ประจำสัปดำห์ 1 – 7 พฤษภำคม 2560
ได้ ที่ กองกิจการนิสิต ชัน้ 1 อาคารระพี สาคริ ก โทรศัพท์
วันจันทร์ท่ี 1 พฤษภาคม 2560
0 – 2118 – 0150
เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
กำหนดกำรอุปสมบท
มก. ครัง้ ที่ 5/2560 ณ ห้ องประชุมกาพล 12 มิถนุ ายน 2560 พิธีขอขมาลาบวช บิดา มารดา ครู อาจารย์
อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
14 มิถนุ ายน 2560 พิธีถวายตัวเข้ าวัดบวรนิเวศวิหาร
วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560
15 มิถนุ ายน 2560 พิธีอปุ สมบท วัดบวรนิเวศวิหาร
เวลา 08.30 – 12.00 น. : สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย
โดยศึกษาพระธรรมเป็ นเวลา 7 วัน
จัดเสวนา เรื่ อง “ปลำทูไทย หำยไปไหน” 21 มิถนุ ายน 2560 เข้ าปฏิบตั ิกรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบตั ิธรรม
ณ ห้ องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2
วัดบวรนิเวศวิหาร เขตมีนบุรี เป็ นเวลา 7 วัน
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
29 มิถนุ ายน 2560 พิธีลาสิกขา
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ประชุมบุคลากร
ประกอบอาหารไทยและการบริหารจัดการร้านอาหารไทย
ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดโครงการ
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
อาหารไทย “ครัวไทยสูค่ รัวโลก” เปิ ดอบรม กำรประกอบอำหำร
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองแผนงาน ประชุม เรื่ อง “ผลผลิต :
ไทยและกำรบริหำรจัดกำรร้ ำนอำหำรไทย ระดับมืออำชีพ
ผลงำนกำรให้ บริกำรวิชำกำร
รุ่ นที่ 48 ระหว่ ำงวันที่ 15 พฤษภำคม – 8 มิถุนำยน 2560 ทังนี
้ ้
(งบประมำณแผ่ นดินปี 2560 รวมแผน ผู้เข้ าอบรมจะได้ รับความรู้ ทงภาคทฤษฎี
ั้
และภาคปฏิบตั ิ รวม 20 วัน
บูรณำกำร) ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
(วันจันทร์ – ศุกร์ ) ณ สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ค่าลงทะเบียน คนละ 7,000 บาท รับเพียง 50 คนเท่านัน้ รับสมัคร
่
วันพฤหัสบดีที 4 พฤษภาคม 2560
ถึงวันที่ 8 พฤษภำคม 2560
เวลา 13.00 – 16.00 น. : กองแผนงาน ประชุมคณะกรรมการ
ผู้สนใจติดต่อโทรศัพท์ 0 – 2942 – 8629 – 35 ต่อ 1222 หรื อ
บริ หารอัตรากาลัง ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2 e-mail : kuthaifood@hotmail.com
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
คอนเสิรต์ Friends of Humanity

ปฏิทินข่าว

สมาคมนิสิตเก่าคณะมนุษยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ อักษรศาสตร์ มก. (KU.H.SA.) จัดงานแสดงดนตรี ‘Friends of
ด้ วยสานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ อันหาที่สดุ มิได้ และเพื่อน้ อม Humanity : Music for UNICEF Concert’ ในวันที่ 28 พฤษภาคม
ถวายเป็ นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 2560 เวลา 16.00 น. ณ ห้ องออดิทอเรี ยม ชัน้ 5 หอศิลปกรุ งเทพฯ
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอเชิญชวน
(BTS สนามกีฬาแห่งชาติ) รายได้ หลังหักค่าใช้ จ่ายมอบให้ องค์การ
นิสิต ป. ตรี /โท /เอก ทุกคณะ เข้ าร่ วม “โครงกำรอุปสมบทหมู่
UNICEF เพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่ด้อยโอกาสในชีวิต และถูกละเมิด
ช่ วงปิ ดภำคกำรศึกษำ” อุปัชฌาย์ โดย สมเด็จพระวันรัต เจ้ าอาวาส สิทธิมนุษยชน
วัดบวรนิเวศวิหาร ณ วัดบวรนิเวศวิหำร โดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายใด ๆ
ผู้ชมคอนเสิร์ตจะได้ สนุกสนานกับ 3 วงดนตรี ได้ แก่ นนทรี
ทังสิ
้ ้น และขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ร่ วม คอรั ส ขิมแชมเบอร์ อัลเทอร์ เนทีฟแห่งดนตรี ไทย และ บำงยี่ขัน
เป็ นเจ้ าภาพในการบวชพระ ตามกาลังศรัทธา โดยแสดงความจานง คอรั ส เด็ก ๆ ชุมชน โดยสถาบันดนตรี กลั ยาณิวฒ
ั นา พร้ อมฟั งเพลง

