
ปฏิทินการด าเนนิงาน ภาควชิาภาษาตะวันออก 

ปีการศกึษา 2560 
เดือน วัน เดือน ป ี เวลา สถานที ่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินงานโดย 

มถิุนายน อังคารท่ี 6 มิ.ย. 60 09.00-12.00 น. ห้องประชุม 1 ชัน้ 3 

อาคารมนุษยศาสตร์ 2 

สอบคัดเลอืกบุคคลเขา้ศกึษาตอ่ระดับบัณฑิตศกึษา                   หลักสูตร

ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาตะวันออก 

ประธานหลักสูตร 

พุธท่ี 7 – ศุกร์ท่ี 9 

ม.ิย. 60 

 โรงแรมแคนทาร ีฮิลล์ 

เชยีงใหม ่

โครงการสานสัมพันธ์ตะวันออก สรา้งทมี สร้างงาน สูค่วามส าเร็จ ครัง้ท่ี 5 ภาควิชาภาษาตะวันออก 

พุธท่ี 14 ม.ิย. 60 09.00-13.00 น. ห้อง 401/1 และ 404 

ชัน้ 4 อาคาร

มนุษยศาสตร์ 2 

โครงการทวนสอบภาควิชาภาษาตะวันออก ภาคปลาย ปีการศกึษา 2559 ภาควิชาภาษาตะวันออก 

09.00-12.00 น. ห้องประชุม 1 ชัน้ 3 

อาคารมนุษยศาสตร์ 2 

สอบปากเปล่าขัน้สุดท้าย ของนิสติระดับบัณฑิตศกึษา ประธานหลักสูตร 

พุธท่ี 21 ม.ิย. 60 09.00-10.30 น. ห้อง 401/1 ชัน้ 4 

อาคารมนุษยศาสตร์ 2 

ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงานโครงการหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาคพเิศษ คร้ังท่ี 6/2559 

โครงการหลักสูตรศลิปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษา

ตะวันออก ภาคพิเศษ 

10.30-12.00 น. ห้อง 401/1 ชัน้ 4 

อาคารมนุษยศาสตร์ 2 

ประชุมคณะกรรมการประจ าภาควิชาภาษาตะวันออก ครัง้ท่ี 6/2559 ภาควิชาภาษาตะวันออก 

13.00-16.30 น. ห้อง 300/06 ชัน้ 3 

อาคารมนุยศาสตร์ 4 

สอบสัมภาษณ ์คัดเลอืกบุคคลเป็นพนักงานมหาวทิยาลัย ต าแหนง่อาจารย์

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

 

ศุกร์ท่ี 23 ม.ิย. 60 09.00-13.00 ห้อง 407 408 และ 

409 ชั้น 4 อาคาร

มนุษยศาสตร์ 4 

สอบสัมภาษณ ์ผู้มีสทิธ์ิสอบสัมภาษณจ์ากระบบกลาง (Admission)  

อังคารท่ี 27 มิ.ย. 60   วันสุดท้ายของการายงาน มคอ.5 และ 6 ออนไลน์  

กรกฎาคม เสารท่ี์ 15 ก.ค. 60 08.00-16.30 น. บริเวณรอบอาคาร

มนุษยศาสตร์ 2 

โครงการ First Date ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาจีน และ

สาขาวิชาภาษาตะวันออก (จีนธุรกิจ) 

ภาควิชาภาษาตะวันออก 

อาทิตยท่ี์ 16 ก.ค. 60 08.00-16.30 น. บริเวณรอบอาคาร

มนุษยศาสตร์ 2 

โครงการ First Date ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และ

สาขาวิชาภาษาตะวันออก (ญี่ปุ่นธุรกิจ) 

ภาควิชาภาษาตะวันออก 



เดือน วัน เดือน ป ี เวลา สถานที ่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินงานโดย 

กรกฎาคม 

 

 

อังคารท่ี 18 ก.ค. 60   โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แหง่แผ่นดิน ปีการศกึษา 2560 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พุธท่ี 19 ก.ค. 60 09.00-10.30 น. ห้อง 401/1 ชัน้ 4 

อาคารมนุษยศาสตร์ 2 

ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงานโครงการหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาคพเิศษ คร้ังท่ี 7/2559 

โครงการหลักสูตรศลิปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษา

ตะวันออก ภาคพิเศษ 

10.30-12.00 น. ห้อง 401/1 ชัน้ 4 

อาคารมนุษยศาสตร์ 2 

ประชุมคณะกรรมการประจ าภาควิชาภาษาตะวันออก ครัง้ท่ี 7/2559 ภาควิชาภาษาตะวันออก 

13.00-16.30 น. ศูนยเ์รียนรวม 3 โครงการปฐมนิเทศนิสติใหม่ ภาควิชาภาษาตะวันออก ประจ าปกีารศึกษา 

2560 

ภาควิชาภาษาตะวันออก 

จันทร์ท่ี 24-อังคารท่ี 

25 ก.ค. 2560 

  โครงการเสริมทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้า

ศกึษา 

ภาควิชาภาษาตะวันออก 

จันทร์ท่ี 24-พุธท่ี 26 

ก.ค. 2560 

  โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 

“พชิติพินอนิใน 1 สัปดาห”์  

โครงการหลักสูตรศลิปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษา

ตะวันออก ภาคพิเศษ 

พฤหัสบดีท่ี 27 ก.ค. 

60 

  วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ.7 ออนไลน์  

เสารท่ี์ 29 ก.ค. 60   กิจกรรม “สู่อ้อมกอดนนทรี”  

จันทร์ท่ี 31 ก.ค. 60   วันเปิดภาคเรียน ภาคต้น ปีการศกึษา 2560  

จันทร์ท่ี 31 ก.ค. 60 

– ศุกร์ท่ี 1 ธ.ค. 60 

  โครงการ เสริมศักยภาพการสื่อสารด้วยภาษาจีน  

สิงหาคม พุธท่ี 9 ส.ค. 60 

 

13.00-16.30 น. ห้องแสดงดนตรี ชัน้ 2  

อาคารจุฬาภรณ์พิศาล

ศลิป์ 

โครงการประชุมนสิิต 4 ชัน้ปี ปกีารศึกษา 2560 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและ

สาขาวิชาภาษาตะวันออก กลุ่มวชิาญี่ปุ่นธุรกิจ 

ภาควิชาภาษาตะวันออก และ

โครงการหลักสูตรศลิปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษา

ตะวันออก ภาคพิเศษ 

พุธท่ี 16 ส.ค. 60 09.00-10.30 น. ห้อง 401/1 ชัน้ 4 

อาคารมนุษยศาสตร์ 2 

ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงานโครงการหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาคพเิศษ คร้ังท่ี 8/2559 

โครงการหลักสูตรศลิปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษา

ตะวันออก ภาคพิเศษ 

 



เดือน วัน เดือน ป ี เวลา สถานที ่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินงานโดย 

สิงหาคม  10.30-12.00 น. ห้อง 401/1 ชัน้ 4 

อาคารมนุษยศาสตร์ 2 

ประชุมคณะกรรมการประจ าภาควิชาภาษาตะวันออก ครัง้ท่ี 8/2559 ภาควิชาภาษาตะวันออก 

 

พุธท่ี 16 ส.ค. 60 

 

13.00-16.30 น. ห้องแสดงดนตรี ชัน้ 2  

อาคารจุฬาภรณ์พิศาล

ศลิป์ 

โครงการประชุมนสิิต 4 ชัน้ปี ปกีารศึกษา 2560 สาขาวิชาภาษาจีน   และ

สาขาวิชาภาษาตะวันออก กลุ่มวชิาจีนธุรกิจ 

ภาควิชาภาษาตะวันออก และ

โครงการหลักสูตรศลิปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษา

ตะวันออก ภาคพิเศษ 

พฤหัสบดีท่ี 18 ส.ค. 

