ประจำสัปดำห์ 7 – 13 สิงหำคม 2560

ปฏิทินข่าว

อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560

วันพฤหัสบดีท่ี 10 สิงหาคม 2560

เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
ณ ห้ องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชั ้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

เวลา 08.30 – 13.00 น. : คณะมนุษยศาสตร์ จัดพีธีไหว้ ครู ประจาปี
การศึกษา 2560 ณ ห้ องประชุมสุธรรม
อารี กลุ ชั ้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 08.30 – 13.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ต้ อนรับคณะผู้บริ หาร
จากประเทศมาเลเซีย ณ ห้ องประชุม 9
ชั ้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560

เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ จัดโครงการ
“วันแห่งการเรี ยนรู้ KU-KM Day 4”
ณ ห้ องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั ้น 2
วันศุกร์ท่ี 11 สิงหาคม 2560
เวลา 08.30 – 09.45 น. : มก.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่อง
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ต้ อนรับผู้แทนจาก
85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
UK National Academes
สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ
สหราชอาณาจักร ณ ห้ องประชุม 9
พระบรมราชินีราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ชั ้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ณ ห้ องประชุมสุธรรม อารี กลุ ชั ้น 1
เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองกลาง ประชุมคณะกรรมการ
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ดาเนินโครงการ “สืบสาน วันสืบ
นาคะเสถียร” ปี 2560 ณ ห้ องประชุม 8 เวลา 13.30 – 16.30 น. : สานักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
ชั ้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ณ ห้ องประชุม 8 ชั ้น 2
เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชุมคณะกรรมการกลัน่ กรอง
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ผู้ที่สมควรได้ รับการพิจารณาให้ ปริ ญญา
เวลา 08.30 – 09.45 น. : คณะอุตสาหกรรมเกษตร แถลงข่าว
กิตติมศักดิ์ ประจาปี 2560
โครงการความร่ วมมือ ระหว่าง มก. และ
ณ ห้ องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชั ้น 2
ส.ว.ท.น. ณ ห้ องประชุมกาพล
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560
อดุลวิทย์ ชั ้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมคณะกรรมการ
ปฏิทินกิจกรรม
กลัน่ กรองการต่อเวลาราชการของ
ขอเชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ 9
ข้ าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
ณ ห้ องประชุม 6 ชั ้น 2
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 09.30 – 12.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมคณะกรรมการ สิงหาคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน
สรรหาคณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมพิ ลอดุยเดช ในวันศุกร์ ที่ 11
สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 09.45 น. ณ ห้ องประชุมสุธรรม
ณ ห้ องประชุม 5 ชั ้น 2

อารี กลุ ชั ้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
คณะเกษตร โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์ รัตน์ รักษาการแทน
การประชุ
มทางวิชวาการมอบของที
่ระลึกให้ผู้แและ
รับประทานอาหารนอ
าลาของผู
ยณ:
กลางวั
นร่ วมกัน และผู้บริ หารบริ ษัท ลพบุรี
พิธีประกอบด้
ย ผู้บริ หาร คณาจารย์
ทนคณะ
สานัก
อธิ
การบดี้ เมกษี
หาวิ
ทยาลั
ยเกษตรศาสตร์
สถาบัน บุคลากร และนิสติ ร่ วมลงนามถวายพระพร และถวาย
พานพุ่มดอกไม้ จากนั ้นเป็ นพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดย ดร.จงรัก
วัช–รินทร์ รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิ ดกรวยดอกไม้ ธูปเทียน และถวายพุ่มดอกไม้ กล่าวถวายราชสดุดี
เทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล วงดนตรี KU Wind
Symphony โดยนิสติ ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ บรรเลงเพลง
สรรเสริ ญพระบารมี
** กำรแต่ งกำย • ผู้บริหำร /บุคลำกร : ชุดสุภาพไว้ ทกุ ข์ /เบรเซอร์
• นิสิต : เครื่ องแบบนิสิตชุดพิธีการ

เรียนภาษาจีนกลาง
สถำบันขงจือ๊ คณะมนุษยศาสตร์ เปิ ดสอนภาษาจีนกลาง ใน
โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 36 ให้ กบั นิสติ นักศึกษา
และประชาชนทัว่ ไป เรี ยนวันที่ 19 สิงหาคม – 29 ตุลาคม 2560 รวม
30 ชัว่ โมง รับสมัครตั ้งแต่บดั นี ้ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2560
ผู้สนใจสอบถามเพิม่ เติมได้ ที่ สถาบันขงจื ้อ อาคารมนุษยศาสตร์ 2 โทรศัพท์ 0 – 2579 – 5566 ต่อ 2202 หรื อดูที่
www.confucius.human.ku.ac.th

