ§àÃÕÂ¹¹íÒÃ�Í§¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�ÊÙ� “¡ÒÃÅ´àÇÅÒàÃÕÂ¹ à¾ÔèÁàÇÅÒÃÙ�� ÀÒ¤àÃÕÂ¹·Õè 2/2558 à¾×èÍÊÃ�Ò§¤ÇÒÁÃÙ�
¤ÇÒÁà¢�Òã¨à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�ãË�¡Ñº¤ÃÙ áÅÐ 2. ¨Ñ´ÊÁÒÃ�·à·Ã¹à¹ÍÃ� à»�¹·ÕÁ¾ÔàÈÉ 1 ·ÕÁ 
µ�Í 10 âÃ§àÃÕÂ¹ à¾×èÍãË�¤ÇÒÁª�ÇÂàËÅ×Í ´ÙáÅ µÔ´µÒÁãË�¤íÒá¹Ð¹íÒÍÂ�Ò§ã¡Å�ªÔ´¡Ñº¤ÃÙ¢Í§âÃ§àÃÕÂ¹
¹íÒÃ�Í§ ¾Ã�ÍÁ·Ñé§¨Ñ´·íÒ¤Ù�Á×ÍºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÇÅÒàÃÕÂ¹ áÅÐá¹Ç·Ò§¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�
ªÑé¹»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ»�·Õè 1-3 ªÑé¹»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ»�·Õè 4-6 áÅÐªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»�·Õè 1-3 à¾×èÍà»�¹»ÃÐâÂª¹�
ã¹¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹¡ÒÃ¹íÒ¹âÂºÒÂ “¡ÒÃÅ´àÇÅÒàÃÕÂ¹ à¾ÔèÁàÇÅÒÃÙ�� àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 15-16 µØÅÒ¤Á ³ ÍÒ¤ÒÃ 9 
ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ãË� ·ÕâÍ·Õ ¶¹¹á¨�§ÇÑ²¹Ð 

¹Í¡¨Ò¡¹Õé ÂÑ§ä´�¨Ñ´»ÃÐªØÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÊÃ�Ò§¤ÇÒÁÃÙ�¤ÇÒÁà¢�Òã¨ã¹¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹¹âÂºÒÂ “Å´àÇÅÒàÃÕÂ¹ 
à¾ÔèÁàÇÅÒÃÙ�� ãË�á¡�¼Ù�ºÃÔËÒÃ Ê¾°. ¼Ù�ÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à¢µ¾×é¹·Õè¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÃÍ§¼Ù�ÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹
à¢µ¾×é¹·Õè¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¼Ù�ºÃÔËÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ ¤ÃÙ½�ÒÂÇÔªÒ¡ÒÃ ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃ âÃ§àÃÕÂ¹¹íÒÃ�Í§ã¹à¢µ»ÃÔÁ³±Å 
¨íÒ¹Ç¹ 13 à¢µ ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹ 320 ¤¹ ¹íÒ¹âÂºÒÂä»ÊÙ�¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔä´�ÍÂ�Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾µ�Íä» 

 
·ÕèÁÒ: ¤ÁªÑ´ÅÖ¡ 

http://www.kroobannok.com/76802 
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บทความสาระน่ารู้
ไทยอันดับ 3 ของเอเชีย ถ่ายเซลฟี่ในรถ

ËÅÒÂæ ¤¹Í�Ò¹à¤Â¶�ÒÂà«Å¿��ã¹Ê¶Ò¹·ÕèáÅÐàÇÅÒµ�Ò§æ Å�ÒÊØ´¾º¤¹ä·Â¶�ÒÂà«Å¿��¢³Ð¢ÑºÃ¶ÍÑ¹´Ñº 3 
ã¹àÍàªÕÂ â´Â¿ÍÃ�´à¼Â¼ÅÊíÒÃÇ¨¤¹ä·Â¶�ÒÂà«Å¿��¢³Ð¢ÑºÃ¶ÍÑ¹´Ñº 3 ¢Í§àÍàªÕÂ ãª�à¿«ºØ�¤¾Ø�§ 45% 
 
