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สถติอยู่ในใจตราบนิรนัดร ์
นอ้มส านกึในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นลน้พน้อนัหาท่ีสดุไม่ได ้

ขา้พพทุธเจา้ คณะผูบ้ริหาร บคุลากร และนสิติ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ปฏทิินข่าว   
วนัจนัทรท่ี์ 9 ตุลาคม 2560 

เวลา 08.30 – 12.00 น. : ส านกังานกฎหมาย ประชมุคณะกรรมการ 
                                        อทุธรณ์และร้องทุกข์ประจ า มก.  
                                        ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 
                                        อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 13.30 – 16.30 น. :  กองกลาง ประชมุคณะกรรมการบริหาร  
                                       มก. ครัง้ท่ี 10/2560 ณ ห้องประชมุก าพล   
                                       อดลุวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50                                                                                                                                           
วนัองัคารท่ี 10 ตุลาคม 2560  

เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุคณะอน ุ
กรรมการจดัร่างประกาศ ระเบียบ และ
ข้อบงัคบัเก่ียวกบัการบริหางานบคุคล 
ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2  
อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

วนัพธุท่ี 11 ตุลาคม 2560  

เวลา 08.30 – 12.00 น. : ส านกังานประกนัคณุภาพ ประชมุติดตาม
การเขียน SAR KU ครัง้ท่ี 5/2560  

 ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิย์ ชัน้ 2 
                                        อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองกลาง ประชมุคณะกรรมการพิธีถวาย

ผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ ห้องประชมุ 8  
ชัน้ 2  อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

วนัพฤหสับดท่ีี 12 ตุลาคม 2560 

เวลา 09.00 – 12.00 น. :  กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุ
คณะอนกุรรมการจดัท าร่างประกาศ 
ระเบียบ และข้อบงัคบัเก่ียวกบัการ
บริหารงานบคุคล ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

 
                                                                                                                                              

เวลา 14.00 – 16.30 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุ
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบนัค้นคว้าและผลิตผลทางการ
เกษตรฯ ณ ห้องประชมุ 8  ชัน้ 2   
อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

ปฏทิินกจิกรรม                   
พธีิพระราชทานปรญิญาบตัร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ประจ าปี 2560 

  สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจาฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัร
ราชกมุารี เสดจ็แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบตัร ประจ าปี 
2560 ระหวา่งวนัท่ี 20 – 24 พฤศจิกายน 2560 
ณ อาคารจกัรพนัธ์เพ็ญศิริ โดยวนัซ้อมย่อยของแตล่ะคณะ และ
วิทยาเขตสามารถดรูายละเอียดได้ท่ี www.ku.ac.th  ส าหรับวนั
ซ้อมใหญ่และรับจริง มีดงันี ้ 
  กลุ่ม 1 ซ้อมใหญ่วันจันทร์ที่ 13 พฤศจกิำยน 2560 
และวันพธีิวันจันทร์ที่ 20 พฤศจกิำยน 2560 ประกอบด้วย 
คณะประมง คณะศกึษาศาสตร์ คณะอตุสาหกรรมเกษตร  คณะ
เศรษฐศาสตร์  และคณะมนษุยศาสตร์   
  กลุ่ม 2 ซ้อมใหญ่วันอังคำรที่ 14 พฤศจกิำยน 2560 
และวันพธีิวันอังคำรที่ 21 พฤศจกิำยน 2560 ประกอบด้วย 
คณะเกษตร ก าแพงแสน คณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 
คณะเทคนิคการสตัวแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
คณะสิ่งแวดล้อม คณะสตัวแพทยศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
  กลุ่ม 3 ซ้อมใหญ่วันพุธที่ 15 พฤศจกิำยน 2560 และ
วันพธีิวันพุธที่ 22 พฤศจกิำยน 2560 ประกอบด้วย  
คณะวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสขุศาสตร์  
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอตุสาหกรรมเกษตร  
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจดัการ และคณะสงัคมศาสตร์ 
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  กลุ่ม 4 ซ้อมใหญ่วันพฤหสับดีที่ 16 พฤศจกิำยน 
2560 และวันพธีิวันพฤหสับดีที่ 23 พฤศจกิำยน 2560 
ประกอบด้วย คณะเกษตร  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา คณะพาณิชย
นาวีนานาชาติ คณะวิทยาการจดัการ และวิทยาลยัพยาบาลบรม
ราชชนนี นพรัตน์วชิระ 
  กลุ่ม 5 ซ้อมใหญ่วันศุกร์ที่ 17 พฤศจกิำยน 2560 
และวันพธีิกำรวันศุกร์ที่ 24 พฤศจกิำยน 2560 ประกอบด้วย
คณะวนศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั โครงการสหวิทยาการ  
คณะบริหารธรุกิจ วิทยาลยัการชลประทาน และ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ประกาศหยุดการเรยีนการสอน 

  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประกาศให้นิสิต
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน นกัเรียนโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา ทกุ
ระดบั ทกุชัน้ปี หยดุการเรียนการสอน ระหวา่งวนัท่ี 13 – 17 
พฤศจิกายน 2560 และ 20 – 24 พฤศจิกายน 2560   
กฐนิพระราชทาน 

