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ปฏทิินข่าว   
วนัจนัทร์ที่ 7 สงิหาคม 2560 

เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชมุคณะกรรมการวชิาการ 
                                      ณ ห้องประชมุก าพล  อดลุวิทย์ ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                                                                                
วนัองัคารที่ 8 สงิหาคม 2560  
เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองการเจ้าหน้าที่ จดัโครงการ  
                                      “วนัแห่งการเรียนรู้ KU-KM Day 4” 
                                      ณ ห้องประชมุธีระ สตูะบตุร ชัน้ 2                                        
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                
เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองวิเทศสมัพนัธ์ ต้อนรับผู้แทนจาก  
                                      UK National Academes  
                                      สหราชอาณาจกัร ณ ห้องประชมุ 9  
                                      ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                       
เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองกลาง ประชมุคณะกรรมการ 
                                      ด าเนินโครงการ “สบืสาน วนัสบื  
                                      นาคะเสถียร” ปี 2560 ณ ห้องประชมุ 8 
                                      ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                       
เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชมุคณะกรรมการกลัน่กรอง 
                                      ผู้ที่สมควรได้รับการพจิารณาให้ปริญญา  
                                      กิตติมศกัด์ิ ประจ าปี 2560  
                                      ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2       
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
วนัพธุที ่9 สงิหาคม 2560  
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชมุคณะกรรมการ  
                                     กลัน่กรองการต่อเวลาราชการของ  
                                     ข้าราชการ และพนกังานมหาวิทยาลยั 
                                     ณ ห้องประชมุ 6 ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                      
เวลา 09.30 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชมุคณะกรรมการ 
                                      สรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
                                       ณ ห้องประชมุ 5 ชัน้ 2 
                                    
                                      

                                     อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                     
วนัพฤหสับดทีี่ 10 สงิหาคม 2560 
เวลา 08.30 – 13.00 น. : คณะมนษุยศาสตร์ จดัพธีีไหว้ครู ประจ าปี  
                                     การศกึษา 2560  ณ ห้องประชมุสธุรรม 
                                      อารีกลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี   
เวลา 08.30 – 13.00 น. : กองวิเทศสมัพนัธ์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร  
                                      จากประเทศมาเลเซีย ณ ห้องประชมุ 9  
                                       ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
วนัศกุร์ที่ 11 สงิหาคม 2560       
เวลา 08.30 – 09.45 น. : มก.จดัพิธีถวายพระพรชยัมงคล เน่ือง 
                                      ในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา  
                                      85 พรรษา 12 สงิหาคม 2560                                            
                                      สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิต์ิ  
                                      พระบรมราชินีราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
                                      ณ ห้องประชมุสธุรรม อารีกลุ ชัน้ 1 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                         
เวลา 13.30 – 16.30 น. : ส านกังานอธิการบดี ประชมุคณะกรรม- 
                                      การประจ าส านกังานอธิการบดี  
                                      ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2  
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี   
 เวลา 08.30 – 09.45 น. : คณะอตุสาหกรรมเกษตร แถลงข่าว 
                                       โครงการความร่วมมือ ระหว่าง มก. และ 
                                       ส.ว.ท.น. ณ ห้องประชมุก าพล   
                                      อดลุวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                                                                               

                         ปฏทิินกจิกรรม 
ขอเชญิร่วมถวายพระพรชยัมงคล สมเดจ็พระนางเจา้สริิกิต์ิ 

พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที่ 9 

       มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดัพิธีถวายพระพรชยัมงคล 
เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 
สงิหาคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ใน
พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภมูพิลอดยุเดช ในวนัศกุร์ที่ 11 
สงิหาคม 2560 เวลา 08.30 – 09.45 น. ณ ห้องประชมุสธุรรม 
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 การประชมุทางวิชาการมอบของที่ระลกึให้ และ รับประทานอาหารนอ าลาของผู้ เกษียณ: กลางวนัร่วมกนั 
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อารีกลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
          พิธีประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้แทนคณะ ส านกั  
สถาบนั บคุลากร และนิสติ ร่วมลงนามถวายพระพร และถวาย                
พานพุ่มดอกไม้ จากนัน้เป็นพิธีถวายพระพรชยัมงคล โดย ดร.จงรัก  
วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียน และถวายพุ่มดอกไม้ กลา่วถวายราชสดดีุ
เทิดพระเกียรติและถวายพระพรชยัมงคล วงดนตรี KU Wind 
Symphony โดยนิสติภาควิชาดนตรี คณะมนษุยศาสตร์ บรรเลงเพลง
สรรเสริญพระบารม ี
** กำรแต่งกำย • ผู้บริหำร /บุคลำกร : ชดุสภุาพไว้ทกุข์ /เบรเซอร์  
                         • นิสิต : เคร่ืองแบบนิสิตชดุพิธีการ  
เรียนภาษาจนีกลาง 

