ประจำสัปดำห์ 2 – 8 ตุลำคม 2560
องค์ประธาน เปิ ดโครงการ “แบรนด์
วันจันทร์ท่ี 2 ตุลาคม 2560
ซัมเมอร์ แคมป์ ครัง้ ที่ 29”
เวลา 09.30 – 12.00 น. : สานักงานสภา มก. ประชุมคณะกรรมการ
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
สรรหาคณบดีคณะบริ หารธุรกิจ ณ ห้ อง เวลา 11.00 – 16.30 น. : ชมรมนิสิตเก่าพลศึกษา PE14 (KU 45)
ประชุม 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
คณะศึกษาศาสตร์ มก. ร่ วมกับ สิงห์
เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมงานบริ หาร
คอร์ เปอเรชัน่ และแอร์ เอเชีย แถลงข่าว
งานบุคคล ณ ห้ องประชุม 5 ชัน้ 2
จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “สิงห์
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
แอร์ เอเชีย เคยูพีอีเอ ทัวร์ นำเม้ นท์
เวลา 13.00 – 16.30 น. : สานักงานทรัพย์สนิ ประชุม
2017” ณ ห้ องประชุมกาพล อดุลวิทย์
คณะอนุกรรมการฝ่ ายสิทธิประโยชน์
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
งานพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560
เวลา 08.00 – 12.00 น. : คณะประมง จัดพิธีไหว้ ครู และมอบ
ประจาปี 2560 ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
ทุนการศึกษา ประจาปี 2560
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ณ ห้ องประชุมสุธรรม อารี กลุ ชัน้ 1
เวลา 13.30 – 16.30 น. : สานักทะเบียนและประมวลผล ประชุม
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
คณะกรรมการ วิชาการ มก.
เวลา 08.00 – 16.00 น. : ม.เกษตร จัดโครงการ “แบรนด์ ซัมเมอร์
ครัง้ ที่ 7/2560 ณ ห้ องประชุมกาพล
แคมป์ ครั ง้ ที่ 29” : ฟิ ตสมอง พิชติ
อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
TCAS เพื่อติวเข้ มให้ นกั เรี ยนได้ เตรี ยม
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560
เวลา 06.00 – 18.00 น. : ม.เกษตร จัดโครงการ “แบรนด์ ซัมเมอร์
พร้ อมในการสอบเข้ าศึกษาต่อในระดับ
แคมป์ ครั ง้ ที่ 29” : ฟิ ตสมอง พิชติ
มหาวิทยาลัยกับติวเตอร์ ชื่อดังระดับ
TCAS เพื่อติวเข้ มให้ นกั เรี ยนได้ เตรี ยม
ประเทศของเมืองไทยโดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
พร้ อมในการสอบเข้ าศึกษาต่อในระดับ
ใด ๆ ทังสิ
้ ้น เป็ นวันที่ 2 ณ อาคาร
มหาวิทยาลัยกับติวเตอร์ ชื่อดังระดับ
จักรพันธ์เพ็ญศิริ
ประเทศของเมืองไทย โดยไม่เสียค่า
เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองกิจการนิสิต มอบทุนการศึกษา
ใช้ จา่ ยใด ๆ ทังสิ
้ ้น เป็ นวันที่ 1 ณ อาคาร
โครงการกรุ งไทยสานฝั นสูบ่ ณ
ั ฑิต
จักรพันธ์เพ็ญศิริ และ ห้ องประชุมสุธรรม
ประจาปี 2560 ณ ห้ องประชุมธีระ
อารี กลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
สูตะบุตร ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 10.00 – 12.00 น. : สภาพนักงาน มก. ประชุมคณะกรรมการ
ปฏิทินกิจกรรม
บริ หารสภาพนักงาน ณ ห้ องประชุม 6
กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปี 2560
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะนาผ้ าพระกฐิ นพระราชทานไป
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ทอดถวาย ณ วัดพระศรี มหาธาตุวรมหาวิหาร ในวันศุกร์ ที่ 20
เวลา 11.00 – 12.00 น. : พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าโสมสวลี
ตุลาคม 2560 เวลา 14.59 น. จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ นิสติ
พระวรราชาทินดั ดามาตุ เสด็จทรงเป็ น

