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ปฏทิินข่าว   
วนัจนัทรท่ี์ 20 พฤศจกิายน 2560 
เวลา 17.15 น. :   รับชมการถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบตัร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2560 โดยมี

ผู้สําเร็จการศกึษาเข้ารับดงันี ้คณะประมง 345 

คน คณะศกึษาศาสตร์ 497 คน คณะอตุสาห- 

กรรมเกษตร 575 คน คณะเศรษฐศาสตร์ 1,054 

คน และคณะมนษุยศาสตร์ 691 คน ณ ห้อง

ประชมุสธุรรมอารีกลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

โรงอาหารกลาง 1 และสํานกับริการคอมพิวเตอร์  
วนัองัคารท่ี 21 พฤศจกิายน 2560 

เวลา 17.15 น. : รับชมการถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบตัร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2560 โดยมี

ผู้สําเร็จการศกึษาเข้ารับดงันี ้คณะเกษตร 

กําแพงแสน 477 คน คณะศกึษาศาสตร์และ 

พฒันศาสตร์ 237 คน คณะเทคนิคการสตัวแพทย์ 

51 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 496 

คน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 133 คน คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 82 คน คณะสิ่งแวดล้อม 

74 คน คณะสตัวแพทยศาสตร์ 133 คน และคณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1,342 คน ณ ห้อง

ประชมุสธุรรมอารีกลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

โรงอาหารกลาง 1 และสํานกับริการคอมพิวเตอร์    

 วนัพธุท่ี 22 พฤศจกิายน 2560  
เวลา 17.15 น. : รับชมการถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบตัร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2560 โดยมี

ผู้สําเร็จการศกึษาเข้ารับดงันี ้คณะวิทยาศาสตร์ 

618 คน คณะสาธารณสขุศาสตร์  372 คน คณะ

ทรัพยากรธรรมชาติและอตุสาหกรรมเกษตร 202 

คน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 360 

คน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ 431 คน 

และคณะสงัคมศาสตร์ 1,049 คน ณ ห้องประชมุ  

สธุรรมอารีกลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

โรงอาหารกลาง 1 และสํานกับริการคอมพิวเตอร์ 
วนัพฤหสับดท่ีี 23 พฤศจกิายน 2560 
เวลา 17.15 น. : รับชมการถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบตัร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2560 โดยมี

ผู้สําเร็จการศกึษาเข้ารับดงันี ้คณะเกษตร  471 

คน คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 289 คน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 406 คน คณะ

วิทยาศาสตร์ศรีราชา 342 คน  คณะพาณิชยนาวี

นานาชาติ 246 คน คณะวิทยาการจดัการ 1,272 

คน และวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์

วชิระ 87 คน ณ ห้องประชมุสธุรรมอารีกลุ ชัน้ 1 

อาคารสารนิเทศ 50 ปี โรงอาหารกลาง 1 และ

สํานกับริการคอมพิวเตอร์ 

วนัศกุรท่ี์ 24 พฤศจกิายน 2560 

เวลา 17.15 น. : รับชมการถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญา 

บตัร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2560 

โดยมีผู้สําเร็จการศกึษาเข้ารับดงันี ้คณะวนศาสตร์  

305 คน บณัฑิตวิทยาลยั โครงการสหวิทยาการ 

42 คน คณะบริหารธุรกิจ 969 คน วิทยาลยัการ

ชลประทาน 72 คน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1,463 คน ณ ห้องประชมุสธุรรมอารีกลุ ชัน้ 1  

อาคารสารนิเทศ 50 ปี  โรงอาหารกลาง 1 และ

สํานกับริการคอมพิวเตอร์ 

 ปฏทิินกจิกรรม 
พธีิพระราชทานปรญิญาบตัร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
ประจาํปี 2560   

 สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเดจ็

พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี เสดจ็

แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศกึษาจาก

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ประจําปีการศกึษา 2559 จํานวน 

ประมาณ 15,865 คน ในวนัท่ี 20 – 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 

17.15 น. ณ อาคารจกัรพนัธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

บางเขน ในปีนีมี้ผู้ทรงคณุวฒิุเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร  
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กิตติมศกัด์ิ จํานวน 9 ท่าน ดงันี ้

 รองศาสตราจารย์โกศล เจริญสม ปริญญาปรัชญาดษุฎี

บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (กีฎวิทยา) 

 นายจรัลธาดา กรรณสูต ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ (วิทยาศาสตร์การประมง) 

 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

 นายสุเมธ ตันตเิวชกุล ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

 นายอภัย จันทนจุลกะ ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ (สงัคมศาสตร์) 

Professor Don Koo LEE ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต 

กิตติมศกัด์ิ (วนศาสตร์) 

 นายเชาวลิต สาดสมัย ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ (การบริหารและพฒันาสงัคม) 

 นายพชัิย เจริญธรรมรักษา ปริญญาวิทยาศาสตร

มหาบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (พืชไร่) 

 ทัง้นี ้ผู้ทรงคณุวฒิุเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศกัด์ิใน