       สถำบันขงจือ๊ คณะมนษุยศาสตร์ เปิดสอนภาษาจีนกลาง ใน
โครงการอบรมภาษาและวฒันธรรมจีน รุ่นท่ี 36 ให้กบั นิสตินกัศกึษา 
และประชาชนทัว่ไป เรียนวนัท่ี 19 สงิหาคม – 29 ตลุาคม 2560 รวม 
30 ชัว่โมง รับสมคัรตัง้แต่บดันีถ้งึวันท่ี 17 สิงหาคม 2560 
          ผู้สนใจสอบถามเพิม่เติมได้ที่ สถาบนัขงจือ้ อาคารมนษุย- 
ศาสตร์ 2 โทรศพัท์  0 – 2579 – 5566 ต่อ 2202 หรือดทูี่ 
www.confucius.human.ku.ac.th 
ทุนการศกึษา นิสติ มก. บางเขน     
         มลูนิธิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครให้ทนุแก่ นิสติ 
มก. บางเขน ประจ าภาคต้น ปีการศกึษา 2560 ที่ก าลงัศกึษาในระดบั
ปริญญาตรีทกุคณะ จ านวน 44 ทนุ และปริญญาโท 6 ทนุ แบง่เป็น 
ทนุไม่ระบสุาขา 2 ทนุ คณะเกษตร สาขาวิชาโรคพชื 2 ทนุ และ            
ทนุสาขาวิชาการปรับปรุงพนัธุ์พืช 2 ทนุ รวมทัง้สิน้ 50 ทนุ ๆ ทนุ ละ 
8,000 บาท  
         ทัง้นี ้นิสติที่ประสงค์ขอรับทนุต้องเป็นนิสติที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
และจะต้องท างานในช่วงเวลาระหว่างเรียน จ านวน 60 ชัว่โมง /ทนุ 
โดยเปิดรับสมคัรตัง้แต่บดันี ้ถงึวันท่ี 17 สิงหาคม 2560 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมคัรได้ที่ ส านกังานมลูนิธิ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ชัน้ 8 อาคารสารนิเทศ 50 ปี โทรศพัท์  
0 – 2942 – 8165  
พธีิลงนามบนัทึกขอ้ตกลงใหใ้ชส้ทิธิในผลงานวิจยั  

“กากมนัส าปะหลงัโปรตีนสงู” 

         งานทรัพย์สนิทางปัญญา ส านกับริการวิชาการ มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ และบริษัท ลพบรีุ เอนเนอจี จ ากดั จะลงนามบนัทกึ
ข้อตกลง อนญุาตให้ใช้สทิธิในผลงานวิจยั เร่ือง “กำกมันส ำปะหลัง
โปรตนีสูง”  ผลงานของ ผศ.ดร.พงศ์ธร คงมั่น ภาควิชาสตัวบาล 
 

 

 

คณะเกษตร โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารบริษัท ลพบรีุ 
เอนเนอจี จ ากดั เป็นผู้ลงนาม ในวนัศกุร์ที่ 18 สงิหาคม 2560   
เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
เตรียมตวัสู่โลกการท างาน 

           กองกิจการนิสติ ขอเชิญนิสติมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ชัน้
ปีที่ 3 – 4 เข้าร่วมโครงการ เตรียมตวัสูโ่ลกการท างาน ในวนัท่ี 26 – 
27 สงิหาคม 2560 ณ เรือนไม้ชายคลอง อ.อมัพวา จ.สมทุรสงคราม 
          กจิกรรมประกอบด้วย การบรรยายในหวัข้อ เทคนิคการเขียน 
Resume  เทคนิคการสมคัรและสมัภาษณ์งาน อาชพีความก้าวหน้า  
และการปรับตวัต่อโลกของการท างาน  วิทยากรจาก บริษัท RS 
และ Workshop สาธิตการแต่งหน้าเพื่อสมคัรงาน  
          ผู้สนใจสมคัรได้ที่หน่วยจดัหางาน กองกิจการนิสติ ชัน้ 3  
อาคารระพ ีสาคริก ภายในวนัท่ี 21 สงิหาคม 2560 รับจ านวน 80 
คนเท่านัน้ โดยไม่เสยีค่าใช่จ่าย สอบถามเพิ่มเติมที่โทรศพัท์ 08 – 
6887– 9383  
ทดสอบทางภาษาองักฤษ KU-EPT  
         ศนูย์ทดสอบทางภาษา คณะมนษุยศาสตร์ จะจดัทดสอบทาง
ภาษาองักฤษ KU –EPT ครัง้ที่ 3/2560 เพื่อวดัระดบัความรู้ความ 
สามารถทางภาษาองักฤษของนิสติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์               
ในระดบัปริญญาโท ปริญญาเอก และบคุคลทัว่ไป รับสมคัรวนัท่ี               
7  – 15 สงิหาคม 2560 และทดสอบวันอำทติย์ที่ 10 กันยำยน 
2560 เวลำ 09.00 – 12.00 น. ณ อำคำรศูนย์เรียนรวม 3 
โทรศพัท์ 0 – 2579 – 5566 ต่อ 1211 
รบัสมคัรเรียนต่อ ป. โท  

            คณะวิทยำศำสตร์ รับสมคัรเข้าศกึษาต่อระดบัปริญญาโท 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ประจ าภาคปลาย                   
ปีการศกึษา 2560 รับสมคัรตัง้แต่วนัท่ี 15 สิงหาคม – 27 ตลุาคม 
2560 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศพัท์ 0 – 2562 – 5555 
ต่อ 647206 หรือดทูี่  www.cs.csi.ku.ac.th/ms 
          คณะเศรษฐศำสตร์ รับสมคัรผู้จบปริญญาตรีทกุสาขา  
เข้าศกึษาต่อระดบัปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
(ภาคพิเศษ) MCE รุ่น 16 ประจ าภาคปลาย ปีการศกึษา 2560  
รับสมคัรตัง้แต่บดันี ้ถงึวนัท่ี 17 กนัยายน 2560  
          ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศพัท์ 0 – 2562 – 0232 
– 3  ต่อ 401 หรือดเูพิ่มเติม และ Download ใบสมคัรได้ที่  
www.grad.eco.ku.ac.th 
 

http://www.confucius.human.ku.ac.th/
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