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ปฏทิินข่าว   
วนัจนัทรท่ี์ 6 พฤศจกิายน 2560   
เวลา 09.30 – 12.00 น. : ส านกังานกฎหมาย ประชมุคณะกรรมการ 
                                      สอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
                                      ณ ห้องประชมุ 6 ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 09.30 – 12.00 น. : ส านกังานสภา มก. ประชมุคณะกรรมการ 
                                      สรรหาผู้อ านวยการส านกัสง่เสริมและ 
                                      ฝึกอบรม  ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 13.30 – 16.30 น. : ส านกัทะเบียนและประมวผล ประชมุ 
                                      คณะกรรมการวิชาการ มก. ครัง้ท่ี11/2560 
                                      ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2 
                                       อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                  
วนัองัคารท่ี 7 พฤศจกิายน 2560  
เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุงานบริหารงาน 
                                      บคุคล ณ ห้องประชมุ 5 ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี          
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองแผนงาน ประชมุคณะกรรมการพฒันา 
                                      ทางกายภาพ ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 13.00 – 16.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุบคุลากร 
                                     ณ ห้องประชมุธีระ สตูะบตุร  ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี                               
วนัพฤหสับดท่ีี 9 พฤศจกิายน 2560  
เวลา 08.30 – 12.00 น. : ส านกังานประกนัคณุภาพ รับประเมิน 
                                      คณุภาพการศกึษาภายใน มก. วนัท่ี 1 
                                      ณ ห้องประชมุ ก าพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                        
เวลา 10.0 0 – 12.00 น. : ส านกังานสภา มก. ประชมุคณะกรรมการ 
                                       สรรหา ผู้อ านวยการส านกับริการ 
                                       คอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชมุ 5 ชัน้ 2                               
   
                                                             

                          อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองกลาง ประชมุคณะกรรมการบริหาร  
                                      มก. ครัง้ท่ี 11/2560 ณ ห้องประชมุก าพล 
                                      ดลุวทิย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                                                                               
วนัศกุรท่ี์ 10 พฤศจกิายน 2560                                       
เวลา 08.30 – 16.30 น. : ส านกังานประกนัคณุภาพ รับประเมนิ  
                                      คณุภาพการศกึษาภายใน มก. วนัท่ี 2  
                                      ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
วนัเสารท่ี์ 11 พฤศจกิายน 2560                                       
เวลา 08.30 – 16.30 น. : ส านกังานประกนัคณุภาพ รับประเมิน  
                                      คณุภาพการศกึษาภายใน มก. วนัท่ี 3 
                                      ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                       

     ปฏทิินกจิกรรม 

พธีิพระราชทานปรญิญาบตัร มก. ประจ าปี 2560  

       มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ก าหนดจดัพิธีพระราชทาน
ปริญญาบตัรแก่ผู้ส าเร็จการศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2559 
ระหวา่งวนัท่ี 20 – 24 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารจกัรพนัธ์เพ็ญศิริ  
โดยในปีนี ้สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้อนมุตัิปริญญา
กิตติมศกัด์ิแก่ผู้ทรงคณุวฒิุ จ านวน 8 ท่าน ดงันี ้ 
        รศ.โกศล เจริญสม ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
สาขาวิชากีฏวิทยา นำยจรัลธำดำ กรรณสูต ปริญญาปรัชญา
ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง  
ดร.วิจำรย์ สิมำฉำยำ ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ดร.สุเมธ ตันตเิวชกุล ปริญญา
ปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นำยอภัย จันทนจุลกะปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
สาขาวิชาสงัคมศาสตร์ Prof.Dr. Don Koo LEE ปริญญาปรัชญา
ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (วนศาสตร์) สาขาวิชาวนวฒันวิทยา  
นำยเชำวลิต สำดสมัย ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการบริหารและพฒันาสงัคม 
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นำยพชิัย เจริญธรรมรักษำ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาพืชไร่       
        ทัง้นี ้บณัทิตจะฝึกซ้อมย่อย วนัท่ี 4 ,5 ,11 และ 12 พฤศจิกายน 
2560 และฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 13,14 ,15,16 และ 17 พฤศจกิำยน 
2560 ส าหรับวันพธีิพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2559 แยกตามวนั และคณะ ดงันี ้
        วันจันทร์ที่ 20 พฤศจกิำยน 2560 ได้แก ่บณัฑิตคณะประมง
คณะศกึษาศาสตร์ คณะอตุสาหกรรมเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ และ
คณะมนษุยศาสตร์  
      วันอังคำรที่ 21 พฤศจกิำยน 2560 ได้แก ่บณัฑิตคณะเกษตร 
ก าแพงแสน คณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ คณะเทคนิคการสตัว
แพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม คณะสตัวแพทยศาสตร์ 
และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
         วันพุธที่ 22 พฤศจกิำยน 2560 ได้แก ่บณัฑิตคณะวิทยา   
 ศาสตร์ คณะสาธารณสขุศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ 

อตุสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ และคณะสงัคมศาสตร์  
      วันพฤหสับดีที่ 23 พฤศจกิำยน 2560 ได้แก่ บณัฑิตคณะ
เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ คณะ
วิทยาการจดัการ และวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 
     วันศุกร์ที่ 24 พฤศจกิำยน 2560 ได้แก่ บณัฑิตคณะวนศาสตร์ 
บณัฑิตวิทยาลยั โครงการสหวิทยาการ คณะบริหารธรุกิจ วิทยาลยั
การชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์  
      ผู้ส าเร็จการศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2559 ขึน้ทะเบียนรับ 
พระราชทานปริญญาบตัร (ขึน้ทะเบียนบณัฑิต) ได้ท่ี เวบ็ไซต์            
http://jobsurvey.ku.ac.th ภำยในวันที่ 10 พฤศจกิำยน  2560 
สอบถามได้ท่ี ส านกัทะเบียนและประมวลผล โทรศพัท์ 0 – 2118 – 
0100 หรือดเูพ่ิมเติมท่ี www.ku.ac.th 
ขอเชญิส่งผลงานวิจยัเขา้ร่วมการประชมุทางวิชาการ คร ัง้ท่ี 56  

       มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จะจดั 
การประชมุทางวิชาการ ครัง้ท่ี 56 ระหวา่งวนัท่ี 6 - 9 กมุภาพนัธ์ 2561 
โดยเปิดโอกาสให้นกัวิจยั นกัวชิาการ และผู้สนใจเข้าร่วมประชมุและ
น าเสนอผลงานวิจยัท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาประเทศ ใน 3 หมวด
วิชาการ 12 สาขา ทัง้ในภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร์ ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ได้แก่  
       หมวดวิชำเกษตรศำสตร์ ประกอบด้วยงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบั  
        
        

สาขาพืช สาขาสตัว์ สาขาประมง สาขาสตัวแพทยศาสตร์ และสาขา
สง่เสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์         
      หมวดวิชำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วยงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบั สาขาวิทยาศาสตร์และพนัธุ
วิศวกรรม สาขาอตุสาหกรรมเกษตร สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        
      หมวดวิชำศึกษำศำสตร์ สังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ 
ประกอบด้วยงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง กบัสาขาศกึษาศาสตร์ สาขา
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ       
        ผู้สนใจดรูายละเอียดเพ่ิมเติม และส่งบทคดัย่อ และเร่ืองเตม็ 
ได้ท่ี http://annualconference.ku.ac.th ภำยในวันที่ 15 
พฤศจกิำยน 2560 สอบถามได้ท่ี ฝ่ายบริการการศกึษา ส านกั
ทะเบียนและประมวลผล โทรศพัท์ 0 – 2118 – 0145 
สรรหาคณะกรรมการผูต้รวจสอบกจิการ ประจ าปี 2561 

         สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ ากดั  
(สอ.มก.) ขอเชิญสมาชิกทกุท่าน ไปใช้สทิธ์ิลงคะแนนสรรหา
คณะกรรมการด าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2561  
ในวันที่ 28 พฤศจกิำยน 2560 เวลำ 08.30 -15.00 น. ณ หน่วย
ลงคะแนนเลือกตัง้ของแตล่ะวิทยาเขตตามท่ีได้ก าหนดไว้ ดงันี ้
1. บำงเขน สถานท่ีลงคะแนน ได้แก่ อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี 
(บริเวณห้องโถง ชัน้ 1) อำคำรศูนย์เรียนรวม 1 อำคำรจักร
พันธ์เพญ็ศิริ และคณะสัตวแพทยศำสตร์ (อำคำรเรียนและ
ปฏบิัตกิำร ห้องโถง ชัน้ 1) 
2. วิทยำเขตก ำแพงแสน ใช้สิทธ์ิลงคะแนนได้ท่ี  
    อำคำรศูนย์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
3. วิทยำเขตศรีรำชำ ใช้สิทธ์ิลงคะแนนได้ท่ี  
     อำคำรบริกำรวิทยำกำร 
4. วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสกลนคร  
    ใช้สิทธ์ิได้ท่ี อำคำรบริหำร (โถงชัน้ 1 อำคำร 1) 
5. ศูนย์วิจัยข้ำวโพดข้ำวฟ่ำงแห่งชำต ิ
6. โรงเรียนสำธิตฯ โครงกำรพหุภำษำ 
        สมาชิก สอ.มก. ทกุท่าน ต้องน าบตัรประจ าตวัสมาชิกสหกรณ์ 
บตัรประชาชน หรือบตัรประจ าตวัท่ีทางราชการออกให้ ส าหรับใช้
แสดงสิทธ์ิในการลงคะแนนสรรหา 
        ทัง้นี ้สมาชิกมีสิทธ์ิลงคะแนนเลือกตัง้คณะกรรมการ
ด าเนินการสายวิชาการ เลือกได้ 4 หมายเลข และสายสนบัสนนุ 
เลือกได้ 3 หมายเลข ส าหรับผู้ตรวจสอบกิจการ เลือกได้สาขา
วิชาชีพ ละ 1 หมายเลข  
                                                                                                    

http://jobsurvey.ku.ac.th/
http://www.ku.ac.th/
http://annualconference/