àÃ×èÍ§¹Õé¶Ù¡ à»�´à¼Ââ´Â¹ÒÂ¾Õ· ÎÒÃ�´Ôá¡¹ ¼Ù�ÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ½�ÒÂ§Ò¹ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ à¾×èÍ¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹ 
ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁáÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§¿ÍÃ�´ àÍàªÕÂá»«Ô¿�¡ à»�´à¼ÂÇ�Ò ¿ÍÃ�´ ÁÍàµÍÃ� ¤ÑÁ»Ð¹Õ 
ä´�à»�´¼ÅÇÔ¨ÑÂ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¼Ù�¢Ñº¢Õè·ÑèÇÀÙÁÔÀÒ¤àÍàªÕÂá»«Ô¿�¡ ¾ºÇ�Ò ¼Ù�¢Ñº¢Õè¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡·íÒ¡Ô¨¡ÃÃÁµ�Ò§æ 
àª�¹ ¡ÒÃÊ�§¢�Í¤ÇÒÁº¹â·ÃÈÑ¾·�Á×Í¶×ÍÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃ àÅ�¹â«àªÕÂÅÁÕà´ÕÂ ËÃ×ÍáÁ�áµ�¶�ÒÂà«Å¿��¢³Ð¢ÑºÃ¶ 
â´Â¼Ù�ãª�Ã¶ãª�¶¹¹ã¹¿�ÅÔ»»�¹Ê�¡Ç�Ò 42% ÂÍÁÃÑºÇ�Ò à¤Â¶�ÒÂà«Å¿��¢³Ð¢ÑºÃ¶ÁÒ¡�Í¹ «Öè§¶×Íà»�¹
ÍÑµÃÒÊ�Ç¹ÊÙ§ÊØ´ã¹ÀÙÁÔÀÒ¤¹Õé ÃÍ§Å§ÁÒ»ÃÐà·È¨Õ¹ 31% áÅÐä·Â à»�¹ÍÑ¹´Ñº 3 »ÃÐÁÒ³ 30% ÍÔ¹à´ÕÂ 23% 
áÅÐÍÍÊàµÃàÅÕÂ 7% 
 
áÅÐã¹´�Ò¹¡ÒÃãª�§Ò¹â«àªÕÂÅÁÕà´ÕÂ¢³Ð¢Ñº¢Õè ¾ºÇ�Ò ä·Âãª�à¿«ºØ�¤ ÊÙ§¶Ö§ 45% ÃÍ§Å§ÁÒ¨Ò¡¿�ÅÔ»»�¹Ê� 
·Õèãª� 48% áÅÐÍÍÊàµÃàÅÕÂÁÕÍÑµÃÒ¡ÒÃãª� 16% ¢³Ð·Õè¡Ô¨¡ÃÃÁÍ×è¹æ ·Õè´Ö§¤ÇÒÁÊ¹ã¨¢Í§¼Ù�¢Ñº¢Õèä»¨Ò¡
·�Í§¶¹¹ ä´�á¡� äÅ¹� áÅÐáÍ¾áª·Í×è¹æ ·Õèãª�¡Ñ¹ã¹¢³Ð¢Ñº¢Õè«Öè§ÁÕÁÒ¡¶Ö§ 47% ã¹»ÃÐà·Èä·Â Ê�Ç¹ÍÔ¹à´ÕÂ 
¾ºÇ�Ò ¼Ù�¢Ñº¢Õè¡Ç�Ò 56% Ê¹·¹Ò·Ò§â·ÃÈÑ¾·�ã¹¢³Ð¢Ñº¢Õè  ¢³Ð·ÕèÍÕ¡¡Ç�Ò 40% ÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃ
áÅÐà¤Ã×èÍ§´×èÁä»´�ÇÂáÅÐÍÕ¡ 55% ÁÑ¡àÍ×éÍÁÁ×Íä»à»�´-»�´à¾Å§¢³Ð¢ÑºÃ¶ 
 
 

·ÕèÁÒ: Ë¹Ñ§Ê×Í¾ÔÁ¾�à´ÅÔ¹ÔÇÊ� 
http://www.kroobannok.com/75084 
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ข่าวการเผยแพร่ผลงานวิจัย
 ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅÍÕÊÒ¹ ä´�¨Ñ´·íÒÇÒÃÊÒÃ Á·Ã.ÍÕÊÒ¹ ä´�ÃÑº¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾ãË�

ÍÂÙ�ã¹°Ò¹¢�ÍÁÙÅ¢Í§ÈÙ¹Â�´Ñª¹Õ¡ÒÃÍ�Ò§ÍÔ§ÇÒÃÊÒÃä·Â (TCI) µÔ´µ�ÍÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàµÔÁ 
044-233-063 â·ÃÊÒÃ 044-233-064 

 ÊÒ¢ÒÇÔªÒ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ ¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ�ÍØµÊÒË¡ÃÃÁáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡Å�Ò¸¹ºØÃÕ ¡íÒË¹´¨Ñ´»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´ÑºªÒµÔ áÅÐ¹Ò¹ÒªÒµÔ 
·Ò§´�Ò¹¹ÇÑµ¡ÃÃÁ·Ò§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ� ã¹ÇÑ¹·Õè 27-29 Á¡ÃÒ¤Á 2559 ³ àÁ×Í§¾Ñ·ÂÒ ¨Ñ§ËÇÑ´ªÅºØÃÕ 
µÔ´µ�ÍÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàµÔÁ 02-470-8508 â·ÃÊÒÃ 02-427-8886 
www.iclist.fiet.kmutt.ac.th 

