
 

  ประจ ำสปัดำห ์5 – 11 พฤศจกิำยน 2561 @อำคำรสำรนเิทศ 50 ป ี
วันจนัทรท์ี ่5 พฤศจกิำยน 2561                                                                                                  

เวลำ 08.30 – 12.00 น. : ส ำนักงำนประกันคุณภำพ ประเมินคุณภำพภำยในระดับมหำวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2560 ณ ห้อง
ประชุมก ำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 

เวลำ 08.30 – 16.30 น. : ส ำนักงำนประกันคุณภำพ ประเมินคุณภำพภำยในระดับมหำวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2560  ณ ห้อง
ประชุม 8 ชั้น 2  

เวลำ 13.30 – 16.30 น. : ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ประชุมคณะกรรมกำรวิชำกำร มก. ครั้งที่ 11/2561                        
ณ ห้องประชุมก ำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 

เวลำ 13.30 – 16.30 น. : ส ำนักงำนสภำ มก. ประชมุคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ครั้งที่ 3
ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 2   

วันองัคำรที ่6 พฤศจกิำยน 2561 

เวลำ 08.30 – 16.30 น. : ส ำนักงำนประกันคุณภำพ ประเมินคุณภำพภำยในระดับมหำวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2560  ณ ห้อง
ประชุมก ำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 และ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 

วันพธุที ่7 พฤศจกิำยน 2561 

เวลำ 08.30 – 16.30 น. : ส ำนักงำนประกันคุณภำพ ประเมินคุณภำพภำยในระดับมหำวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2560 ณ ห้อง
ประชุม 8 ชั้น 2 

เวลำ 12.00 – 16.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ณ ห้องประชมุ 6 ชั้น 2 

เวลำ 12.00 – 16.30 น. : งำนประชำสัมพนัธ์ มก. ร่วมกับโครงกำรหลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำนิเทศศำสตร์และ
สำรสนเทศ ภำคพิเศษ จัดสัมมนำเรื่อง พลงัของผู้ชม กระตกุธุรกิจสื่อ รอด/ร่วง  ณ ห้องประชุมธีระ 
สูตะบุตร ชั้น 2 

วันพฤหสับดทีี ่8 พฤศจกิำยน 2561 

เวลำ 08.30 – 16.30 น. : ส ำนักงำนประกันคุณภำพ ประเมินคุณภำพภำยในระดับมหำวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2560 ณ ห้อง
ประชุมก ำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 

วันศกุรท์ี่ 9 พฤศจกิำยน 2561 

เวลำ 13.00 – 16.30 น. : ส ำนักงำนอธิกำรบดี ประชมุคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี  ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2  

 

 

 



 

 
 

 

 

           

Around Campus 

กฐินพระรำชทำน 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ขอเชิญผู้ศรัทธำ ร่วมถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน ประจ ำป ี2561 ณ วัดศำลำปูนวรวิหำร   

ต ำบลท่ำวำสุกรี อ ำเภอพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดพระนครศรีอธุธยำ ในวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2561 เวลำ 09.59 โดยมีรถออก 
จำกส ำนักพพิิธภัณฑ์และวัฒนธรรมกำรเกษตรเวลำ 07.30 น. บุคลำกร นิสิต และผู้มีจิตศรัทธำร่วมบริจำค ดูรำยละเอยีดได้ที่ 
www.ku.ac.th  

งำนกำชำด มก. 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ รว่มออกร้ำนงำน "กำชำด" ประจ ำปี 2561 เพื่อหำรำยได้โดยเสด็จพระรำชกุศลบ ำรงุ

สภำกำชำดไทย ระหว่ำงวันที่ 23 พฤศจิกำยน - 3 ธันวำคม 2561 วันรำชกำรเวลำ 16.00 - 21.00 น. วันหยุดรำชกำรเวลำ 
10.00 -21.00 น. ณ สวนลุมพินี  กิจกรรม "ลุ้นโชคสอยดอกนนทรีของพอ่" บัตรละ 50 บำท ลุ้นรำงวัลใหญ่ ติดตำม
รำยละเอียดได้ที่ www.ku.ac.th หรือสอบถำมที่กองกลำง โทรศพัท์ 0-2942-8153 

