
 

  ประจ ำสปัดำห ์8 – 14 ตลุำคม @อำคำรสำรนเิทศ 50 ป ี
วันจนัทรท์ี ่8 ตลุำคม 2561                                                                                                  

เวลำ 13.30 – 16.30 น. : กองกลำง ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร มก.ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องประชุมก ำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 

วันองัคำรที ่9 ตลุำคม 2561 

เวลำ 09.00 – 12.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำต ำแหนง่ทำงวิชำกำร ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2 

วันพธุที ่10 ตลุำคม 2561 

เวลำ 10.00 – 12.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมทมีงำนบริหำรงำนบุคคล ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2  

เวลำ 13.00 – 16.30 น. : ส ำนักงำนประกันคุณภำพ เตรียมควำมพร้อมรับประเมินระดับมหำวิทยำลัย ณ หอ้งประชมุก ำพล 
อดุลวิทย์ ชั้น 2 

เวลำ 13.30 – 15.30 น. : ส ำนักงำนสภำ มก. ประชมุติดตำมควำมก้ำวหน้ำ KU data Science ณ ห้องประชมุ 9 ชัน้ 2 

วันพฤหสับดทีี ่11 ตลุำคม 2561 

เวลำ 13.00 – 16.00 น. : กองแผนงำน ประชมุคณะอนกุรรมกำรบริหำรอัตรำก ำลงั ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 

เวลำ 13.00 – 16.30 น. : สภำพนักงำน มก. ประชุมสภำพนักงำนสมัยสำมัญ ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องประชุมก ำพล             
อดุลวิทย์ ชั้น 2 

วันศกุรท์ี่ 12 ตุลำคม 2561 

เวลำ 09.00 – 12.00 น. : ส ำนักงำนสภำ มก. ประชมุคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะสำธำรณสุขศำสตร์ ณ ห้องประชุม 5 
ชั้น 2 

เวลำ 13.00 – 16.30 น. : ส ำนักงำนอธิกำรบดี ประชมุคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี  ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2  

วันเสำรท์ี ่13 ตลุำคม 2561 

เวลำ 07.00 – 17.00 น. : คณะศึกษำศำสตร ์จัดฝึกซ้อมย่อยให้กับบัณฑิตเพื่อเตรียมรบัพระรำชทำนปริญญำบัตร                        
 ประจ ำปี 2561 ณ ห้องประชุมสุธรรมอำรีกุล ชั้น 1  

Around Campus 

พธิีท ำบญุตกับำตรวนัคลำ้ยวันสวรรคต ในหลวงรชักำลที่ 9 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ขอเชิญบุคลำกรและนิสิตร่วมพธีิท ำบุญตักบำตรพระสงฆ์ 20 รูปถวำยเป็นพระรำชกุศล

เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตระบำทสมเด็จพระปรมนิทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพติร ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลำคม 2561ณ 
บริเวณด้ำนหน้ำอำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ โดยเริ่มเวลำ 07.30 น. วงดนตรี KU Wind Symphony 
 



 

 
 

 

 

           

บรรเลงเพลงพระรำชนพินธ์ “เกษตรศำสตร์” อธิกำรบดีจุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองนอ้ยถวำยรำช
สักกำระ ด้ำนหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ รัชกำลที่ 9 พระสงฆ์ให้ศีล รับสงัฆทำนถวำยเป็นพระรำชกุศล และรับบิณฑบำต  

