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ปฏทิินข่าว   
วนัจนัทรท่ี์ 1 พฤษภาคม 2560 

เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชมุคณะกรรมการบริหาร  
                                      มก. ครัง้ท่ี 5/2560 ณ ห้องประชมุก าพล   
                                      อดลุวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                                                                                                                
วนัองัคารท่ี 2 พฤษภาคม 2560  
เวลา 08.30 – 12.00 น. : สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย  
                                      จดัเสวนา เร่ือง “ปลำทไูทย หำยไปไหน” 
                                      ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี    
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองวิเทศสมัพนัธ์ ประชมุบคุลากร  
                                      ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี   
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองแผนงาน ประชมุ เร่ือง “ผลผลติ : 
                                      ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร 
                               (งบประมำณแผ่นดนิปี 2560 รวมแผน 
                               บูรณำกำร) ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                                                                                                                                                        
วนัพฤหสับดท่ีี 4 พฤษภาคม 2560  
เวลา 13.00 – 16.00 น. : กองแผนงาน ประชมุคณะกรรมการ  
                                     บริหารอตัราก าลงั ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 
                                     อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

                     ปฏทิินกจิกรรม                                                                                                                                                                                                                           
อปุสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รชักาลท่ี 9  
        ด้วยส านกึในพระมหากรุณาธิคณุ อนัหาท่ีสดุมิได้ และเพ่ือน้อม
ถวายเป็นพระราชกศุลแด ่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูิพล 
อดลุยเดช รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จงึขอเชิญชวน 
นิสิต ป. ตรี /โท /เอก ทกุคณะ เข้าร่วม “โครงกำรอุปสมบทหมู่  

ช่วงปิดภำคกำรศึกษำ” อปัุชฌาย์ โดย สมเดจ็พระวนัรัต เจ้าอาวาส
วดับวรนิเวศวิหาร ณ วัดบวรนิเวศวิหำร โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่ายใด ๆ 
ทัง้สิน้ และขอเชิญคณาจารย์ บคุลากร ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ร่วม
เป็นเจ้าภาพในการบวชพระ ตามก าลงัศรัทธา โดยแสดงความจ านง 
                                 
  

ได้ท่ี กองกิจการนิสิต ชัน้ 1 อาคารระพี สาคริก โทรศพัท์  
0 – 2118 –  0150 
ก ำหนดกำรอุปสมบท 
12 มิถนุายน 2560   พิธีขอขมาลาบวช บิดา มารดา ครู อาจารย์ 
14 มิถนุายน 2560   พิธีถวายตวัเข้าวดับวรนิเวศวิหาร 
15 มิถนุายน 2560   พิธีอปุสมบท วดับวรนิเวศวิหาร  
                               โดยศกึษาพระธรรมเป็นเวลา 7 วนั 
21 มิถนุายน 2560   เข้าปฏิบตัิกรรมฐาน ณ ศนูย์ปฏิบตัิธรรม  
                              วดับวรนิเวศวิหาร เขตมีนบรีุ เป็นเวลา 7 วนั 
 29 มิถนุายน 2560  พิธีลาสิกขา 
ประกอบอาหารไทยและการบรหิารจดัการรา้นอาหารไทย  

       สถาบนัค้นคว้าและพฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร จดัโครงการ
อาหารไทย “ครัวไทยสูค่รัวโลก” เปิดอบรม กำรประกอบอำหำร
ไทยและกำรบริหำรจัดกำรร้ำนอำหำรไทย ระดับมืออำชีพ  
รุ่นที่ 48 ระหว่ำงวันที่ 15 พฤษภำคม – 8 มิถุนำยน 2560 ทัง้นี ้
ผู้ เข้าอบรมจะได้รับความรู้ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ รวม 20 วนั 
(วนัจนัทร์ – ศกุร์) ณ สถาบนัค้นคว้าและพฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร 
คา่ลงทะเบียน คนละ 7,000 บาท รับเพียง 50 คนเท่านัน้ รับสมคัร
ถงึวันที่ 8 พฤษภำคม 2560 
         ผู้สนใจติดตอ่โทรศพัท์ 0 – 2942 – 8629 – 35 ตอ่ 1222 หรือ 
e-mail : kuthaifood@hotmail.com    
คอนเสริต์ Friends of Humanity 

         สมาคมนิสิตเก่าคณะมนษุยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์- 
อกัษรศาสตร์ มก. (KU.H.SA.) จดังานแสดงดนตรี ‘Friends of 

