ประจําสัปดาห์ 20 – 26 พฤศจิกายน 2560

ปฏิทินข่าว

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
เวลา 17.15 น. :

โรงอาหารกลาง 1 และสํานักบริ การคอมพิวเตอร์

วันพฤหัสบดีท่ี 23 พฤศจิกายน 2560

รับชมการถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร เวลา 17.15 น. :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2560 โดยมี
ผู้สําเร็ จการศึกษาเข้ ารับดังนี ้ คณะประมง 345
คน คณะศึกษาศาสตร์ 497 คน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 575 คน คณะเศรษฐศาสตร์ 1,054
คน และคณะมนุษยศาสตร์ 691 คน ณ ห้ อง
ประชุมสุธรรมอารี กลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
โรงอาหารกลาง 1 และสํานักบริ การคอมพิวเตอร์

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560

รับชมการถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2560 โดยมี
ผู้สําเร็ จการศึกษาเข้ ารับดังนี ้ คณะเกษตร 471
คน คณะเศรษฐศาสตร์ ศรี ราชา 289 คน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ศรี ราชา 406 คน คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรี ราชา 342 คน คณะพาณิชยนาวี
นานาชาติ 246 คน คณะวิทยาการจัดการ 1,272
คน และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์
วชิระ 87 คน ณ ห้ องประชุมสุธรรมอารี กลุ ชัน้ 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี โรงอาหารกลาง 1 และ
สํานักบริ การคอมพิวเตอร์

เวลา 17.15 น. : รับชมการถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2560 โดยมี
ผู้สําเร็ จการศึกษาเข้ ารับดังนี ้ คณะเกษตร
วันศุกร์ท่ี 24 พฤศจิกายน 2560
เวลา 17.15 น. : รับชมการถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริ ญญา
กําแพงแสน 477 คน คณะศึกษาศาสตร์ และ
บัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2560
พัฒนศาสตร์ 237 คน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
โดยมีผ้ สู ําเร็ จการศึกษาเข้ ารับดังนี ้ คณะวนศาสตร์
51 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 496
305 คน บัณฑิตวิทยาลัย โครงการสหวิทยาการ
คน คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา 133 คน คณะ
42 คน คณะบริ หารธุรกิจ 969 คน วิทยาลัยการ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ 82 คน คณะสิ่งแวดล้ อม
ชลประทาน 72 คน และคณะวิศวกรรมศาสตร์
74 คน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 133 คน และคณะ
1,463 คน ณ ห้ องประชุมสุธรรมอารี กลุ ชัน้ 1
ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 1,342 คน ณ ห้ อง
อาคารสารนิเทศ 50 ปี โรงอาหารกลาง 1 และ
ประชุมสุธรรมอารี กลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
สํานักบริ การคอมพิวเตอร์
โรงอาหารกลาง 1 และสํานักบริ การคอมพิวเตอร์

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560

เวลา 17.15 น. : รับชมการถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2560 โดยมี
ผู้สําเร็ จการศึกษาเข้ ารับดังนี ้ คณะวิทยาศาสตร์
618 คน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 372 คน คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 202
คน คณะวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ 360
คน คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ 431 คน
และคณะสังคมศาสตร์ 1,049 คน ณ ห้ องประชุม
สุธรรมอารี กลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ปฏิทินกิจกรรม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี 2560
สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้ สมเด็จ
พระเจ้ าลูกเธอ เจ้ าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จ
แทนพระองค์ไปพระราชทานปริ ญญาแก่ผ้ สู ําเร็ จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี การศึกษา 2559 จํานวน
ประมาณ 15,865 คน ในวันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา
17.15 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน ในปี นี ้มีผ้ ทู รงคุณวุฒิเข้ ารับพระราชทานปริ ญญาบัตร

ทางวิ9ชาการ
กิตติการประชุ
มศักดิ์ จํามนวน
ท่าน ดังนี ้
รองศาสตราจารย์ โกศล เจริ ญสม ปริ ญญาปรัชญาดุษฎี
บัณ–ฑิตกิตติมศักดิ์ (กีฎวิทยา)
นายจรั ลธาดา กรรณสูต ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์ การประมง)
นายวิจารย์ สิมาฉายา ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม)
นายสุเมธ ตันติเวชกุล ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม)
นายอภัย จันทนจุลกะ ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์ (สังคมศาสตร์ )
Professor Don Koo LEE ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์ (วนศาสตร์ )
นายเชาวลิต สาดสมัย ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ (การบริ หารและพัฒนาสังคม)
นายพิชัย เจริญธรรมรั กษา ปริ ญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พืชไร่ )
ทังนี
้ ้ ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ ารับพระราชทานปริ ญญากิตติมศักดิ์ใน
วันที่คณะนันๆ
้ เข้ ารับ

