ประจำสัปดำห์ 6 – 12 พฤศจิกำยน 2560
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
วันจันทร์ท่ี 6 พฤศจิกายน 2560
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองกลาง ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
เวลา 09.30 – 12.00 น. : สานักงานกฎหมาย ประชุมคณะกรรมการ
มก. ครัง้ ที่ 11/2560 ณ ห้ องประชุมกาพล
สอบสวนข้ อเท็จจริ งความรับผิดทางละเมิด
ดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ณ ห้ องประชุม 6 ชัน้ 2
วันศุกร์ท่ี 10 พฤศจิกายน 2560
เวลา 08.30 – 16.30 น. : สานักงานประกันคุณภาพ รับประเมิน
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
คุณภาพการศึกษาภายใน มก. วันที่ 2
เวลา 09.30 – 12.00 น. : สานักงานสภา มก. ประชุมคณะกรรมการ
ณ ห้ องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2
สรรหาผู้อานวยการสานักส่งเสริ มและ
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ฝึ กอบรม ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
วันเสาร์ท่ี 11 พฤศจิกายน 2560
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 08.30 – 16.30 น. : สานักงานประกันคุณภาพ รับประเมิน
เวลา 13.30 – 16.30 น. : สานักทะเบียนและประมวผล ประชุม
คุณภาพการศึกษาภายใน มก. วันที่ 3
คณะกรรมการวิชาการ มก. ครัง้ ที่11/2560
ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
ณ ห้ องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ปฏิทินข่าว

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560
เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมงานบริ หารงาน
บุคคล ณ ห้ องประชุม 5 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองแผนงาน ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ทางกายภาพ ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.00 – 16.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมบุคลากร
ณ ห้ องประชุมธีระ สูตะบุตร ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ปฏิทินกิจกรรม
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มก. ประจาปี 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาหนดจัดพิธีพระราชทาน
ปริ ญญาบัตรแก่ผ้ สู าเร็ จการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
โดยในปี นี ้ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ อนุมตั ิปริ ญญา
กิตติมศักดิ์แก่ผ้ ทู รงคุณวุฒิ จานวน 8 ท่าน ดังนี ้
รศ.โกศล เจริญสม ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชากีฏวิทยา นำยจรั ลธำดำ กรรณสูต ปริ ญญาปรัชญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การประมง
ดร.วิจำรย์ สิมำฉำยำ ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
วันพฤหัสบดีท่ี 9 พฤศจิกายน 2560
เวลา 08.30 – 12.00 น. : สานักงานประกันคุณภาพ รับประเมิน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ปริ ญญา
คุณภาพการศึกษาภายใน มก. วันที่ 1
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม
ณ ห้ องประชุม กาพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2
นำยอภัย จันทนจุลกะปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ Prof.Dr. Don Koo LEE ปริ ญญาปรัชญา
เวลา 10.0 0 – 12.00 น. : สานักงานสภา มก. ประชุมคณะกรรมการ ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (วนศาสตร์ ) สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา
สรรหา ผู้อานวยการสานักบริ การ
นำยเชำวลิต สำดสมัย ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ ณ ห้ องประชุม 5 ชัน้ 2
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริ หารและพัฒนาสังคม