Humanity : Music for UNICEF Concert’ ในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 
2560 เวลา 16.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชัน้ 5 หอศิลปกรุงเทพฯ 
(BTS สนามกีฬาแห่งชาต)ิ รายได้หลงัหกัคา่ใช้จ่ายมอบให้องค์การ 
UNICEF เพ่ือช่วยเหลือเดก็ ๆ ท่ีด้อยโอกาสในชีวิต และถกูละเมิด
สิทธิมนษุยชน   
          ผู้ชมคอนเสิร์ตจะได้สนกุสนานกบั 3 วงดนตรี ได้แก่ นนทรี
คอรัส  ขมิแชมเบอร์ อลัเทอร์เนทีฟแห่งดนตรีไทย และ บำงยี่ขัน                                     
คอรัส เดก็ ๆ ชมุชน โดยสถาบนัดนตรีกลัยาณิวฒันา พร้อมฟังเพลง                                        
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พระราชนิพนธ์ จาก “น้องใบพลู” ด.ญ.ภำวิดำ พรวัฒนำนุกูล 
และสนุทรียกถา โดย คุณนิรมล เมธีสุวกุล 25 ปี ในทุ่งแสงตะวนั 
และ อ.ศศิน เฉลิมลำภ ประธานมลูนิธิสืบนาคะเสถียร ด าเนิน
รายการโดย คุณอภสิรำ เกดิชูช่ืน พิธีกรจากสถานีโทรทศัน์ช่อง 3  
         ผู้สนใจซือ้บตัรและสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี คณุสรณี 
พงษ์พิทกัษ์ ราคา 800 และ 1,000 บาท โทรศพัท์ 08 – 6019 –1611 
ประกวดคลปิวีดโิอ “รณรงคส์รา้งจติส านกึ และคุณธรรม

จรยิธรรม”          
        กองกจิกำรนิสิต ขอเชิญนิสิต มก. ทกุวิทยาเขต สง่คลิปวีดิโอ
เข้าประกวด ชิงทนุการศกึษา รวม 20,000 บาท โดยผลิตและ
สร้างสรรค์ผลงานภายใต้หวัข้อ “รณรงค์สร้ำงจติส ำนึก คุณธรรม

จริยธรรม” ความยาวไมเ่กิน 5 นาที ไมจ่ ากดัเทคนิคและนวตักรรมใน
การถ่ายท าและรูปแบบการน าเสนอ เน้นการรณรงค์เพ่ือสง่เสริม
จิตส านกึคณุธรรมและจริยธรรม รวม 5 ด้าน ได้แก่ 1.ไมท่จุริตในการ                               
สอบ  2. รับผิดชอบคืนเงินกู้ ยืมเพ่ือการศกึษา(ก.ย.ศ.) ตามก าหนด 
3. ละเว้นไมยุ่่งเก่ียวกบัอบายมขุ 4. เคารพและปฏิบตัิตามระเบียบวินยั 
และ 5. จดักิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ 

         ผู้ชนะการประกวดจะได้รับเกียรติบตัรและเงินรางวลั ดงันี ้ 
รางวลัชนะเลิศ : 8,000 บาท รองชนะเลิศอนัดบัหนึง่ : 5,000 บาท  
รองชนะเลิศอนัดบัสอง : 3,000 บาท  รางวลัชมเชย : 2,000 บาท และ 
รางวลัพิเศษ “ยอด view สงูสดุ” : 2,000 บาท  
         ผู้สนใจสง่ผลงานเข้าประกวดได้ ตัง้แตบ่ดันีถ้งึวันที่ 9 มิถุนำยน 
2560 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี กองกิจการนิสิต ชัน้ 1  
อาคารระพี สาคริก โทรศพัท์ 0 – 2118 – 0150 ตอ่ 8543 ดาวน์โหลด
หลกัเกณฑ์การประกวด และใบสมคัรได้ท่ี  www.sa.ku.ac.th  
ประกวดนวตักรรมขา้วไทย ปี 2560 

         มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ ส่งผล
งานเข้าร่วมประกวด “นวัตกรรมข้ำวไทย ปี 2560 : Rice 