ก ำหนดวนัพิธพีระรำชทำนปรญิญำบัตร ประจ ำป ีพ.ศ. 2561 
  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ก ำหนดวันซ้อมใหญ่และวันพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปี 2561 ระหว่ำงวันที่ 21 – 
25 ตุลำคม 2561 โดยก ำหนดกำรซอ้มใหญ่วันที่ 15 – 19 ตลุำคม 2561 เรยีกแถวบณัฑติเวลำ 11.30 น. และเดนิแถวขบวน
เวลำ 12.00 น. จำกอำคำรศูนย์เรียน 3 ไปยังอำคำรจักรพันธ์เพ็ญศิริ ส ำหรับวนัพธิรีบัพระรำชทำนปรญิญำบตัร วันที่ 21 – 25 
ตุลำคม 2561 เวลำ 13.00 น.เรยีกแถวบณัฑติ และเดนิแถวขบวนเวลำ 13.30 น. จำกอำคำรศูนย์เรียน 3 ไปยังอำคำรจกัรพันธ์
เพ็ญศิริ ดังนี ้
  กลุม่ที ่1 คณะเกษตร คณะบรหิำรธุรกิจ คณะอุตสำหกรรมเกษตร และคณะสังคมศำสตร วันซ้อมใหญ่ วันที่ 15 
ตุลำคม 2561 รับจริง วันที่ 21 ตุลำคม 2561  
  กลุม่ที ่2 คณะประมง คณะเศรษฐศำสตร ศรีรำชำ คณะวิทยำศำสตร ศรีรำชำ คณะวิศวกรรมศำสตรศรีรำชำ คณะ
พำณิชยนำวีนำนำชำต ิคณะสถำปตยกรรมศำสตร และคณะวิทยำกำรจัดกำร วันซ้อมใหญ่ วันที่ 16 ตุลำคม 2561 รับจริง วันที่ 
22 ตุลำคม 2561  
  กลุม่ที ่3 คณะวนศำสตร  คณะสัตวแพทยศำสตร คณะเกษตร ก ำแพงแสน  คณะศึกษำศำสตรและพัฒนศำสตร  
คณะวิศวกรรมศำสตร ก ำแพงแสน คณะวิทยำศำสตรกำรกีฬำ และคณะศิลปศำสตรและวิทยำศำสตร วันซ้อมใหญ่ วันที่ 17 
ตุลำคม 2561 รับจริง วันที่ 23 ตุลำคม 2561  
  กลุม่ที ่4 บัณฑิตวิทยำลัย โครงกำรสหวิทยำกำร คณะศึกษำศำสตร คณะทรัพยำกรธรรมชำติและอุตสำหกรรมเกษตร 
คณะศิลปศำสตรและวิทยำกำรจัดกำร คณะวิทยำศำสตรและวิศวกรรมศำสตร คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย. คณะสำธำรณสุข
ศำสตร และคณะเศรษฐศำสตร วันซ้อมใหญ่ วันที่ 18 ตุลำคม 2561 รับจริง วันที่ 24 ตุลำคม 2561 
  กลุม่ 5 คณะวิทยำศำสตร คณะมนุษยศำสตร คณะสิ่งแวดลอม วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นพรัตนวชิระ  คณะ
วิศวกรรมศำสตร และวิทยำลัยกำรชลประทำน วันซ้อมใหญ ่วันที่ 19 ตุลำคม 2561 รับจรงิ วันที่ 25 ตุลำคม 2561 
  ทั้งนี้ ขอควำมร่วมมอืจำกคณะกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมของแต่ละคณะ โปรดแจ้งให้บัณฑิต ผู้ปกครอง ให้ทรำบว่ำ ทำง
มหำวิทยำลัยไม่อนุญำตให้น ำลูกโป่งทุกชนิด เข้ำมำในวันซ้อมใหญ่และวันพิธี เนื่องจำกอำจมีควำมเสียหำย หำกลูกโป่งลอยไป
ติดสำยไฟฟ้ำ อำจเกิดกำรชอตและท ำให้ไฟฟ้ำดับ รวมทัง้เรื่องแต่งกำยของบัณฑิต เมื่อสวมครุยวิทยฐำนะ โปรดหลีกเลี่ยงกำร
ประดับสิ่งของใด ๆ บนชุดครุยวิทยฐำนะและบนศีรษะ ตลอดจนถ่ำยภำพขณะสวมชุดคุรยในกิริยำท่ำทำงไม่เหมำะสมดว้ย จึงขอ
เชิญชวนบัณฑิตและผู้มำร่วมแสดงควำมยินดีถ่ำยภำพกับซุ้มที่ มก.เตรียมไว้ตำมจุดต่ำง ๆ  รวมทั้งบรรยำกำศตำมสถำนที่ต่ำง 
ๆ บริเวณ มก. ที่ร่มรื่น อำทิ หลังอำคำรระพีสำคริก อำคำรหอประชุม อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี อนุสำวรีย์สำมบูรพำจำรย์ ฯลฯ ซ่ึง
เป็นกำรประหยดัคำ่ใชจ้ำ่ยรว่มแสดงควำมยนิดแีบบพอเพยีง ทั้งยังช่วยลดขยะและลดภำวะโลกรอ้นอีกด้วย  

กำรประชุมวิชำกำรครัง้ที ่57          
  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ขอเชิญส่งผลงำนวิจัยเข้ำร่วมในกำรประชุมทำงวิชำกำร ครั้งที่ 57  The 57th  Kasetsart 
University Annual Conference วันที่ 29 มกรำคม 2562 - 1 กุมภำพันธ์ 2562 สำมำรถส่งผลงำนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 
29 ตุลำคม 2561 โดยผูเ้สนอผลงำนลงทะเบียนภำยในวันที่ 15 ตุลำคม 2561 ช ำระค่ำทะเบียนในอัตรำเรื่องละ 2,000 บำท  
ผู้เสนอผลงำนลงทะเบียนในวันที่ 16 ตุลำคม 2561 เป็นต้นไป ลงทะเบียนในอัตรำเรื่องละ 2,500 บำท 
49 in Memory ในควำมทรงจ ำนรินัดร์ 
  คณะมนุษยศำสตร์ ขอเชิญรับชมกำรแสดงดนตรีถวำยควำมร ำลึก “49 in Memory - ในควำมทรงจ ำนิรันดร์” ใน
โอกำสวันครบรอบ 2 ปี 13 ตุลำคม 2561 วันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช อันเป็นวันที่
ชำวไทยทุกคนมอิำจลมืเลือน เพื่อเป็นกำรร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณและสืบสำนเรื่องรำวพระเกียรติคุณทำงด้ำนดนตรี ให้
เป็นที่ประจักษ์และจดจ ำต่อชนรุ่นหลังสบืไป ภำยในงำนจะได้พบกับกำรแสดงดนตรีจำกวงดนตรีไทยและต่ำงประเทศ น ำโดยวง 
KU WIND วงดนตรี ดีกรีเหรียญทองทีไ่ด้รับกำรยอมรับทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ และ Dutch Swing College Band 
วงแจ๊สระดับโลกอำยุกว่ำ 70 ปีจำกประเทศเนเธอแลนด์ ซ่ึงเป็นกำรแสดงทั้งแบบวงคลำสสิกและแบบแจ๊ส ในระหว่ำง วันที่ 13 - 
15 ตุลำคม 2561 เวลำ 17.00 – 21.00 น. ณ ควอเทียร์ พำร์ค ชั้น M ศูนย์กำรค้ำ ดิ เอ็มควอเทียร์  

 

 