ปฏิทินข่าว

มาตุ

นักเรี ยน บุคลากร และนิสิตเก่า ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่ วม
อุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
มทางวิชนาการมอบของที
่ระลึาปี
กให้2560
และดัรังบนีประทานอาหารนอ
้ เกษี
ยณ:ทยาการจั
กลางวันดร่ วการ
มกันและคณะสังคมศาสตร์
บริ จการประชุ
าคเงินสมทบกฐิ
พระราชทาน ประจ
้ เงินสด
ศิาลาของผู
ลปศาสตร์
และวิ
บริจำคได้ ท่ ี กองคลัง ชัน้ 3 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
วันพฤหัสบดีท่ ี 23 พฤศจิกำยน 2560 ได้ แก่ บัณฑิตคณะ
หรื อโอนเข้ าบัญชีออมทรัพย์ ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ ศรี ราชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรี ราชา
–
เลขบัญชี 069 – 2 – 33838 – 7 และ ธนำคำรไทยพำณิชย์
คณะวิทยาศาสตร์ ศรี ราชา คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ คณะ
จำกัด (มหำชน) เลขที่บัญชี 235 – 2 – 12792 – 4
วิทยาการจัดการ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
(บริ จาคตังแต่
้ 100 บาทขึ ้นไปจะได้ รับใอนุโมทนาบัตร)
วันศุกร์ ท่ ี 24 พฤศจิกำยน 2560 ได้ แก่ บัณฑิตคณะวนเปิ ดให้เช่าพื้นที่อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1
ศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย โครงการสหวิทยาการ คณะบริ หารธุรกิจ
สานักงานทรัพย์สิน เปิ ดให้ ผ้ สู นใจเช่าพื ้นที่ ณ บริ เวณอาคาร
วิทยาลัยการชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
จอดรถงามวงศ์วาน 1เพื่อประกอบกิจการร้ านค้ าประเภท อาหารว่าง
ผู้สาเร็ จการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2559 ขึ ้นทะเบียนรับ
และเครื่ องดื่ม อาหารเพื่อสุขภาพ และศูนย์ให้ บริ การต่าง ๆ
พระราชทานปริ ญญาบัตร (ขึ ้นทะเบียนบัณฑิต) ได้ ที่ เว็บไซต์
ผู้สนใจยื่นความประสงค์ได้ ที่ สานักงานทรัพย์สนิ ชัน้ 2 อาคาร
http://jobsurvey.ku.ac.th ตังแต่
้ บัดนีถ้ งึ วันที่ 10 พฤศจิกำยน
วิทยพัฒนา ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
2560 สอบถามรายละเอียดได้ ที่ สานักทะเบียนและประมวลผล มก.
www.propperty.ku.ac.th
โทรศัพท์ 0 – 2118 – 0114 – 6 หรื อดูเพิ่มเติมที่ www.ku.ac.th

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มก. ประจาปี 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาหนดจัดพิธีพระราชทานปริ ญญา
บัตรแก่ผ้ สู าเร็ จการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 20 –
24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดย
ได้ รับพระมหากรุ ณาธิคณ
ุ จาก สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้ าลูก
เธอ เจ้ าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรแก่บณ
ั ฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทังนี
้ ้ บัณทิตที่จะเข้ ารับพระราชทานปริ ญญาบัตร ฝึ กซ้ อมย่ อย
วันที่ 4 ,5 ,11 และ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา และสถานที่ ตามที่
คณะกาหนด
สาหรับวันฝึ กซ้ อมใหญ่ วันที่ 13,14 ,15,16 และ 17
พฤศจิกำยน 2560 ตามลาดับคณะ ตามวันพิธีพระรำชทำน
ปริญญำบัตร ประจำปี กำรศึกษำ 2559 ดังนี ้
วันจันทร์ ท่ ี 20 พฤศจิกำยน 2560 ได้ แก่ บัณฑิตคณะประมง
คณะศึกษาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ และ
คณะมนุษยศาสตร์
วันอังคำรที่ 21 พฤศจิกำยน 2560 ได้ แก่ บัณฑิตคณะเกษตร
กาแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตว
แพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้ อม คณะสัตวแพทยศาสตร์
และคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
วันพุธที่ 22 พฤศจิกำยน 2560 ได้ แก่ บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ

ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ (Princess Chulabhorn
International Conference Centre)เปิ ดให้บริการแล้ว
อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติจฬุ าภรณ์ อยู่ที่ 9 /1-2 ซอย
หมูบ่ ้ านสวนสน ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ ประกอบ
ด้ วย 4 ส่วน ได้ แก่ 1.) อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติจฬุ าภรณ์ สูง 3
ชันพื
้ ้นที่ใช้ สอยรวม 10,734 ตารางเมตร 2.) อาคารส่วนสนับสนุน
สูง 2 ชัน้ พื ้นที่ใช้ สอยรวม 4,848 ตารางเมตร 3.) อาคารที่พกั สูง 8
ชัน้ จานวนห้ องพัก 113 ห้ อง พื ้นที่รวม 7,281.33 ตารางเมตร และ
4.) อาคารที่พกั สาหรับเจ้ าของและสัตว์เลี ้ยง เป็ นอาคารชันเดี
้ ยวมี
29 ห้ องพัก
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีนโยบายจะพัฒนาโรงพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน เป็ นศูนย์การแลกเปลี่ยนเทคโน
โลยีและถ่ายทอดนวัตกรรมทางสัตวแพทย์แห่งเอเชีย เพื่อพัฒนา
งานการเรี ยนการสอน การวิจยั และ การบริ การวิชาการ ให้ มี
ความก้ าวหน้ าในระดับสากล รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และการเป็ นสถาบันสัตวแพทย์ ชันน
้ า 1 ใน 5 ของเอเชีย โดย ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้ าลูกเธอ เจ้ าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ทรงมีพระกรุ ณาธิคณ
ุ พระราชทานนาม อาคารศูนย์การแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยีและถ่ายทอดนวัตกรรมทางสัตวแพทย์แห่งเอเชีย ว่า
“อำคำรศูนย์ ประชุมนำนำชำติจุฬำภรณ์ : Princess Chulabhorn
International Conference Centre”
หน่วยงานต่าง ๆ บุคลากร นิสิต และประชาชนทัว่ ไปที่สนใจ
ห้ องพัก ห้ องประชุมสัมมนา สามารถติดต่อได้ ที่ โทรศัพท์ 06 –
2981 – 2268
2

