
 

  
ประจาํสปัดาห� 1 – 7 ตลุาคม @อาคารสารนเิทศ 50 ป� 

วันจนัทร�ที ่1 ตลุาคม 2561                                                                                                  

เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจ�าหน�าที่ ประชุมคณะกรรมการคัดเลอืกบริษัทประกันกลุ�มสุขภาพพนักงาน มก. 
    ณ ห�องประชุม 9 ชั้น 2  

เวลา 09.30 – 12.00 น. : สํานักงานสภามหาวิทยาลยั ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
ณ ห�องประชุม 8 ชั้น 2  

เวลา 13.00 – 16.30 น. : สํานักทะเบียนและประมวลผล ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มก. ครั้งที่ 10/2561  
ณ ห�องประชุมกําพล อดุลวิทย� ชั้น 2  

วันองัคารที ่2 ตลุาคม 2561 

เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ� บรรยายทนุ Campus France2018 ณ ห�องประชมุธีระ สูตะบุตร ชั้น 2  
เวลา 13.00 – 15.00 น. : สํานักงานบริการวิชาการ จัดพิธีลงนามอนุญาตให�ใช�สิทธิอาหารเป�ยกสําหรับแมวโตและแมวสูงวัย  

ณ ห�องประชุมกําพล อดุลวิทย� ชั้น 2  

วันพธุที ่3 ตลุาคม 2561 

เวลา 09.00 – 12.00 น. : สํานักงานสภามหาวิทยาลยั ประชุมคณะกรรมการพจิารณากลัน่กรองงบประมาณ มก. ประจําป� 
2561 ณ ห�องประชุม 8 ชั้น 2  

วันพฤหสับดทีี ่4 ตุลาคม 2561 

เวลา 09.00 – 12.00 น. : สํานักงานประกันคุณภาพ จัดโครงการสัมนาวิชาการเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู�ประสบการณ�ด�าน
การประกันคุณภาพ ณ ห�องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2  

เวลา 13.30– 16.00 น. : สํานักงานอธิการบดี ประชมุคณะกรรมการพัฒนากายภาพ มก. ครั้งที่ 2/2561 ณ ห�องประชุม 8  

  ชั้น 2 

วันศกุร�ที่ 5 ตุลาคม 2561 

เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองการเจ�าหน�าที้ ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผู�แทนบุคลากรเป�นคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
ณ ห�องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2  

เวลา 13.30 – 16.30 น. : สํานักงานประกันคุณภาพ ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนยกอันดับมหาวิทยาลัย ณ ห�องประชุม 8 

                                   ชั้น 2  

 

 

                        



 

 

Around Campus 

 

 

 

           

