ประจําสัปดาห 1 – 7 ตุลาคม @อาคารสารนิเทศ 50 ป
วันจันทรที่ 1 ตุลาคม 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจาหนาที่ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบริษัทประกันกลุมสุขภาพพนักงาน มก.
ณ หองประชุม 9 ชั้น 2
เวลา 09.30 – 12.00 น. : สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
ณ หองประชุม 8 ชั้น 2
เวลา 13.00 – 16.30 น. : สํานักทะเบียนและประมวลผล ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มก. ครั้งที่ 10/2561
ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ชั้น 2

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ บรรยายทุน Campus France2018 ณ หองประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2
เวลา 13.00 – 15.00 น. : สํานักงานบริการวิชาการ จัดพิธลี งนามอนุญาตใหใชสิทธิอาหารเปยกสําหรับแมวโตและแมวสูงวัย
ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ชั้น 2

วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น. : สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลัน่ กรองงบประมาณ มก. ประจําป
2561 ณ หองประชุม 8 ชั้น 2

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น. : สํานักงานประกันคุณภาพ จัดโครงการสัมนาวิชาการเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดาน
การประกันคุณภาพ ณ หองประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2
เวลา 13.30– 16.00 น. : สํานักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการพัฒนากายภาพ มก. ครั้งที่ 2/2561 ณ หองประชุม 8
ชั้น 2

วันศุกรที่ 5 ตุลาคม 2561
เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองการเจาหนาที้ ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผูแทนบุคลากรเปนคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ณ หองประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2
เวลา 13.30 – 16.30 น. : สํานักงานประกันคุณภาพ ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนยกอันดับมหาวิทยาลัย ณ หองประชุม 8
ชั้น 2

Around Campus
กําหนดวันพิธพ
ี ระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําหนดวันซอมใหญและวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2561 ระหวางวันที่ 21 –
25 ตุลาคม 2561 โดยกําหนดการซอมใหญวันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2561 ดังนี้
กลุมที่ 1 คณะเกษตร คณะบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะสังคมศาสตร วันซอมใหญ วันที่ 15
ตุลาคม 2561 รับจริง วันที่ 21 ตุลาคม 2561
กลุมที่ 2 คณะประมง คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา คณะ
พาณิชยนาวีนานาชาติ คณะสถาปตยกรรมศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ วันซอมใหญ วันที่ 16 ตุลาคม 2561 รับจริง วันที่
22 ตุลาคม 2561
กลุมที่ 3 คณะวนศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะเกษตร กําแพงแสน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน คณะวิทยาศาสตรการกีฬา และคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร วันซอมใหญ วันที่ 17
ตุลาคม 2561 รับจริง วันที่ 23 ตุลาคม 2561
กลุมที่ 4 บัณฑิตวิทยาลัย โครงการสหวิทยาการ คณะศึกษาศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร คณะเทคนิคการสัตวแพทย. คณะสาธารณสุข
ศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร วันซอมใหญ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 รับจริง วันที่ 24 ตุลาคม 2561
กลุม 5 คณะวิทยาศาสตร คณะมนุษยศาสตร คณะสิ่งแวดลอม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ คณะ
วิศวกรรมศาสตร และวิทยาลัยการชลประทาน วันซอมใหญ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 รับจริง วันที่ 25 ตุลาคม 2561
ทั้งนี้ ขอความรวมมือจากคณะกรรมการฝายฝกซอมของแตละคณะ โปรดแจงใหบัณฑิต ผูปกครอง ใหทราบวา ทาง
มหาวิทยาลัยไมอนุญาตใหนําลูกโปงทุกชนิด เขามาในวันซอมใหญและวันพิธี เนื่องจากอาจมีความเสียหาย หากลูกโปงลอยไป
ติดสายไฟฟา อาจเกิดการชอตและทําใหไฟฟาดับ รวมทัง้ เรื่องแตงกายของบัณฑิต เมื่อสวมครุยวิทยฐานะ โปรดหลีกเลี่ยงการ
ประดับสิ่งของใด ๆ บนชุดครุยวิทยฐานะและบนศีรษะ ตลอดจนถายภาพขณะสวมชุดคุรยในกิริยาทาทางไมเหมาะสมดวย

การประชุมวิชาการครัง้ ที่ 57
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอเชิญสงผลงานวิจัยเขารวมในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 The 57th Kasetsart
University Annual Conference วันที่ 29 มกราคม 2562 - 1 กุมภาพันธ 2562 สามารถสงผลงานไดตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันที่
29 ตุลาคม 2561 โดยผูเสนอผลงานลงทะเบียนภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ชําระคาทะเบียนในอัตราเรื่องละ 2,000 บาท
ผูเสนอผลงานลงทะเบียนในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เปนตนไป ลงทะเบียนในอัตราเรื่องละ 2,500 บาท

บรรยายทุน “Campus France Tour 2018 “
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย จัดการบรรยาย Campus Tour
2018 เพื่อใหขอมูลสําหรับนิสิต บุคลากร รวมทั้งนักวิจัยทีม่ ีความสนใจในการศึกษาตอ ทําวิจัย หรือตองการสมัครรับ
ทุนการศึกษาในประเทศฝรั่งเศสในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ หองประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ป
โดยการบรรยายประกอบดวย การแนะแนวขอมูลการศึกษาตอฝรั่งเศสและทุนการศึกษาสําหรับทุกระดับ (ป.ตรี โท เอก
และ post-doc) “Study in France and Scholarships & Fellowship and Mobility Programs” การแนะนําประเทศ
ฝรั่งเศสและระบบการศึกษาวิธีการเลือกหลักสูตรและสมัคร การเตรียมตัวเบื้องตน และทุนเรียนตอฝรั่งเศส ในระดับตางๆ
ผูสนใจ สามารถลงทะเบียนลวงหนาไดทางออนไลนที่ https://goo.gl/forms/yynFwN5h8XxYascP2