ปฏิทินกิจกรรม

อุปสมบทหมู่ถวายเป็ นพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ 9

พระราชนิพนธ์ จาก “น้ องใบพลู” ด.ญ.ภำวิดำ พรวัฒนำนุกูล
และดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่ www. thairice.org
การประชุ
มทางวิ
รับประทานอาหารนอ
าลาของผู
ยณ: กลางวั
มกัน กษา 2560 (ภาคปกติ)
สมั
ครนิส้ เติ กษีป.โท
– เอกนร่ปีวการศึ
และสุ
นทรี ยกถา
โดยชคุาการมอบของที
ณนิรมล เมธีส่ระลึ
ุวกุกลให้25และ
ปี ในทุ
่งแสงตะวัน
และ อ.ศศิน เฉลิมลำภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ดาเนิน
บัณฑิตวิทยำลัย เปิ ดรับสมัครบุคคลเข้ าศึกษาต่อในระดับ
รายการโดย คุณอภิสรำ เกิดชูช่ นื พิธีกรจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 3
ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก ประจาภาคต้ น ปี การศึกษา 2560
– ผู้สนใจซื ้อบัตรและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ คุณสรณี
(ภาคปกติ) รับสมัครออนไลน์ (Online application for admission)
พงษ์ พิทกั ษ์ ราคา 800 และ 1,000 บาท โทรศัพท์ 08 – 6019 –1611 ตังแต่
้ บดั นี ้จนถึงวันที่ 19 พฤษภำคม 2560

ประกวดคลิปวีดโิ อ “รณรงค์สร้างจิตสานึก และคุณธรรม
จริยธรรม”
กองกิจกำรนิสิต ขอเชิญนิสิต มก. ทุกวิทยาเขต ส่งคลิปวีดิโอ
เข้ าประกวด ชิงทุนการศึกษา รวม 20,000 บาท โดยผลิตและ
สร้ างสรรค์ผลงานภายใต้ หวั ข้ อ “รณรงค์ สร้ ำงจิตสำนึก คุณธรรม
จริยธรรม” ความยาวไม่เกิน 5 นาที ไม่จากัดเทคนิคและนวัตกรรมใน
การถ่ายทาและรู ปแบบการนาเสนอ เน้ นการรณรงค์เพื่อส่งเสริ ม
จิตสานึกคุณธรรมและจริ ยธรรม รวม 5 ด้ าน ได้ แก่ 1.ไม่ทจุ ริ ตในการ
สอบ 2. รับผิดชอบคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา(ก.ย.ศ.) ตามกาหนด
3. ละเว้ นไม่ย่งุ เกี่ยวกับอบายมุข 4. เคารพและปฏิบตั ิตามระเบียบวินยั
และ 5. จัดกิจกรรมรับน้ องอย่างสร้ างสรรค์
ผู้ชนะการประกวดจะได้ รับเกียรติบตั รและเงินรางวัล ดังนี ้
รางวัลชนะเลิศ : 8,000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึง่ : 5,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับสอง : 3,000 บาท รางวัลชมเชย : 2,000 บาท และ
รางวัลพิเศษ “ยอด view สูงสุด” : 2,000 บาท
ผู้สนใจส่งผลงานเข้ าประกวดได้ ตังแต่
้ บดั นี ้ถึงวันที่ 9 มิถุนำยน
2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ กองกิจการนิสิต ชัน้ 1
อาคารระพี สาคริ ก โทรศัพท์ 0 – 2118 – 0150 ต่อ 8543 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การประกวด และใบสมัครได้ ที่ www.sa.ku.ac.th

ประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2560
มูลนิ ธิข้ าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสานักงาน
นวัตกรรมแห่ งชาติ (องค์ การมหาชน) ขอเชิ ญสถาบันการศึก ษา
ระดับอุดมศึก ษา กลุ่มวิส าหกิ จชุม ชน และผู้ประกอบการ ส่งผล
งานเข้ าร่ วมประกวด “นวั ตกรรมข้ ำวไทย ปี 2560 : Rice
Innovation Awards 2017” ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้ อมเงินรางวัล
ทังนี
้ ้ เพื่อเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทย รวมทังกระบวนการ
้
ผลิตที่สามารถนามาต่อยอดเป็ นผลงานนวัตกรรมเกี่ยวเนื่องกับ “ข้ าว
ไทย” ที่มีศกั ยภาพในการพัฒนาสูเ่ ชิงพาณิชย์ อันจะก่อให้ เกิด
ประโยชน์ทงในด้
ั ้ านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป
ผู้สนใจส่งผลงานได้ ตงแต่
ั ้ บดั นี ้ถึงวันที่ 31 กรกฎำคม 2560
สอบถามได้ ที่ โทรศัพท์ 0 – 2942 – 7620 หรื อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้สนใจสอบถามได้ ที่ บัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 – 2942 –
8445 ต่อ 202 และ 225 สามารถดาวน์โหลดข้ อมูล และสาขาวิชาที่
เปิ ดรับสมัคร หรื อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ http://grad.ku.ac.th

รับสมัครเรียนต่อ ป. โท
คณะมนุษยศำสตร์ รับสมัครผู้จบปริ ญญาตรี ทกุ สาขา เข้ า
ศึกษาต่อปริ ญญาโทสาขานิเทศศาสตร์ และสารสนเทศ ภาคพิเศษ
ประจาภาคต้ น ปี การศึกษา 2560 รับสมัครถึงวันที่ 19 พฤษภาคม
2560
ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ คุณณัฐณิชา โทรศัพท์ 0 –
2579 – 5566 ต่อ 3101 หรื อดูที่ www.cai.human.ku.ac.th
โครงกำรปริญญำโทสำขำบริหำรธุกิจ ภำคค่ำ คณะ
บริหำรธุกิจ รับสมัครนิสิตใหม่ รุ่ นที่ 27 ปี การศึกษา 2560 (รอบ2)
รับสมัครออนไลน์ ตังแต่
้ บดั นี ้ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 โทรศัพท์
08 – 1845 – 1544 ดูรายละเอียดที่ www.y-mbabus.ku.ac.th
โครงกำรปริ ญญำโทสำขำกำรบริหำรทรั พยำกรป่ ำไม้
และสิ่งแวดล้ อม ภำคพิเศษ คณะวนศาสตร์ รับสมัครนิสิต
ประจาปี การศึกษา 2560 รุ่ นที่ 21 รับสมัครถึงวันที่ 20 พฤษภาคม
2560 สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02 – 942 – 8660
สำขำจิตวิทยำชุมชน ภำคพิเศษ คณะสังคมศำสตร์ รับ
สมัครนิสิตปริ ญญาโท ตังแต่
้ บดั นี ้จนถึงวันที่ 20 มิถนุ ายน 2560
สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 02 – 561 – 3480 ต่อ 103 หรื อ
http://compsy.soc.ku.ac.th

รับสมัครงาน
สถำบันวิจัยและพัฒนำแห่ ง มก. รับสมัครพนักงานเงิน
รายได้ ตำแหน่ ง เจ้ ำหน้ ำที่บริหำรงำนทั่วไป 1 อัตรำ วุฒิ
ปริ ญญาตรี ทกุ สาขา และ ตำแหน่ ง นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ 1
อัตรำ วุฒิปริ ญญาตรี ทางด้ านโสตทัศนศึกษา หรื อสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้ อง
ผู้สนใจสมัครได้ ที่ งานบริ หารและธุรการ ชัน้ 1 สานักงาน
เลขานุการ สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่ง มก. ตังแต่
้ บดั นี ้ถึงวันที่ 19
พฤษภาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.rdi.ku.ac.th
2

