
 

ประจ ำสปัดำห ์22 – 28 ตุลำคม @อำคำรสำรนิเทศ 50 ป ี
วนัจนัทรท์ี ่22 ตุลำคม 2561                                                                                                  

เวลำ 16.00 น.             : สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกมุำรี เสด็จแทนพระองค์พระรำชทำน 
                                   ปริญญำบัตรแก ่ผู้ส ำเร็จกำรศกึษำจำกมหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560  
                                   ณ อำคำรจกัรพนัธ์เพญ็ศริิ เปน็วนัที ่2 ไดแ้ก ่บัณฑิตคณะประมง คณะเศรษฐศำสตร ศรรีำชำ  
                                   คณะวิทยำศำสตร ศรรีำชำ คณะวศิวกรรมศำสตรศรีรำชำ คณะพำณิชยนำวนีำนำชำติ  
                                   คณะสถำปตยกรรมศำสตร และคณะวิทยำกำรจดักำร                                     

วนัอังคำรที ่23 ตุลำคม 2561   วนัปยิมหำรำช 

เวลำ 16.00 น.             : สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกมุำรี เสด็จแทนพระองค์พระรำชทำน 
                                   ปริญญำบัตรแกผู่้ส ำเรจ็กำรศกึษำจำกมหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจ ำปกีำรศกึษำ 2560  
                                   ณ อำคำรจกัรพนัธ์เพญ็ศริิ เปน็วนัที ่3 ไดแ้ก ่บัณฑิตคณะวนศำสตร คณะสัตวแพทยศำสตร  
                                   คณะเกษตร ก ำแพงแสน คณะศกึษำศำสตรและพฒันศำสตร  คณะวศิวกรรมศำสตร ก ำแพงแสน  
                                   คณะวิทยำศำสตรกำรกีฬำ และคณะศิลปศำสตรและวิทยำศำสตร ์

วนัพธุที ่24 ตลุำคม 2561 
เวลำ 16.00 น.             : สมเด็จพระเจ้ำลกูเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลกัษณ์ อคัรรำชกุมำรี เสด็จแทนพระองค์พระรำชทำน 
                                   ปริญญำบัตรแกผู่้ส ำเรจ็กำรศกึษำจำกมหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจ ำปกีำรศกึษำ 2560  
                                   ณ อำคำรจกัรพนัธ์เพญ็ศริิ เปน็วนัที ่4 ไดแ้ก ่บัณฑิตบัณฑิตวทิยำลยั โครงกำรสหวทิยำกำร  
                                   คณะศกึษำศำสตร คณะทรพัยำกรธรรมชำตแิละอุตสำหกรรมเกษตร คณะศลิปศำสตรและวทิยำ 
                                   กำรจัดกำร คณะวทิยำศำสตรและวศิวกรรมศำสตร คณะเทคนิคกำรสตัวแพทย. คณะสำธำรณสุข  
                                   ศำสตร และคณะเศรษฐศำสตร 

วนัพฤหสับดทีี ่25 ตลุำคม 2561 

เวลำ 16.00 น.             : สมเด็จพระเจ้ำลกูเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลกัษณ์ อคัรรำชกุมำรี เสด็จแทนพระองค์พระรำชทำน 
                                   ปริญญำบัตรแกผู่้ส ำเรจ็กำรศกึษำจำกมหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจ ำปกีำรศกึษำ 2560  
                                   ณ อำคำรจกัรพนัธ์เพญ็ศริิ เปน็วนัที ่5 ไดแ้ก ่บัณฑิตคณะวทิยำศำสตร คณะมนุษยศำสตร  
                                   คณะสิ่งแวดลอม วทิยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นพรตันวชิระ คณะวศิวกรรมศำสตร และวทิยำลัย 
                                   กำรชลประทำน 

วนัศกุรท์ี ่26 ตลุำคม 2561 
 เวลำ 13.00 – 16.30 น. : สถำบนัค้นคว้ำและพฒันำผลติผลทำงกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร ประชมุคณะกรรมกำร

จัดกำรประชมุวิชำกำรนำนำชำต ิณ หอ้งประชมุ 8 ชั้น 2  

 

 



 

 

 

 

           