บริ หาร (โถงชัน1
้ อาคาร 1)
สมาชิกสังกัด ศูนย์วิจยั ข้ าวโพดข้ าวฟ่ างแห่งชาติ และโรงเรี ยน
สาธิตฯ โครงการพหุภาษาลงคะแนน ณ ที่ตงั ้
ทังนี
้ ้ สมาชิกต้ องนําบัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณ์ บัตร
ประชาชน หรื อบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกให้ สําหรับใช้ แสดง
สิทธิในการลงคะแนนสรรหา โดยสมาชิกสามารถลงคะแนนสาย
วิชาการเลือกได้ ไม่เกิน 4 หมายเลข สายสนับสนุนเลือกได้ ไม่เกิน 3
หมายเลข และผู้ตรวจสอบกิจการเลือกได้ สาขาละไม่เกิน 1 หมายเลข
“วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี”
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนิสิตและบุคลากรร่ วมงาน
วันที่ระลึก “วันนนทรี ทรงปลูก ดนตรี ทรงโปรด สืบสานวันทรง
ดนตรี ” วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.30 – 18.30 น. ณ
หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การแต่ งกาย ผู้บริ หาร มก. : ชุดเบลเซอร์ มก. / บุคลากร : ชุดสุภาพ
/ นิสิต : เครื่ องแบบนิสิตชุดพิธีการ

โครงการ “เลือกแนวทาง...วางอนาคต” ที่ มก.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาทัว่ ประเทศ จัดงานตลาดนัด
หลักสูตรอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 22 โครงการ “เลือกแนวทาง...วาง
อนาคต” ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 11 – 12 มกราคม
จุดรับสัง่ จองภาพถ่ายปริญญาบัตร
จุดบริ การรับสัง่ จองภาพถ่ายปริ ญญาบัตร ในวันรับจริ งตังแต่
้
2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
เวลา 06.00 – 20.00 น. วันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2560 มีจํานวน 2 ฟั งการบรรยาย เรื่ องระบบการคัดเลือกรับบุคคลเข้ าศึกษาใน
จุด ได้ แก่ จุดที่ 1 บริ เวณด้ านข้ างอาคารศูนย์เรี ยนรวม 4 ฝั่ งคณะ
ระดับอุดมศึกษาผ่านระบบใหม่ TCAS โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พงษ์ อินทร์ รักอริ ยะธรรม กิจกรรม Open House ตามคณะ และ
สังคมศาสตร์ จุดที่ 2 บริ เวณด้ านหน้ าศูนย์หนังสือ มก. ฝั่ งตรงข้ าม
อาคารจอดงามวงศ์วาน 1 นอกจากนี ้ยังมี จุดจําหน่ายดอกไม้ และของ หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ดูรายละเอียดได้ ที่
ที่ระลึก เปิ ดตังแต่
้ เวลา 06.00 – 20.00 น. จุดจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ http://eduserv.ku.ac.th
การประกวดผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
booth ประชาสัมพันธ์ booth อาหารว่างและเครื่ องดื่ม food truck
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
booth นวดแผนไทย และ SCB easy scan van and photo booth
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรี ยน
สรรหาคณะกรรมการสอ.มก.
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด
นักศึกษา วิสาหกิจชุมชน SMEs ผู้ประกอบการและผู้สนใจทัว่ ไป ร่ วม
(สอ.มก.) ขอเชิญสมาชิกทุกท่านมาใช้ สิทธิ์ลงคะแนนสรรหาคณะ
ส่งผลงานเข้ าประกวดใน การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อ
กรรมการดําเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2561 ในวันที่ สิ่งแวดล้ อม Thailand Green Design Awards 2018 หรื อ
28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 -15.00 น. ณ หน่วยลงคะแนน
TGDA2018 มี 4 ประเภท คือ 1.การประหยัดพลังงาน 2.การใช้
เลือกตังตามที
้
่กําหนด ดังนี ้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 3.การช่วยยกระดับคุณภาพการใช้
บางเขน ได้ แก่ โถงชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี อาคารศูนย์ ชีวิต 4.ผลงานสําหรับสังคมผู้สงู อายุ ทังนี
้ ้ จะมีการตัดสินผลงานการ
เรี ยนรวม 1 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ และคณะสัตวแพทยศาสตร์
ประกวดในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจําปี 2561 รับสมัครตังแต่
้ บดั นี ้
วิทยาเขตกําแพงแสน ณ อาคารศูนย์และปฏิบตั ิการ
ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 สนใจดูรายละเอียดที่ www.tgda.ku.ac.th
วิทยาเขตศรี ราชา ณ อาคารบริ การวิทยาการ
สอบถามรายละเอียดได้ ที่โทรศัพท์ 092 – 557 – 3022
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ณ อาคาร
2