วนัท่ีคณะนัน้ๆ เข้ารับ 

จุดรบัส ัง่จองภาพถ่ายปรญิญาบตัร 

 จดุบริการรับสัง่จองภาพถ่ายปริญญาบตัร ในวนัรับจริงตัง้แต่

เวลา 06.00 – 20.00 น. วนัท่ี 20 – 24 พฤศจิกายน 2560 มีจํานวน 2 

จดุ ได้แก่ จดุท่ี 1 บริเวณด้านข้างอาคารศนูย์เรียนรวม 4 ฝ่ังคณะ

สงัคมศาสตร์ จดุท่ี 2 บริเวณด้านหน้าศนูย์หนงัสือ มก. ฝ่ังตรงข้าม

อาคารจอดงามวงศ์วาน 1 นอกจากนีย้งัมี จดุจําหน่ายดอกไม้และของ

ท่ีระลกึ  เปิดตัง้แตเ่วลา 06.00 – 20.00 น. จดุจดักิจกรรมตา่ง ๆ อาทิ 

booth ประชาสมัพนัธ์ booth อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม food truck 

booth นวดแผนไทย และ SCB easy scan van and photo booth  

สรรหาคณะกรรมการสอ.มก. 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จํากดั       

(สอ.มก.) ขอเชิญสมาชิกทกุท่านมาใช้สิทธ์ิลงคะแนนสรรหาคณะ 

กรรมการดําเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2561 ในวนัท่ี 

28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 -15.00 น. ณ หน่วยลงคะแนน

เลือกตัง้ตามท่ีกําหนด ดงันี ้ 

 บางเขน ได้แก่ โถงชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี อาคารศนูย์

เรียนรวม 1 อาคารจกัรพนัธ์เพญ็ศิริ และคณะสตัวแพทยศาสตร์ 

 วิทยาเขตกาํแพงแสน ณ อาคารศนูย์และปฏิบติัการ 

 วิทยาเขตศรีราชา ณ อาคารบริการวิทยาการ 

 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสกลนคร ณ อาคาร 

บริหาร (โถงชัน้1 อาคาร 1)  

 สมาชิกสงักดั ศนูย์วิจยัข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ และโรงเรียน

สาธิตฯ โครงการพหภุาษาลงคะแนน ณ ท่ีตัง้ 

 ทัง้นี ้สมาชิกต้องนําบตัรประจําตวัสมาชิกสหกรณ์ บตัร

ประชาชน หรือบตัรประจําตวัท่ีทางราชการออกให้สําหรับใช้แสดง

สิทธิในการลงคะแนนสรรหา โดยสมาชิกสามารถลงคะแนนสาย

วิชาการเลือกได้ไมเ่กิน 4 หมายเลข สายสนบัสนนุเลือกได้ไมเ่กิน 3 

หมายเลข และผู้ตรวจสอบกิจการเลือกได้สาขาละไมเ่กิน 1 หมายเลข 

“วนันนทรทีรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สบืสานวนัทรงดนตร”ี 

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนิสิตและบคุลากรร่วมงาน

วนัท่ีระลกึ “วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรง

ดนตรี” วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.30 – 18.30 น. ณ 

หอประชมุมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

การแต่งกาย ผู้บริหาร มก. : ชดุเบลเซอร์ มก. / บคุลากร : ชดุสภุาพ   

/ นิสิต : เคร่ืองแบบนิสิตชดุพิธีการ 

โครงการ “เลอืกแนวทาง...วางอนาคต” ท่ี มก. 
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ร่วมกบัสํานกังานคณะกรรมการ

การอดุมศกึษาและสถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศ จดังานตลาดนดั

หลกัสตูรอดุมศกึษา ครัง้ท่ี 22 โครงการ “เลือกแนวทาง...วาง

อนาคต” ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวนัท่ี 11 – 12  มกราคม 

2561 ระหวา่งเวลา 08.30 – 16.00 น. ณ อาคารจกัรพนัธ์เพญ็ศิริ 

ฟังการบรรยาย เร่ืองระบบการคดัเลือกรับบคุคลเข้าศกึษาใน 

ระดบัอดุมศกึษาผ่านระบบใหม ่TCAS โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม กิจกรรม Open House ตามคณะ และ

หน่วยงานท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน  ดรูายละเอียดได้ท่ี

http://eduserv.ku.ac.th 

การประกวดผลติภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้ม  
 สถาบนัค้นคว้าและพฒันาผลติผลทางการเกษตรและ

อตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนกัเรียน 

นกัศกึษา วิสาหกิจชมุชน SMEs ผู้ประกอบการและผู้สนใจทัว่ไป ร่วม

สง่ผลงานเข้าประกวดใน การประกวดผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรตอ่

สิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2018 หรือ 

TGDA2018 มี 4 ประเภท คือ 1.การประหยดัพลงังาน 2.การใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 3.การช่วยยกระดบัคณุภาพการใช้

ชีวิต 4.ผลงานสําหรับสงัคมผู้สงูอาย ุทัง้นี ้จะมีการตดัสินผลงานการ

ประกวดในงานวนัเกษตรแห่งชาติ ประจําปี 2561 รับสมคัรตัง้แตบ่ดันี ้

ถงึวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2560 สนใจดรูายละเอียดท่ี www.tgda.ku.ac.th 

สอบถามรายละเอียดได้ท่ีโทรศพัท์ 092 – 557 – 3022  