Innovation Awards 2017” ชิงโลพ่ระราชทานสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี พร้อมเงินรางวลั  
         ทัง้นี ้เพ่ือเลือกนวตักรรมผลิตภณัฑ์ข้าวไทย รวมทัง้กระบวนการ
ผลิตท่ีสามารถน ามาตอ่ยอดเป็นผลงานนวตักรรมเก่ียวเน่ืองกบั “ข้าว
ไทย” ท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาสูเ่ชิงพาณิชย์  อนัจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ทัง้ในด้านเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศตอ่ไป 
          ผู้สนใจสง่ผลงานได้ตัง้แตบ่ดันีถ้งึวันที่ 31 กรกฎำคม 2560  
สอบถามได้ท่ี โทรศพัท์ 0 – 2942 – 7620 หรือดรูายละเอียดเพ่ิมเติม 
  
 

และดาวน์โหลดใบสมคัรได้ท่ี  www. thairice.org     
สมคัรนสิติ ป.โท – เอก ปีการศกึษา 2560 (ภาคปกติ) 

        บัณฑติวิทยำลัย เปิดรับสมคัรบคุคลเข้าศกึษาตอ่ในระดบั
ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจ าภาคต้น ปีการศกึษา 2560 
(ภาคปกติ) รับสมคัรออนไลน์ (Online application for admission) 
ตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวันที่ 19 พฤษภำคม 2560  
          ผู้สนใจสอบถามได้ท่ี บณัฑิตวิทยาลยั โทรศพัท์ 0 – 2942 – 
8445 ตอ่ 202 และ 225 สามารถดาวน์โหลดข้อมลู และสาขาวิชาท่ี
เปิดรับสมคัร หรือดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี http://grad.ku.ac.th  
รบัสมคัรเรียนต่อ ป. โท                  
        คณะมนุษยศำสตร์ รับสมคัรผู้จบปริญญาตรีทกุสาขา เข้า
ศกึษาตอ่ปริญญาโทสาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ ภาคพิเศษ 
ประจ าภาคต้น ปีการศกึษา 2560 รับสมคัรถงึวนัท่ี 19 พฤษภาคม 
2560  
          ผู้สนใจสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี คณุณฐัณิชา โทรศพัท์ 0 – 
2579 – 5566 ตอ่ 3101  หรือดท่ีู  www.cai.human.ku.ac.th 
          โครงกำรปริญญำโทสำขำบริหำรธุกิจ ภำคค ่ำ คณะ
บริหำรธุกิจ รับสมคัรนิสิตใหม ่รุ่นท่ี 27 ปีการศกึษา 2560 (รอบ2) 
รับสมคัรออนไลน์ ตัง้แตบ่ดันีถ้งึวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 โทรศพัท์ 
08 – 1845 – 1544  ดรูายละเอียดท่ี  www.y-mbabus.ku.ac.th  
         โครงกำรปริญญำโทสำขำกำรบริหำรทรัพยำกรป่ำไม้
และสิ่งแวดล้อม ภำคพเิศษ คณะวนศาสตร์ รับสมคัรนิสิต 
ประจ าปีการศกึษา 2560 รุ่นท่ี 21 รับสมคัรถงึวนัท่ี 20 พฤษภาคม 
2560 สอบถามเพ่ิมเติม โทรศพัท์ 02 – 942 – 8660    
          สำขำจติวิทยำชุมชน ภำคพเิศษ คณะสังคมศำสตร์ รับ
สมคัรนิสิตปริญญาโท ตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวนัท่ี 20 มิถนุายน 2560 
สอบถามรายละเอียด โทรศพัท์ 02 – 561 – 3480 ตอ่ 103 หรือ 
http://compsy.soc.ku.ac.th                                                            
รบัสมคัรงาน  

          สถำบันวิจัยและพัฒนำแห่ง มก. รับสมคัรพนกังานเงิน
รายได้ ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 1 อัตรำ วฒิุ
ปริญญาตรีทกุสาขา และ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรโสตทศันศึกษำ 1 
อัตรำ วฒิุปริญญาตรีทางด้านโสตทศันศกึษา หรือสาขาอื่นท่ี
เก่ียวข้อง  
         ผู้สนใจสมคัรได้ท่ี งานบริหารและธรุการ ชัน้ 1 ส านกังาน
เลขานกุาร สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก. ตัง้แตบ่ดันีถ้งึวนัท่ี 19 
พฤษภาคม 2560 ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี  www.rdi.ku.ac.th                          
                                           

http://www.sa.ku.ac.th/
https://www.iurban.in.th/goto/http:/www.thairice.org%20%20%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3.02-9427620
http://www.cai/

