
 

  
ประจาํสปัดาห� 28 มกราคม – 3 กมุภาพนัธ� 2562 @อาคารสารนเิทศ 50 ป� 

วันจนัทร�ที ่28 มกราคม 2562                                                                                                  

เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ� ร�วมต�อนรบัและหารือร�วมกับเอกอัครราชฑูตแอฟริกาใต�ประจาํประเทศไทย ณ  
ห�องประชมุ 9 ชั้น 2    

เวลา 08.30 – 16.30 น. : สํานักงานสภา มก. ประชมุสภา มก. ประจําป� 2562 ณ ห�องประชุมกําพล อดุลวิทย� ชั้น 2 

วันองัคารที ่29 มกราคม 2562 

เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจ�าหน�าที่ จัดโครงการสัมมนาเครือข�ายผู�ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานบุคคลเรื่อง ชี้แจงหลักเกณฑ�
ระเบียบและข�อบงัคับการบรหิารงานบุคคล ณ ห�องประชมุธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 

เวลา 13.00 – 16.30 น. : สํานักงานอธิการบดี ประชมุประชุมคณะทํางานโครงการความร�วมมือระหว�าง มก. และธนาคารไทย
พาณิชย�  ณ  ห�องประชุมกําพล อดุลวิทย� ชั้น 2 

 

วันพธุที ่30 มกราคม 2562 

เวลา 09.00 – 09.30 น. : กองการเจ�าหน�าที่ เป�ดงานสัมมนาบุคลากร ประจําป� 2562 ห�องประชมุธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 

เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ� ต�อนรับผู�แทนจาก Arte-Fact Development ณ ห�องประชุม 9 ชัน้ 2      

วันศกุร�ที่ 1 กุมภาพนัธ� 2562 

เวลา 09.00 – 16.00 น. : กองการเจ�าหน�าที่ จัดทําข�อมลูระบบ KU Smart HR ณ ห�องประชุม 3 ชั้น 1   

Around Campus 

ขอเชิญเทีย่ว งานเกษตรแฟร� 62  
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ขอเชิญเที่ยวงานเกษตรแฟร� ประจําป� 2562 ภายใต�แนวคิด “เกษตรศาสตร�นําไทย 
นวัตกรรมก�าวไกล ใส�ใจสิง่แวดล�อม”ระหว�างวันที่ 25 มกราคม –2 กุมภาพันธ� 2562   
 งานเกษตรแฟร� ป� 62 คือ กิจกรรมใส�ใจสิ่งแวดล�อม ลดการใช� Single use plastic รณรงค�ให�ผู�มาเดินงานเกษตร
แฟร� พกถุงผ�ามาใส�ของ นํากระบอกน้ํา หรือภาชนะมารับประทานอาหาร โดยมหาวิทยาลัยมีจุดบริหารน้ําด่ืมฟรี และจุดล�าง
ภาชนะไว�รองรับ และทีส่าํคัญท�านสามารถ DownloadApplication ที่ชื่อว�า Inside KU มีรายละเอยีดของงาน นทิรรศการ/
การสาธิต โซนขายต�างๆ แผนผังงาน อบรมวิชาชีพ รวมไปถึง เส�นทางเดินรถภายในงานเป�นต�น 
 ภายในงานมีการจัดแสดงนทิรรศการผลงานวิจยั 101 เรื่อง 9 กลุ�ม และการจาํหน�ายสินค�าและผลิตผลทางการเกษตร 
สินค�า OTOP โดยแบ�งพื้นที่การจัดงานเป�นโซนต�าง ๆ รวม 13 โซน ดังนี้ โซน A –Green Zone โซน B – ต�นไม� และเครื่องมือ-
อุปกรณ�การเกษตร โซนC – สัตว�เลี้ยงและอุปกรณ� (งดจําหน�ายสุนขั แมว กระต�าย และสัตว�ป�กทุกชนิด) โซน D - DIY and       
 

 



 

 

 

 

 

           

Idea โซน E – ตลาดน้ํานนทร ีโซน F – สินค�าเกษตรอุปโภค –บริโภค โซน G – KU Shopping Mall โซน H – KU Outlet 
โซน M – ร�านจากหน�วยงานภาครัฐ และเฟรนไชส� โซนJ – องค�กรการเกษตร โซน K – สินค�าจากบริษัท/ห�างร�าน ศนูย�อาหาร
และสวนสนุก นอกจากนี้ยงัมกีารประกวดต�าง ๆ อาทิ ไม�ดอก ไม�ประดับ ผลไม� ประกวดจดัตู�ปลา ประกวดวาดภาพ ประกวดสตัว�
เลี้ยงตลอดจนการออกร�านของสโมสรนิสิตคณะต�าง ๆ และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม เป�นต�น จึงขอเชิญชวนผู�สนใจเข�าร�วม
ชมและเลือกซ้ือสินค�าภายในงานดังกล�าว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  www.ku.ac.th  

การประชุมทางวิชาการ ครัง้ที ่57 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ร�วมกับ หน�วยงานพันธมิตร ขอเชิญผู�สนใจเข�าร�วมฟ�งการนําเสนอผลงานวิจยัในงาน การ
ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57  ภายใต�แนวคิด“ชุมชนโลกาภิวัตน� สู�สังคมไทยยุคดิจิทัล” ระหว�างวันที่ 29 มกราคม  -1 กุมภาพันธ� 
2562 โดยมีรายละเอยีดดังนี้ วันที่ 29 มกราคม 2562  