นำยพิชัย เจริญธรรมรั กษำ ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาพืช สาขาสัตว์ สาขาประมง สาขาสัตวแพทยศาสตร์ และสาขา
มทางวิชาพื
ชาการมอบของที
่ระลึกให้ และ รับประทานอาหารนอส่าลาของผู
้ เกษี ยณ: กลางวันร่ วมกัน
กิตติการประชุ
มศักดิ์ สาขาวิ
ชไร่
งเสริ มการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
หมวดวิชำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม
ทังนี
้ ้ บัณทิตจะฝึ กซ้ อมย่ อย วันที่ 4 ,5 ,11 และ 12 พฤศจิกายน
2560 และฝึ กซ้ อมใหญ่ วันที่ 13,14 ,15,16 และ 17 พฤศจิกำยน ประกอบด้ วยงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับ สาขาวิทยาศาสตร์ และพันธุ
– สาหรับวันพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจำปี กำรศึกษำ วิศวกรรม สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
2560
และวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
2559 แยกตามวัน และคณะ ดังนี ้
หมวดวิชำศึกษำศำสตร์ สังคมศำสตร์ และมนุษยศำสตร์
วันจันทร์ ท่ ี 20 พฤศจิกำยน 2560 ได้ แก่ บัณฑิตคณะประมง
คณะศึกษาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ และ ประกอบด้ วยงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง กับสาขาศึกษาศาสตร์ สาขา
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ และ
คณะมนุษยศาสตร์
วันอังคำรที่ 21 พฤศจิกำยน 2560 ได้ แก่ บัณฑิตคณะเกษตร บริ หารธุรกิจ
ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งบทคัดย่อ และเรื่ องเต็ม
กาแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตว
แพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา ได้ ที่ http://annualconference.ku.ac.th ภำยในวันที่ 15
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้ อม คณะสัตวแพทยศาสตร์ พฤศจิกำยน 2560 สอบถามได้ ที่ ฝ่ ายบริ การการศึกษา สานัก
ทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 – 2118 – 0145
และคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
วันพุธที่ 22 พฤศจิกำยน 2560 ได้ แก่ บัณฑิตคณะวิทยา
ศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
ศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ และคณะสังคมศาสตร์
วันพฤหัสบดีท่ ี 23 พฤศจิกำยน 2560 ได้ แก่ บัณฑิตคณะ
เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ ศรี ราชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรี ราชา
คณะวิทยาศาสตร์ ศรี ราชา คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ คณะ
วิทยาการจัดการ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
วันศุกร์ ท่ ี 24 พฤศจิกำยน 2560 ได้ แก่ บัณฑิตคณะวนศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย โครงการสหวิทยาการ คณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัย
การชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้สาเร็ จการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2559 ขึ ้นทะเบียนรับ
พระราชทานปริ ญญาบัตร (ขึ ้นทะเบียนบัณฑิต) ได้ ที่ เว็บไซต์
http://jobsurvey.ku.ac.th ภำยในวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2560
สอบถามได้ ที่ สานักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 – 2118 –
0100 หรื อดูเพิ่มเติมที่ www.ku.ac.th

สรรหาคณะกรรมการผูต้ รวจสอบกิจการ ประจาปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากัด
(สอ.มก.) ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน ไปใช้ สทิ ธิ์ลงคะแนนสรรหา
คณะกรรมการดาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2561
ในวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2560 เวลำ 08.30 -15.00 น. ณ หน่วย
ลงคะแนนเลือกตังของแต่
้
ละวิทยาเขตตามที่ได้ กาหนดไว้ ดังนี ้
1. บำงเขน สถานที่ลงคะแนน ได้ แก่ อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
(บริเวณห้ องโถง ชัน้ 1) อำคำรศูนย์ เรี ยนรวม 1 อำคำรจักร
พันธ์ เพ็ญศิริ และคณะสัตวแพทยศำสตร์ (อำคำรเรี ยนและ
ปฏิบัตกิ ำร ห้ องโถง ชัน้ 1)
2. วิทยำเขตกำแพงแสน ใช้ สิทธิ์ลงคะแนนได้ ที่
อำคำรศูนย์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
3. วิทยำเขตศรี รำชำ ใช้ สิทธิ์ลงคะแนนได้ ที่
อำคำรบริกำรวิทยำกำร
4. วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ใช้ สิทธิ์ได้ ที่ อำคำรบริหำร (โถงชัน้ 1 อำคำร 1)
5. ศูนย์ วิจัยข้ ำวโพดข้ ำวฟ่ ำงแห่ งชำติ
ขอเชิญส่งผลงานวิจยั เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครัง้ ที่ 56 6. โรงเรียนสำธิตฯ โครงกำรพหุภำษำ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จะจัด
สมาชิก สอ.มก. ทุกท่าน ต้ องนาบัตรประจาตัวสมาชิกสหกรณ์
การประชุมทางวิชาการ ครัง้ ที่ 56 ระหว่างวันที่ 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 บัตรประชาชน หรื อบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้ สาหรับใช้
โดยเปิ ดโอกาสให้ นกั วิจยั นักวิชาการ และผู้สนใจเข้ าร่ วมประชุมและ แสดงสิทธิ์ในการลงคะแนนสรรหา
นาเสนอผลงานวิจยั ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาประเทศ ใน 3 หมวด
ทังนี
้ ้ สมาชิกมีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตังคณะกรรมการ
้
วิชาการ 12 สาขา ทังในภาคบรรยาย
้
ภาคโปสเตอร์ ภาษาไทยและ
ดาเนินการสายวิชาการ เลือกได้ 4 หมายเลข และสายสนับสนุน
ภาษาอังกฤษ ได้ แก่
เลือกได้ 3 หมายเลข สาหรับผู้ตรวจสอบกิจการ เลือกได้ สาขา
หมวดวิชำเกษตรศำสตร์ ประกอบด้ วยงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับ วิชาชีพ ละ 1 หมายเลข
2