  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จะน าผ้าพระกฐินพระราชทาน
ไปทอดถวาย ณ วดัพระศรีมหาธาตวุรมหาวิหาร วนัท่ี 20 ตลุาคม 
2560 เวลา 14.59 น.  
  ขอเชิญบคุลากร นิสิต และผู้มจิีตศรัทธา ร่วมบริจาคเงิน
สมทบกฐินพระราชทานมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เพ่ือถวายเป็น
พระราชกศุล ดงันี ้ 
  บริจาคเงินสดได้ท่ี กองคลงั ชัน้ 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
หรือโอนเข้าบญัชีธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) เลขท่ีบญัชี 
069–2–33838-7 และบญัชีธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
เลขบญัชี 235–2–12792 
เปิดใหเ้ช่าพื้นท่ีอาคารจอดรถถนนงามวงศว์าน 1 

 ส านกังานทรัพย์สิน เปิดให้เช่าพืน้ท่ีบริเวณอาคารจอดรถ
ถนนงามวงศ์วาน 1 เพ่ือจ าหน่ายอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม อาหาร
เพ่ือสขุภาพ หรือศนูย์ให้บริการตา่งๆ ขนาดพืน้ท่ี 77 ตารางเมตร ใน
อตัราคา่เช่าเดือนละ 22,000 บาทตอ่เดือน 
  ผู้สนใจขอเอกสารเพ่ิมเติมได้ท่ี ส านกังานทรัพย์สิน ชัน้ 2 
อาคารวิทยพฒันา จนถงึวนัท่ี 13 ตลุาคม 2560 โทรศพัท์ 02 – 561 
– 4749 
กจิกรรม ศนูย ์Happy place center  

 ศนูย์สขุภาวะนิสิต (Happy place center) ขอเชิญนิสิต
เข้าร่วมโครงการ “คลายเส้น เต้นเบาๆ”  เพ่ือให้นิสิตได้ผ่อนคลาย  

 

รวมทัง้พฒันาบคุลิกภาพ และสง่เสริมสขุภาพกายและสขุภาพจิตท่ี
ดี (ได้ชัว่โมงกิจกรรมด้านสขุภาพ 2 ชัว่โมง) ในวนัท่ี 18 ตลุาคม 
2560 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ อาคารบริการเรียนรู้ กองกิจการ
นิสิต 
รบัสมคัรนสิติ  

  โครงการปริญญาโท เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ 
คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดรับนิสติเพ่ือเข้าศกึษาตอ่ในระดบัปริญญา
โท ( รอบท่ี 2) ผู้สมคัรต้องส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีทกุ
สาขา   
  ผู้สนใจสมคัรได้ตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวนัท่ี 15 ตลุาคม 2560 ขอ
ใบสมคัร ได้ท่ีศนูย์บณัฑิตศกึษาคณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง EC 1101 
ชัน้ 1 อาคารพิทยาลงกรณ์ สอบถามโทรศพัท์ 02-532-0232 
  โครงการบณัฑิตศกึษา สาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาต)ิ 
คณะบริหารธรุกิจ เปิดรับสมคัรบคุคลเข้าศกึษาตอ่ในระดบั 
ปริญญาโท รุ่นท่ี 21  
  ผู้สนใจสมคัรได้บดันีจ้นถงึวนัท่ี 15 ตลุาคม 2560 ติดตอ่
โทรศพัท์  081-658-2798 
รบัสมคัรงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
              สถำบันวิจัยแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เปิดรับ
สมคัรพนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหน่งช่างเทคนิค 1 อตัรา เพศชาย 
วฒิุประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
  ผู้สนใจขอและย่ืนใบสมคัรได้ท่ี งานบริหารและธุรการ  
ชัน้ 1 สถาบนัวิจยัแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ อาคารสวุรรณ
วาจกกสิกิจ ตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวนัท่ี 31 ตลุาคม 2560 สอบถาม
โทรศพัท์ 02 – 561 – 1986  
  คณะสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมคัรพนกังานเงินรายได้ 
ต าแหน่งนกัวิทยาศาสตร์ 1 อตัรา วฒิุปริญญาตรีและปริญญาโท
วิชาเคมี สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เก่ียวข้อง  
  ผู้สนใจขอและย่ืนใบสมคัรได้ท่ี ส านกังานเลขานกุาร คณะ
สิ่งแวดล้อม ตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวนัท่ี 20 ตลุาคม 2560 ดรูายละเอียด
เพ่ิมเติม www.calendar.ku.ac.th  
  คณะสัตวแพทยศำสตร์ เปิดรับสมคัรพนกังาน
มหาวิทยาลยัเงินรายได้/ ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป  
จ านวน 1 อตัรา วฒิุปริญญาตรีทกุสาขา 
  ผู้สนใจขอรับและย่ืนใบสมคัรด้วยตนเองได้ท่ี หน่วยการ
เจ้าหน้าท่ี ส านกังานเลขานกุาร คณะสตัวแพทยศาสตร์ ชัน้ 2 
อาคารจกัรพิชยัรณรงค์สงคราม ตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวนัท่ี 30 ตลุาคม 
2560 สอบถามโทรศพัท์ 0-2797-1900 ตอ่ 1217 , 1230 

 

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