เวลา 09.00 -09.30 น.  พิธีเป�ดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57  
         ณ ห�องประชุมชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ�พิศาลศิลป� คณะมนุษยศาสตร� 

เวลา 09.30 -11.30 น.  การอภิปรายพิเศษ เรื่อง”Glocalization to Digitized Thailand” 
เวลา 11.30 -12.00 น.  พิธีมอบรางวัลแก� ผู�เสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 
เวลา 13.30 -15.30 น.  พิธีเป�ดภาคโปสเตอร� และมอบรางวัลโปสเตอร� ณ ชั้น 1 อาคารศูนย�เรียนรวม 1 
เวลา 15.30 -17.30 น.  สาขาพืชสัมมนาพิเศษ เรื่อง “การตัดสินใจแบบมสี�วนร�วมเพื่อขบัเคลื่อนและขยายผล 

         การจัดที่ดินอย�างยั่งยนื (DS-SLM) I ณ ห�อง 221 อาคารศูนย�เรียนรวม 1 
สาํหรบัวนัที ่30 มกราคม -1 กมุภาพนัธ� 2562 มีการบรรยาย เสวนาพิเศษ และนําเสนอผลงานวิจัย ที่เป�นประโยชน�ต�อ

การพัฒนาประเทศใน 3 หมวดวิชาการ12 สาขา อาทิ สาขาพืช สาขาสัตว� สาขาสัตวแพทยศาสตร� สาขาอตุสาหกรรมเกษตร 
สาขาวิทยาศาสตร�และพันธุวิศวกรรม สาขามนษุยศาสตร�และสังคมศาสตร� ผู�สนใจสอบถามได�ที่ โทรศัพท� 0 –2942 –8200 ต�อ 
618211–15 หรือดูที่ http://annualconference.ku.ac.th 

 

ขอเชิญร�วมวันสถาปนามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร� ครบรอบ 76 ป�  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ขอเชิญ นิสิตเก�า นิสิตป�จจุบัน บุคลากรและพนักงาน ร�วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร� ครบรอบ 76 ป� ในวันเสาร�ที่ 2 กุมภาพันธ� 2562 เวลา 07.00 น. ณ อนุสาวรีย�สามบูรพาจารย� และหอประชุม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� โดยมีกิจกรรมดังนี ้07.00 – 08.30 น. พิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย�สามบูรพาจารย� ณ 
อนุสาวรีย�สามบูรพาจารย� 09.00 – 11.30 น. พิธีรดน้ําคารวะบูรพาจารย� พิธีทางศาสนา ณ หอประชุม มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร�  

ขอเชิญร�วมชมงานแสดงและประกวดสตัว�เลีย้งในงานเกษตรแฟร� ประจาํป� 2562          
  คณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ร�วมกับ สมาคมพฒันาพนัธุ�สุนัขแห�งประเทศไทย ขอเชิญชมงาน
แสดงและประกวดสัตว�เลี้ยง ในงานเกษตรแฟร� ประจําป� 2562 ภายใต�หัวข�อ “สัตวแพทย�เกษตรนําไทย ใส�ใจสิ่งแวดล�อม” 
ระหว�างวันที่ 1 – 2 กุมภาพนัธ� 2562 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� บางเขน โดยกิจกรรมประกอบด�วย 
 1. นิทรรศการ “ใต�ร�มพระบารมี” ระหว�างวันที่ 1 – 2  กุมภาพันธ� 2562 ณ อาคารจักรพันธ�เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร� บางเขน พบกับ 
         นิทรรศการสนุขัทรงเลีย้ง สมเดจ็พระเจ�าอยู�หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู   
           2. บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ�า...ฟรี  ระหว�างวันที่ 1 กุมภาพันธ� –  3 มีนาคม 2562 โดยให�บริการดังนี้  
                  วันที ่1 – 2 กมุภาพนัธ� 2561 เวลา 13.00 – 13.30 น. ณ ด�านข�างอาคารจกัรพันธ�เพ็ญศิริ (แจกคูปองฉีดวัคซีน
โรคพิษสุนัขบ�า จํานวน 500 ใบ) วนัที ่3 กมุภาพนัธ� – 3 มนีาคม 2562 ต้ังแต� เวลา 07.00 น. เป�นต�นไป ณ โรงพยาบาลสัตว� 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� บางเขน 
 3. กิจกรรมการแสดงและประกวดสัตว�เลี้ยง ณ ลานจอดรดด�านข�าง (ฝ��ง ศร.4) ของอาคารจกัรพันธ�เพ็ญศิร ิ   
 นอกจากนี้ ยังมีการประกวดภาพถ�ายภายในงานแสดงและประกวดสัตว�เลี้ยง ประจําป� 2562 อีกด�วย สนใจสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณธันย�ชนก เรืองศรี และ คุณเสาวลักษณ� สีงาน โทรศพัท� 0 –2797 –1900 ต�อ 1205 และ 1203  
 

 


	เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลเรื่อง ชี้แจงหลักเกณฑ์ระเบียบและข้อบังคับการบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2
	เวลา 13.00 – 16.30 น. : สำนักงานอธิการบดี ประชุมประชุมคณะทำงานโครงการความร่วมมือระหว่าง มก. และธนาคารไทยพาณิชย์  ณ  ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2