Around Campus 

งำนฉลองบณัฑิตใหม ่โครงกำรนสิติออทสิตกิฯ 
      โครงกำรด ำเนินกำรจัดกำรศกึษำ กำรวิจัยและกำรติดตำมผลนิสติออทสิตกิและนิสติทีม่คีวำมบกพรอ่งทำงกำรเรียนรู้ 
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์รว่มกบั มูลนิธิเพือ่โรงพยำบำลประสำทไวทโยปถมัภ์ฯ จัดงำนฉลองบัณฑิตใหม่ เพือ่เปน็ขวญั 
และก ำลังใจใหก้บับัณฑิตของโครงกำรฯ ประจ ำปกีำรศกึษำ 2560 จ ำนวน 2 คน คอื นำยนภนัต ์เรอืงจติทวกีลุ ภำควิชำ
ประวตัศิำสตร์ และนำยศวิศษิย ์สมศริ ิภำควิชำสังคมวทิยำและมำนุษยวทิยำ คณะสังคมศำสตร์ ในวนัพธุที ่31 ตลุำคม 2561 
เวลำ 18.00 น. ณ หอ้งพนัธมุดิษยมณฑล ชั้น 2 KU HOME  
ตลำดนดัหลกัสตูรอุดมศกึษำ ครัง้ที ่23 และโครงกำร “เลอืกแนวทำง...วำงอนำคต”  
        มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ รว่มกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศึกษำ และสถำบนัอุดมศกึษำทั่วประเทศจัดนิทรรศ- 
กำรตลำดนัดหลกัสตูรอดุมศกึษำ ครั้งที่ 23  และโครงกำร “เลอืกแนวทำง...วำงอนำคต” ทีม่หำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ วนัที่ 15 
– 16 พฤศจกิำยน 2561 เวลำ 08.00 – 16.00 น. ณ อำคำรจกัรพนัธ์เพญ็ศิร ิเพือ่เผยแพร่ข้อมูลทำงกำรศึกษำ ใหแ้กน่กัเรยีน
ชั้นมัธยมศกึษำตอนปลำย คร ูผู้ปกครอง ตลอดจนผู้สนใจทัว่ไป ไดร้บัทรำบข้อมูล หลกัสูตรกำรศกึษำต่อในระดบัอุดมศกึษำทัว่
ประเทศ           
        กจิกรรมประกอบดว้ย พิธีเปิดงำน วนัที่ 15 พฤศจกิำยน 2561 เวลำ 08.00 - 09.30 น. โดย ดร.จงรกั วัชรนิทรร์ัตน์ 
รกัษำกำรแทนอธกิำบดมีหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ กำรอภิปรำย เรือ่ง “กำรเตรยีมตวั และเลอืกอนำคตตำมสำขำวชิำทีเ่รยีน” 
โดย นิสิตมหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ ไดแ้ก ่นำยกฤตย ์สง่สมัพนัธ ์(คริส) นิสิตคณะเศรษฐศำสตร ์ชั้นปทีี่ 3 (นกัแสดงซรีี่ย์ 
เรื่อง ‘บงัเอญิรกั’ ชอ่ง GMM25) และ น.ส.วรนษิฐ ์ถำวรวงศ ์(มกุ) นสิิตคณะมนุษยศำสตร์ สำขำสื่อสำรมวลชน ชัน้ปีที ่3 
(นกัรอ้ง นกัแสดง และได้รบัรำงวัล Kass Award ปี 2018 ดำรำดำวรุ่งหญิงยอดนิยม) นอกจำกนี้ยงัมีกิจกรรมกำรแสดงของ
นิสิตมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์และกำรแสดงของสถำบนัอุดมศกึษำต่ำง ๆ ที่เข้ำรว่มงำน ทั้ง 2 วัน 
       โอกำสนี้ได้จดักิจกรรมเยี่ยมชมคณะวิชำต่ำง ๆ (Open House) ของหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์บำงเขน เพื่อเปน็ข้อมูล 
ในกำรตัดสนิใจของนกัเรยีนที่จะเลอืกเข้ำมำศกึษำต่อทีม่หำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์อำทิ คณะเกษตร คณะบริหำรธรุกจิ  
คณะวศิวกรรมศำสตร์ คณะสถำปตัยกรรมศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์ สอบถำมรำยละเอียดไดท้ี่ โทรศัพท์ 0 – 2118 – 0144  
หรอืดทูี่ http://eduserv.ku.ac.th                                                         

สมัครงำน 
        คณะวศิวกรรมศำสตร ์รบัสมัครพนกังำนมหำวิทยำลัย ต ำแหนง่อำจำรย ์จ ำนวน 1 อตัรำ อำยุไม่เกนิ 45 ปี วุฒปิริญญำ
เอก สำขำวศิวกรรมอตุสำหกำร วศิวกรรมเครือ่งกล หรอืสำขำที่เกีย่วข้อง ผู้สนใจสอบถำมรำยละเอียดได้ที ่โทรศัพท์ 0 –  
2797 – 0999 ตอ่ 1154 หรอืดทูี่ www.eng.ku.ac.th รบัสมัครถึงวนัที่ 31 ตุลำคม 2561  
       สถำบนัคน้ควำ้และพฒ้นำผลติภณัฑอ์ำหำร รับสมคัรพนักงำนมหำวทิยำลัยเงินรำยได้ จ ำนวน 5 อตัรำ ดังนี ้

1. ต ำแหนง่ นกัวเิครำะหน์โยบำยและแผน จ ำนวน 1 อตัรำ วุฒปิรญิญำตรี ด้ำนสังคมศำสตร์ รัฐศำสตร์ เศรษฐศำสตร์
บรหิำรธรุกิจ สำขำกำรเงินบญัชี หรอืสำขำที่เกี่ยวข้อง 

2. ต ำแหนง่ นกัวทิยำศำสตร ์จ ำนวน 2 อตัรำ วุฒปิรญิญำตรี สำขำอำหำรและโภชนำกำร คหกรรมศำสตร์ โภชนศำสตร ์
อุตสำหกรรมเกษตร วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยกีำรอำหำร และสำขำที่เกี่ยวข้อง 

3. ต ำแหนง่ พนกังำนผลติทดลอง จ ำนวน 1 อตัรำ วฒุิ ปวช.หรอื ปวส. ด้ำนวทิยำศำสตร์ หรอืสำขที่เกีย่วข้อง 
4. ต ำแหนง่พนกังำนทัว่ไป จ ำนวน 1 อตัรำ วุฒิไม่ต่ ำกว่ำระมัธยมศกึษำตอนตน้ 

       ผู้สนใจยืน่ใบสมัครไดท้ี่ ส ำนกังำนเลขำนุกำรสถำบนัค้นคว้ำและพ้ฒนำผลิตภัณฑอ์ำหำร อำคำรอมรภูมริัตน ชั้น 2 ภำยใน
วนัที ่26 ตุลำคม 2561 ดรูำยละเอียดเพิม่เตมิไดท้ี่ www.ifrpd.ku.ac.th  

งำน “วนัทีร่ะลกึนนทรทีรงปลกู ดนตรทีรงโปรด สบืสำนวนัทรงดนตร ี“ 
วนัที ่29 พฤศจกิำยน 2561 ณ  หอประชมุ มก. 

    
 