60  

  วันไหว้ครู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

พุธท่ี 23 ส.ค. 60 08.30-16.30 น. ห้องประชุม 2 ชัน้ 3 

อาคารมนุษยศาสตร์ 2 

การประเมินคุณภาพภายในระดบัหลักสูตร ภาควิชาภาษาตะวันออก หลักสูตร

ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

ภาควิชาภาษาตะวันออก / 

ประธานหลักสูตร 

08.30-16.30 น. ห้องประชุม 1 ชัน้ 3 

อาคารมนุษยศาสตร์ 2 

การประเมินคุณภาพภายในระดบัหลักสูตร ภาควิชาภาษาตะวันออก หลักสูตร

ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

ภาควิชาภาษาตะวันออก / 

ประธานหลักสูตร 

08.30-16.30 น. ห้อง 404 ชัน้ 4 อาคาร

มนุษยศาสตร์ 2 

การประเมินคุณภาพภายในระดบัหลักสูตร ภาควิชาภาษาตะวันออก หลักสูตร

ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก 

ภาควิชาภาษาตะวันออก / 

ประธานหลักสูตร 

พุธท่ี 30 ส.ค. 60 08.30-16.30 น. ห้อง 404 ชัน้ 4 อาคาร

มนุษยศาสตร์ 2 

การประเมินคุณภาพภายในระดบัหลักสูตร ภาควิชาภาษาตะวันออก หลักสูตร

ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาตะวันออก 

ภาควิชาภาษาตะวันออก / 

ประธานหลักสูตร 

09.00-12.00 น.  โครงการบริการวิชาการ Yokohama Shiritsu ประธานหลักสูตร 

กันยายน พุธท่ี 20 ก.ย. 60 09.00-10.30 น. ห้อง 401/1 ชัน้ 4 

อาคารมนุษยศาสตร์ 2 

ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงานโครงการหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาคพเิศษ คร้ังท่ี 9/2559 

โครงการหลักสูตรศลิปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษา

ตะวันออก ภาคพิเศษ 

10.30-12.00 น. ห้อง 401/1 ชัน้ 4 

อาคารมนุษยศาสตร์ 2 

ประชุมคณะกรรมการประจ าภาควิชาภาษาตะวันออก ครัง้ท่ี 9/2559 ภาควิชาภาษาตะวันออก 

เสารท่ี์ 16 – อาทิตยท่ี์ 

24 ก.ย. 60 

  วันสอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศกึษา 2560  

จันทร์ท่ี 25 ก.ย. 60   อาจารย์ดูสรุปผลประเมินการสอนของนสิิตผ่านเว็บ คร้ังท่ี 1  

เสารท่ี์ 30 ก.ย. 60   โครงการเสริมความรู้วัฒนธรรมจีนผ่านการอ่านหนังสอืนอกเวลาเชงิ 

สหวทิยาการ 

 



เดือน วัน เดือน ป ี เวลา สถานที ่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินงานโดย 

ตุลาคม พุธท่ี 11 ต.ค. 60 

 

  โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร วัฒนธรรมอาหารจีน “ ห่อเกี๊ยว” 

 

โครงการหลักสูตรศลิปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษา

ตะวันออก ภาคพิเศษ 

พุธท่ี 18 ต.ค. 60 09.00-10.30 น. ห้อง 401/1 ชัน้ 4 

อาคารมนุษยศาสตร์ 2 

ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงานโครงการหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาคพเิศษ คร้ังท่ี 10/2559 

โครงการหลักสูตรศลิปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษา

ตะวันออก ภาคพิเศษ 

10.30-12.00 น. ห้อง 401/1 ชัน้ 4 

อาคารมนุษยศาสตร์ 2 

ประชุมคณะกรรมการประจ าภาควิชาภาษาตะวันออก ครัง้ท่ี 10/2559 ภาควิชาภาษาตะวันออก 

พฤศจิกายน พุธท่ี 15 พ.ย. 60 09.00-10.30 น. ห้อง 401/1 ชัน้ 4 

อาคารมนุษยศาสตร์ 2 

ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงานโครงการหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาคพเิศษ คร้ังท่ี 11/2559 

โครงการหลักสูตรศลิปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษา

ตะวันออก ภาคพิเศษ 

10.30-12.00 น. ห้อง 401/1 ชัน้ 4 

อาคารมนุษยศาสตร์ 2 

ประชุมคณะกรรมการประจ าภาควิชาภาษาตะวันออก ครัง้ท่ี 11/2559 ภาควิชาภาษาตะวันออก 

ธันวาคม จันทร์ท่ี 4 – ศุกร์ท่ี 

15 ธ.ค. 60 

  วันสอบปลายภาค ภาคตน้ ปกีารศกึษา 2560  

จันทร์ท่ี 18 ธ.ค. 60   วันปิดภาคการศึกษา  

พุธท่ี 20 ธ.ค. 60 09.00-10.30 น. ห้อง 401/1 ชัน้ 4 

อาคารมนุษยศาสตร์ 2 

ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงานโครงการหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาคพเิศษ คร้ังท่ี 12/2559 

โครงการหลักสูตรศลิปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษา

ตะวันออก ภาคพิเศษ 

10.30-12.00 น. ห้อง 401/1 ชัน้ 4 

อาคารมนุษยศาสตร์ 2 

ประชุมคณะกรรมการประจ าภาควิชาภาษาตะวันออก ครัง้ท่ี 12/2559 ภาควิชาภาษาตะวันออก 

 โครงการ “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 ปีจอ ภาควิชาภาษาตะวันออก 

อังคารท่ี 26 ธ.ค. 60   โครงการ ทวนสอบภาคตน้ ปกีารศึกษา 2560 ภาควิชาภาษาตะวันออก 

  วันสุดท้ายของการสง่คะแนนสอบไล่  

  อาจารย์ดูสรุปผลประเมินการสอนของนสิิตผ่านเว็บ คร้ังท่ี 2  

ศุกร์ท่ี 5 ม.ค. 61   โครงการ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคปลาย  

ปีการศึกษา 2560 

 



เดือน วัน เดือน ป ี เวลา สถานที ่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินงานโดย 

มกราคม จันทร์ท่ี 8 ม.ค. 61   วันเปิดภาคเรียน ภาคปลาย ปกีารศึกษา 2560  

พฤหัสบดีท่ี 11 ม.ค. 
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  โครงการเปิดบ้านมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2560  

อังคารท่ี 16 ม.ค. 61   วันสุดท้ายของการายงาน มคอ.5 และ 6 ออนไลน์  

พุธท่ี 24 ม.ค. 61   วันสุดท้ายการแก้ไขคะแนน I และ N หากไมป่ฏบัิตติามนีใ้ห้ถอืวา่นิสติสอบตก  

กุมภาพันธ์ ศุกร์ท่ี 2 – เสารท่ี์ 10 

ก.พ. 61 

  งานวันเกษตรแห่งชาติ  

จันทร์ท่ี 5 ก.พ. 61   โครงการ น าชาวญี่ปุ่นเยี่ยมชมเกษตรแฟร์  

เสารท่ี์ 24 ก.พ. – 

อาทิตยท่ี์ 4 มี.ค. 61 

  วันสอบกลางภาค ภาคปลาย ปกีารศึกษา 2560  

มนีาคม จันทร์ท่ี 5 มี.ค. 61   อาจารย์ดูสรุปผลประเมินการสอนของนสิิตผ่านเว็บ คร้ังท่ี 1  

เมษายน พุธท่ี 25 เม.ย. 61   โครงการดอกแก้วอ าลาภาษาตะวันออก  

พฤษภาคม จันทร์ท่ี 7 – ศุกร์ท่ี 

18 พ.ค. 61 

  วันสอบปลายภาค ภาคปลาย ปกีารศึกษา 2560  

เสารท่ี์ 19 –อาทิตยท่ี์ 

20 พ.ค. 61 

  วันทดสอบวัดความรู้ความสามารถดา้นภาษาอังกฤษ ส าหรับนสิิตท่ีจะส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ (Exit-Exam) ส าหรับนสิิตรหัส 

58 

 

จันทร์ท่ี 21 พ.ค. 61   วันปิดภาคการศึกษา  

จันทร์ท่ี 28 – พุธท่ี

30 พ.ค. 61 

  โครงการสานสัมพันธ์ตะวันออก สรา้งทมี สร้างงาน สูค่วามส าเร็จ   

อังคารท่ี 29 พ.ค. 61   วันสุดท้ายของการสง่คะแนนสอบไล่  

อังคารท่ี 29 พ.ค. 61   อาจารย์ดูสรุปผลประเมินการสอนของนสิิตผ่านเว็บ คร้ังท่ี 2  

มถิุนายน อังคารท่ี 19 มิ.ย. 61   วันสุดท้ายของกาiรายงาน มคอ.5 และ 6 ออนไลน ์  

พุธท่ี 27 ม.ิย. 61   วันสุดท้ายการแก้ไขคะแนน I และ N หากไมป่ฏบัิตติามนีใ้ห้ถอืวา่นิสติสอบตก  

กรกฎาคม พฤหัสบดีท่ี 19 ก.ค. 
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  วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ.7 ออนไลน์ 

 

 

 