 ºÑ³±ÔµÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ªÑÂÀÙÁÔ ä´�¨Ñ´·íÒÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃºÑ³±ÔµÇÔ·ÂÒÅÑÂ µÔ´µ�Í
ÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàµÔÁ 09-1020-3863, 08-1820-9130 http://www.graduate-cpru.in.th/ 

 ºÑ³±ÔµÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹àÃÈÇÃ ¡íÒË¹´»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃàÊ¹Í¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂÃÐ´Ñº
ºÑ³±ÔµÈÖ¡ÉÒáË�§ªÒµÔ ¤ÃÑé§·Õè 38 ã¹ÇÑ¹·Õè 19-20 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2559 ³ ÍÒ¤ÒÃÍà¹¡»ÃÐÊ§¤� 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹àÃÈÇÃ ¨Ñ§ËÇÑ´¾ÔÉ³ØâÅ¡ µÔ´µ�ÍÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàµÔÁ 055-698-835, 
055-968-840 â·ÃÊÒÃ 055-968-844, 055-968-826 http://www.graduate.nu.ac.th/ 

 ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¡íÒá¾§à¾ªÃ ¡íÒË¹´¨Ñ́ »ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´ÑºªÒµÔ ¤ÃÑé§·Õè 2 ã¹ÇÑ¹·Õè 22 
¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2558 ³ ÍÒ¤ÒÃ 12 ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¡íÒá¾§à¾ªÃ µÔ´µ�ÍÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´
à¾ÔèÁàµÔÁ 055-721-879 µ�Í 1760 â·ÃÊÒÃ 055-706-518, 055-721-879 
http://research.kpru.ac.th/conference 

 ÊÁÒ¤ÁÃÑ°ÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ� Ã�ÇÁ¡ÑºÊ¶ÒºÑ¹à¤Ã×Í¢�ÒÂ·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐÇÔªÒªÕ¾ 
¡íÒË¹´¨Ñ́ »ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´ÑºªÒµÔ ÃÐ´ÑºÀÙÁÔÀÒ¤ ÃÐ´Ñº¹Ò¹ÒªÒµÔ ª�Ç§¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� - ÁÕ¹Ò¤Á 2559 
µÔ´µ�ÍÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ à́¾ÔèÁàµÔÁ 02-940-0232 http://www.facebook.com/Political.Science.Association.KU 

 ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯àªÕÂ§ÃÒÂ ¡íÒË¹´»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ "ºÑ³±ÔµÈÖ¡ÉÒ¡Ñº¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÁ¹ØÉÂ�
ã¹ÈµÇÃÃÉ·Õè 21" ã¹ÇÑ¹·Õè 17-18 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2558 ³ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯àªÕÂ§ÃÒÂ µÔ´µ�Í
ÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàµÔÁ 053-776-026 

 ºÑ³±ÔµÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¢Í¹á¡�¹ ¡íÒË¹´¨Ñ´»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃàÊ¹Í¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂºÑ³±ÔµÈÖ¡ÉÒ 
ÃÐ´ÑºªÒµÔáÅÐ¹Ò¹ÒªÒµÔ 2559 ã¹ÇÑ¹·Õè 15 Á¡ÃÒ¤Á 2559 ³ ÍÒ¤ÒÃ¾¨¹� ÊÒÃÊÔ¹ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¢Í¹á¡�¹ 
µÔ´µ�ÍÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàµÔÁ 043-202-420 µ�Í 42423 http://conference.kku.ac.th/ingrc2016 

 ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¹¤Ã»°Á Ã�ÇÁ¡ÑºÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒà¤Ã×Í¢�ÒÂÊËÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ
à¾×èÍ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹ÒáË�§ÃÒªºÑ³±ÔµÂÊ¶Ò¹ ¡íÒË¹´¨Ñ´»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´ÑºªÒµÔ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
ÃÒªÀÑ¯¹¤Ã»°Á ¤ÃÑé§·Õè 8 ã¹ÇÑ¹·Õè 31 ÁÕ¹Ò¤Á - 1 àÁÉÒÂ¹ 2559 ³ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¹¤Ã»°Á 
µÔ´µ�ÍÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàµÔÁ 034-261-053 
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โครงการ/ประชุม/สัมมนา ระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
“สร้างสัมพันธ์ฉันท์พ่ีน้อง” 

วันท่ี 31 ตุลาคม 2558 ณ ห้องโชคอนันต์ ช้ัน 2 อาคารเรียนรวมและอำ นวยการ

ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
เดือนพฤศจิกายน

7-8 พฤศจิกายน 2558

14-15 พฤศจิกายน 2558

21-22 พฤศจิกายน 2558
28-29 พฤศจิกายน 2558

- เรียนตามปกติ
- สัปดาห์สุดท้ายของการยื่นคำ ร้องขอสอบ เนื่องจาก
  การขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3/2557
- เรียนตามปกติ
- สัปดาห์การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2558
- หยุด เนื่องจากมีงานประจำ จังหวัด
- เรียนตามปกติ