กาํหนดวนัพิธพีระราชทานปรญิญาบัตร ประจาํป� พ.ศ. 2561 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� กําหนดวันซ�อมใหญ�และวันพิธีพระราชทานปริญญาบตัร ประจําป� 2561 ระหว�างวันที่ 21 – 
25 ตุลาคม 2561 โดยกําหนดการซ�อมใหญ�วันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2561 ดังนี ้
  กลุ�มที่ 1 คณะเกษตร คณะบริหารธุรกิจ คณะอตุสาหกรรมเกษตร และคณะสังคมศาสตร� วันซ�อมใหญ� วันที่ 15 
ตุลาคม 2561 รับจริง วันที่ 21 ตุลาคม 2561  
  กลุ�มที่ 2 คณะประมง คณะเศรษฐศาสตร� ศรีราชา คณะวิทยาศาสตร� ศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตร�ศรีราชา คณะ
พาณิชยนาวีนานาชาติ คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ วันซ�อมใหญ� วันที่ 16 ตุลาคม 2561 รับจริง วันที่ 
22 ตุลาคม 2561  
  กลุ�มที่ 3 คณะวนศาสตร�  คณะสัตวแพทยศาสตร� คณะเกษตร กําแพงแสน  คณะศึกษาศาสตร�และพัฒนศาสตร�  
คณะวิศวกรรมศาสตร� กําแพงแสน คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา และคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� วันซ�อมใหญ� วันที่ 17 
ตุลาคม 2561 รับจริง วันที่ 23 ตุลาคม 2561  
  กลุ�มที่ 4 บัณฑิตวิทยาลัย โครงการสหวิทยาการ คณะศึกษาศาสตร� คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
คณะศิลปศาสตร�และวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร�และวิศวกรรมศาสตร� คณะเทคนิคการสัตวแพทย�. คณะสาธารณสุข
ศาสตร� และคณะเศรษฐศาสตร� วันซ�อมใหญ� วันที่ 18 ตุลาคม 2561 รับจริง วันที่ 24 ตุลาคม 2561 
  กลุ�ม 5 คณะวิทยาศาสตร� คณะมนุษยศาสตร� คณะสิ่งแวดล�อม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน�วชิระ  คณะ
วิศวกรรมศาสตร� และวิทยาลัยการชลประทาน วันซ�อมใหญ� วันที่ 19 ตุลาคม 2561 รับจรงิ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 
  ทั้งนี้ ขอความร�วมมอืจากคณะกรรมการฝ�ายฝ�กซ�อมของแต�ละคณะ โปรดแจ�งให�บัณฑิต ผู�ปกครอง ให�ทราบว�า ทาง
มหาวิทยาลัยไม�อนุญาตให�นําลูกโป�งทุกชนิด เข�ามาในวันซ�อมใหญ�และวันพิธี เนื่องจากอาจมีความเสียหาย หากลูกโป�งลอยไป
ติดสายไฟฟ�า อาจเกิดการชอตและทําให�ไฟฟ�าดับ รวมทัง้เรื่องแต�งกายของบัณฑิต เมื่อสวมครุยวิทยฐานะ โปรดหลีกเลี่ยงการ
ประดับสิ่งของใด ๆ บนชุดครุยวิทยฐานะและบนศีรษะ ตลอดจนถ�ายภาพขณะสวมชุดคุรยในกิริยาท�าทางไม�เหมาะสมด�วย 

การประชุมวิชาการครัง้ที ่57          
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ขอเชิญส�งผลงานวิจัยเข�าร�วมในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57  The 57th  Kasetsart 
University Annual Conference วันที่ 29 มกราคม 2562 - 1 กุมภาพันธ� 2562 สามารถส�งผลงานได�ต้ังแต�บัดนี้ จนถึงวันที่ 
29 ตุลาคม 2561 โดยผู�เสนอผลงานลงทะเบียนภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ชําระค�าทะเบียนในอัตราเรื่องละ 2,000 บาท  
ผู�เสนอผลงานลงทะเบียนในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เป�นต�นไป ลงทะเบียนในอัตราเรื่องละ 2,500 บาท 

บรรยายทนุ “Campus France Tour 2018 “ 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ร�วมกับ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย จัดการบรรยาย Campus Tour 
2018  เพื่อให�ข�อมลูสําหรับนสิิต บุคลากร รวมทั้งนักวิจัยทีม่ีความสนใจในการศึกษาต�อ ทําวิจัย หรือต�องการสมัครรบั
ทุนการศึกษาในประเทศฝรั่งเศสในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห�องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2  
อาคารสารนิเทศ 50 ป�  

  โดยการบรรยายประกอบด�วย การแนะแนวข�อมลูการศึกษาต�อฝรั่งเศสและทุนการศึกษาสําหรบัทุกระดับ (ป.ตรี โท เอก 
และ post-doc) “Study in France and Scholarships & Fellowship and Mobility Programs”  การแนะนาํประเทศ
ฝรั่งเศสและระบบการศึกษาวิธีการเลือกหลักสูตรและสมคัร การเตรียมตัวเบื้องต�น และทุนเรียนต�อฝรั่งเศส ในระดับต�างๆ 
ผู�สนใจ สามารถลงทะเบยีนล�วงหน�าได�ทางออนไลน�ที ่https://goo.gl/forms/yynFwN5h8XxYascP2   

 

 

 

https://goo.gl/forms/yynFwN5h8XxYascP2

	เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ บรรยายทุน Campus France2018 ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2