เอนเนอจี จากัด เป็ นผู้ลงนาม ในวันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560
เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้ องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชั ้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

เตรียมตัวสู่โลกการทางาน
กองกิจการนิสติ ขอเชิญนิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั ้น
ปี ที่ 3 – 4 เข้ าร่ วมโครงการ เตรี ยมตัวสูโ่ ลกการทางาน ในวันที่ 26 –
27 สิงหาคม 2560 ณ เรื อนไม้ ชายคลอง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
กิจกรรมประกอบด้ วย การบรรยายในหัวข้ อ เทคนิคการเขียน
Resume เทคนิคการสมัครและสัมภาษณ์งาน อาชีพความก้ าวหน้ า
และการปรับตัวต่อโลกของการทางาน วิทยากรจาก บริ ษัท RS
และ Workshop สาธิตการแต่งหน้ าเพื่อสมัครงาน
ผู้สนใจสมัครได้ ที่หน่วยจัดหางาน กองกิจการนิสติ ชั ้น 3
อาคารระพี สาคริ ก ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 รับจานวน 80
คนเท่านั ้น โดยไม่เสียค่าใช่จ่าย สอบถามเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ 08 –
6887– 9383

ทดสอบทางภาษาอังกฤษ KU-EPT

ศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์ จะจัดทดสอบทาง
ภาษาอังกฤษ KU –EPT ครัง้ ที่ 3/2560 เพื่อวัดระดับความรู้ความ
ทุนการศึกษา นิสติ มก. บางเขน
มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิ ดรับสมัครให้ ทนุ แก่ นิสติ
สามารถทางภาษาอังกฤษของนิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มก. บางเขน ประจาภาคต้ น ปี การศึกษา 2560 ที่กาลังศึกษาในระดับ ในระดับปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก และบุคคลทัว่ ไป รับสมัครวันที่
ปริ ญญาตรี ทกุ คณะ จานวน 44 ทุน และปริ ญญาโท 6 ทุน แบ่งเป็ น
7 – 15 สิงหาคม 2560 และทดสอบวันอำทิตย์ ท่ ี 10 กันยำยน
2560 เวลำ 09.00 – 12.00 น. ณ อำคำรศูนย์ เรี ยนรวม 3
ทุนไม่ระบุสาขา 2 ทุน คณะเกษตร สาขาวิชาโรคพืช 2 ทุน และ
ทุนสาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช 2 ทุน รวมทั ้งสิ ้น 50 ทุน ๆ ทุน ละ โทรศัพท์ 0 – 2579 – 5566 ต่อ 1211
รับสมัครเรียนต่อ ป. โท
8,000 บาท
คณะวิทยำศำสตร์ รับสมัครเข้ าศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท
ทั ้งนี ้ นิสติ ที่ประสงค์ขอรับทุนต้ องเป็ นนิสติ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ประจาภาคปลาย
และจะต้ องทางานในช่วงเวลาระหว่างเรี ยน จานวน 60 ชัว่ โมง /ทุน
ปี การศึกษา 2560 รับสมัครตั ้งแต่วนั ที่ 15 สิงหาคม – 27 ตุลาคม
โดยเปิ ดรับสมัครตั ้งแต่บดั นี ้ ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2560
2560 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ ที่ โทรศัพท์ 0 – 2562 – 5555
ผู้สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ ที่ สานักงานมูลนิธิ
ต่อ 647206 หรื อดูที่ www.cs.csi.ku.ac.th/ms
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั ้น 8 อาคารสารนิเทศ 50 ปี โทรศัพท์
คณะเศรษฐศำสตร์ รับสมัครผู้จบปริ ญญาตรี ทกุ สาขา
0 – 2942 – 8165
เข้ าศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงให้ใช้สทิ ธิในผลงานวิจยั
(ภาคพิเศษ) MCE รุ่น 16 ประจาภาคปลาย ปี การศึกษา 2560
“กากมันสาปะหลังโปรตีนสูง”
งานทรัพย์สนิ ทางปั ญญา สานักบริ การวิชาการ มหาวิทยาลัย
รับสมัครตั ้งแต่บดั นี ้ ถึงวันที่ 17 กันยายน 2560
เกษตรศาสตร์ และบริ ษัท ลพบุรี เอนเนอจี จากัด จะลงนามบันทึก
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ ที่ โทรศัพท์ 0 – 2562 – 0232
ข้ อตกลง อนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิในผลงานวิจยั เรื่ อง “กำกมันสำปะหลัง – 3 ต่อ 401 หรื อดูเพิ่มเติม และ Download ใบสมัครได้ ที่
โปรตีนสูง” ผลงานของ ผศ.ดร.พงศ์ ธร คงมั่น ภาควิชาสัตวบาล
www.grad.eco.ku.ac.th
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