โครงกำรสมัมนำ เรือ่ง “พลงัของผูช้ม” กระตกุธรุกจิสือ่ รอด/รว่ง           
  งำนประชำสัมพนัธ์ มก. ร่วมกับโครงกำรหลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำนิเทศศำสตร์และสำรสนเทศ ภำค
พิเศษ คณะมนุษยศำสตร์ ขอเชิญเข้ำร่วมสัมมนำ เรื่อง “พลงัของผู้ชม” กระตุกธุรกิจสื่อ รอด/ร่วง ในวนัพธุที ่7 พฤศจกิำยน 
2561 เวลำ 12.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี โดยมีวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่ำน 
ได้แก่ ดร.มำนะ ตรีรยำภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย คุณอนุวัต เฟื่องทองแดง ผู้ประกำศข่ำว
และผู้สื่อข่ำวสถำนีโทรทศัน์ 7 HD และ คุณพงศ์พพิัฒน์ บญัชำนนท์ บรรณำธิกำรเว็บไซด์ The Matter ด ำเนินรำยกำรโดย
คุณโบ เหลืองทอง ผู้ประกำศข่ำวและผู้สื่อข่ำว ช่อง 7HD 

ตลำดนดัหลกัสูตรอดุมศกึษำ ครัง้ที่ 23 และโครงกำร “เลือกแนวทำง...วำงอนำคต” ที ่มก.  
        มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และสถำบันอุดมศึกษำทั่วประเทศจดันิทรรศ- 
กำรตลำดนัดหลักสูตรอุดมศกึษำ ครั้งที่ 23  และโครงกำร “เลือกแนวทำง...วำงอนำคต” ที่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์วันที่ 15 
– 16 พฤศจิกำยน 2561 เวลำ 08.00 – 16.00 น. ณ อำคำรจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อเผยแพร่ข้อมลูทำงกำรศึกษำ ให้แก่นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย คร ูผู้ปกครอง ตลอดจนผู้สนใจทัว่ไป ได้รับทรำบข้อมลู หลักสตูรกำรศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำทั่ว
ประเทศ           
        กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเปิดงำน วันที่ 15 พฤศจิกำยน 2561 เวลำ 08.00 - 09.30 น. โดย ดร.จงรัก วัชรินทรร์ัตน์ 
รักษำกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กำรอภิปรำย เรื่อง “กำรเตรยีมตัว และเลอืกอนำคตตำมสำขำวชิำทีเ่รยีน” 
โดย นิสิตมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้แก่ นำยกฤตย ์สง่สมัพนัธ์ (คริส) นิสิตคณะเศรษฐศำสตร์ ชั้นปทีี่ 3 (นักแสดงซีรี่ย์ 
เรื่อง ‘บงัเอญิรกั’ ช่อง GMM25) และ น.ส.วรนษิฐ ์ถำวรวงศ์ (มุก) นิสิตคณะมนุษยศำสตร์ สำขำสื่อสำรมวลชน ชั้นปทีี่ 3 
(นักร้อง นักแสดง และได้รับรำงวัล Kass Award ปี 2018 ดำรำดำวรุ่งหญิงยอดนยิม) และกิจกรรมกำรแสดงของนิสติ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และกำรแสดงของสถำบันอุดมศึกษำต่ำง ๆ ที่เข้ำร่วมงำน ทั้ง 2 วัน 
       นอกจำกนี้ยังไดจ้ัดกิจกรรมเยี่ยมชมคณะวิชำต่ำง ๆ (Open House) ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน เพือ่เป็น
ข้อมูลในกำรตัดสินใจของนักเรียนที่จะเลือกเข้ำมำศึกษำต่อที่มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ อำทิ คณะเกษตร คณะบริหำรธุรกิจ  
คณะวิศวกรรมศำสตร์ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ คณะสงัคมศำสตร์ เป็นต้น สอบถำมรำยละเอียดได้ที่ โทรศพัท์ 0 – 2118 – 
0144 หรือดูที่ http://eduserv.ku.ac.th   

รบัสมคัรผูส้นใจเชำ่พื้นทีเ่พือ่จ ำหนำ่ยอำหำร 

 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เปิดให้เช่ำพื้นที่อำคำรบริเวณโครงกำรให้บริกำรอำหำรภำคค่ ำ (KU Night food) โรง
อำหำรกลำง 1,2 ผู้สนใจขอเชำ่พื้นที่สำมำรถซ้ือเอกสำรรำยละเอียดได้รำคำชุดละ 100 บำท ที่ส ำนักงำนทรัพย์สิน ชั้น 2 อำคำร
วิทยพัฒนำ ตั้งแต่บัดนีจ้นถึงวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2561 สอบถำมรำยละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 02 – 561 – 4749 หรือดูที่ 
www.property.ku.ac.th 
                                                     


