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ปฏทิินข่าว   
วนัจนัทรท่ี์ 2 ตุลาคม 2560 

เวลา 09.30 – 12.00 น. : ส านกังานสภา มก. ประชมุคณะกรรมการ 
                                      สรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ณ ห้อง 
                                      ประชมุ 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                      
เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุงานบริหาร 
                                      งานบคุคล ณ ห้องประชมุ 5 ชัน้ 2                                       
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 13.00 – 16.30 น. : ส านกังานทรัพย์สนิ ประชมุ  
                                      คณะอนกุรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์ 
                                      งานพิธีพระราชทานปริญญาบตัร 
                                      ประจ าปี 2560 ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2                                      
                               อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                        
เวลา 13.30 – 16.30 น. : ส านกัทะเบียนและประมวลผล ประชมุ 
                                      คณะกรรมการ วิชาการ มก.  
                                      ครัง้ท่ี 7/2560 ณ ห้องประชมุก าพล 
                                      อดลุวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                                                                         
วนัพธุท่ี 4 ตุลาคม 2560  
เวลา 06.00 – 18.00 น. : ม.เกษตร จดัโครงการ “แบรนด์ ซัมเมอร์ 
                               แคมป์ ครัง้ที่ 29” : ฟิตสมอง พชิติ 

                               TCAS เพ่ือติวเข้มให้นกัเรียนได้เตรียม 
                                      พร้อมในการสอบเข้าศกึษาตอ่ในระดบั 
                                      มหาวิทยาลยักบัติวเตอร์ช่ือดงัระดบั   
                                      ประเทศของเมืองไทย โดยไมเ่สียคา่ 
                                      ใช้จา่ยใด ๆ ทัง้สิน้ เป็นวนัท่ี 1 ณ อาคาร 
                                      จกัรพนัธ์เพ็ญศิริ และ ห้องประชมุสธุรรม 

                               อารีกลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                           
เวลา 10.00 – 12.00 น. : สภาพนกังาน มก. ประชมุคณะกรรมการ 
                                      บริหารสภาพนกังาน ณ ห้องประชมุ 6  
                                      ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                          
เวลา 11.00 – 12.00 น. : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 
                                      พระวรราชาทินดัดามาต ุเสดจ็ทรงเป็น 
                                     มาต ุ 
                                       

                                     องค์ประธาน เปิดโครงการ “แบรนด์  
                                      ซมัเมอร์แคมป์ ครัง้ท่ี 29” 
                                      ณ อาคารจกัรพนัธ์เพ็ญศิริ 
เวลา 11.00 – 16.30 น. : ชมรมนิสิตเก่าพลศกึษา PE14 (KU 45)  
                                      คณะศกึษาศาสตร์ มก. ร่วมกบั สิงห์  
                                      คอร์เปอเรชัน่ และแอร์เอเชีย แถลงข่าว                                        
                          จดัการแข่งขนักอล์ฟการกศุล “สิงห์ 
                               แอร์เอเชีย เคยูพีอีเอ ทวัร์นำเม้นท์ 
                               2017” ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวทิย์ 
                                      ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
วนัพฤหสับดท่ีี 5 ตุลาคม 2560 
เวลา 08.00 – 12.00 น. : คณะประมง จดัพิธีไหว้ครู และมอบ 
                                      ทนุการศกึษา ประจ าปี 2560  
                                      ณ ห้องประชมุสธุรรม อารีกลุ ชัน้ 1                                       
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี    
เวลา 08.00 – 16.00 น. : ม.เกษตร จดัโครงการ “แบรนด์ ซัมเมอร์ 
                               แคมป์ ครัง้ที่ 29” : ฟิตสมอง พชิติ  
                               TCAS เพ่ือติวเข้มให้นกัเรียนได้เตรียม   
                                      พร้อมในการสอบเข้าศกึษาตอ่ในระดบั 
                                      มหาวิทยาลยักบัติวเตอร์ช่ือดงัระดบั  
                                      ประเทศของเมืองไทยโดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย 
                                      ใด ๆ ทัง้สิน้ เป็นวนัท่ี 2 ณ อาคาร 
                                      จกัรพนัธ์เพ็ญศิริ                                          
เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองกิจการนิสิต มอบทนุการศกึษา  
                                      โครงการกรุงไทยสานฝันสูบ่ณัฑิต  
                                      ประจ าปี 2560 ณ ห้องประชมุธีระ  
                                      สตูะบตุร ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี    

                                     ปฏทิินกจิกรรม 
กฐนิพระราชทานมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจ าปี  2560 

          มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จะน าผ้าพระกฐินพระราชทานไป
ทอดถวาย ณ วดัพระศรีมหาธาตวุรมหาวิหาร ในวนัศกุร์ท่ี 20 
ตลุาคม 2560 เวลา 14.59 น. จงึขอเชิญชวน คณาจารย์ นิสติ 
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นกัเรียน บคุลากร และนิสิตเก่า ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทกุท่าน ร่วม
บริจาคเงินสมทบกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2560 ดงันี ้เงนิสด
บริจำคได้ที่ กองคลัง ชัน้ 3 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี 
หรือโอนเข้าบญัชีออมทรัพย์ ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 เลขบัญชี 069 –  2 –  33838 – 7 และ ธนำคำรไทยพำณิชย์
จ ำกัด (มหำชน) เลขที่บัญชี 235 –  2 – 12792 – 4  
(บริจาคตัง้แต ่100 บาทขึน้ไปจะได้รับใอนโุมทนาบตัร)  
เปิดใหเ้ช่าพื้นท่ีอาคารจอดรถงามวงศว์าน 1   
         ส านกังานทรัพย์สิน เปิดให้ผู้สนใจเช่าพืน้ท่ี ณ บริเวณอาคาร
จอดรถงามวงศ์วาน 1เพ่ือประกอบกิจการร้านค้าประเภท อาหารวา่ง
และเคร่ืองดื่ม อาหารเพ่ือสขุภาพ และศนูย์ให้บริการตา่ง ๆ   
        ผู้สนใจย่ืนความประสงค์ได้ท่ี ส านกังานทรัพย์สนิ ชัน้ 2 อาคาร
วิทยพฒันา ภายในวนัท่ี 13 ตลุาคม 2560 ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 
www.propperty.ku.ac.th 
พธีิพระราชทานปรญิญาบตัร มก. ประจ าปี 2560  
         มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ก าหนดจดัพิธีพระราชทานปริญญา 
บตัรแก่ผู้ส าเร็จการศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2559 ระหวา่งวนัท่ี 20 – 
24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ อาคารจกัรพนัธ์เพ็ญศิริ โดย
ได้รับพระมหากรุณาธิคณุจาก สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกรู ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเดจ็พระเจ้าลกู
เธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี เสดจ็ฯ แทนพระองค์ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรแก่บณัฑิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์                                           
        ทัง้นี ้บณัทิตท่ีจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ฝึกซ้อมย่อย 
วนัท่ี 4 ,5 ,11 และ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา และสถานท่ี ตามท่ี
คณะก าหนด  
        ส าหรับวันฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 13,14 ,15,16 และ 17 

พฤศจกิำยน 2560 ตามล าดบัคณะ ตามวันพธีิพระรำชทำน
ปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 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 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ คณะ
วิทยาการจดัการ และวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 
       วันศุกร์ที่ 24 พฤศจกิำยน 2560 ได้แก่ บณัฑิตคณะวน-
ศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั โครงการสหวิทยาการ คณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลยัการชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์  
        ผู้ส าเร็จการศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2559 ขึน้ทะเบียนรับ 
พระราชทานปริญญาบตัร (ขึน้ทะเบียนบณัฑิต) ได้ท่ี เวบ็ไซต์            
http://jobsurvey.ku.ac.th ตัง้แต ่บัดนีถ้งึวันที่ 10 พฤศจกิำยน  
2560 สอบถามรายละเอียดได้ท่ี ส านกัทะเบียนและประมวลผล มก. 
โทรศพัท์ 0 – 2118 – 0114 – 6 หรือดเูพ่ิมเติมท่ี www.ku.ac.th
ศนูยป์ระชมุนานาชาติจุฬาภรณ ์(Princess Chulabhorn 

International Conference Centre)เปิดใหบ้รกิารแลว้  

        อาคารศนูย์ประชมุนานาชาติจฬุาภรณ์ อยู่ท่ี 9 /1-2 ซอย
หมูบ้่านสวนสน ต.หนองแก อ.หวัหิน จ.ประจวบครีีขนัธ์ ประกอบ 
ด้วย 4 สว่น ได้แก่ 1.) อาคารศนูย์ประชมุนานาชาติจฬุาภรณ์ สงู 3 
ชัน้พืน้ท่ีใช้สอยรวม 10,734 ตารางเมตร 2.) อาคารสว่นสนบัสนนุ
สงู 2 ชัน้ พืน้ท่ีใช้สอยรวม 4,848 ตารางเมตร 3.) อาคารที่พกัสงู 8 
ชัน้ จ านวนห้องพกั 113 ห้อง พืน้ท่ีรวม 7,281.33 ตารางเมตร และ  
4.) อาคารที่พกัส าหรับเจ้าของและสตัว์เลีย้ง เป็นอาคารชัน้เดียวมี 
29 ห้องพกั                                    
        คณะสตัวแพทยศาสตร์ มีนโยบายจะพฒันาโรงพยาบาลสตัว์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ หวัหิน เป็นศนูย์การแลกเปลี่ยนเทคโน 
โลยีและถ่ายทอดนวตักรรมทางสตัวแพทย์แห่งเอเชีย เพ่ือพฒันา
งานการเรียนการสอน การวิจยัและ การบริการวิชาการ ให้มี
ความก้าวหน้าในระดบัสากล รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
และการเป็นสถาบนัสตัวแพทย์ ชัน้น า 1 ใน 5 ของเอเชีย โดย ศ.ดร.
สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี 
ทรงมีพระกรุณาธิคณุ พระราชทานนาม อาคารศนูย์การแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยีและถ่ายทอดนวตักรรมทางสตัวแพทย์แห่งเอเชีย วา่ 
“อำคำรศูนย์ประชุมนำนำชำตจุิฬำภรณ์: Princess Chulabhorn 
International Conference Centre”  
       หน่วยงานตา่ง ๆ บคุลากร นิสิต  และประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจ
ห้องพกั ห้องประชมุสมัมนา สามารถติดตอ่ได้ท่ี โทรศพัท์ 06 –  
2981 – 2268 
 
 

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

