
 

ประจ ำสปัดำห ์17 – 23 ธนัวำคม 2561 @อำคำรสำรนเิทศ 50 ป ี

วนัจนัทรท์ี ่17 ธนัวำคม 2561                                                                                                  
เวลำ 08.30 – 12.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ จดัสมัมนำ เรือ่ง “กำรจดักำรควำมรู้ มก. ปีกำรศกึษำ 2561 – 2562” 
                                   ณ หอ้งประชมุธรีะ สตูะบุตร  ชั้น 2 

เวลำ 13.30 – 16.30 น. : ส ำนักงำนกฎหมำย ประชุมคณะกรรมกำรอุทธรณแ์ละรอ้งทกุข์ประจ ำ มก. ณ หอ้งประชมุ 9 ชัน้ 2                                   

วนัอังคำรที ่18 ธนัวำคม 2561    
เวลำ 08.30 – 16.30 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชมุคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ณ ห้องประชมุ 8 ชั้น 2 

เวลำ 08.30 – 16.30 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ รบัสมัครสมำชกิ ชพค. – ชพส. ณ หอ้งประชมุธรีะ สตูะบุตร ชัน้ 2 

เวลำ 08.30 – 16.30 น. : บริษัท จพีี เอ็ดดูเคชัน่ จ ำกัด จดัสมัมนำวิชำกำร เรื่อง “นวตักรรมดิจทิัลและเอไอ 
                                   ทำงลัดยกระดบักำรศกึษำ ตอบโจทยอ์นำคตเดก็ไทย” ณ หอ้งประชมุสุธรรม อำรกีุล ชัน้ 1 

เวลำ 12.00 – 16.30 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชมุก ำหนดต ำแหน่งทำงวชิำกำร ณ หอ้งประชุม 6 ชัน้ 2 

วนัพธุที ่19 ธนัวำคม 2561 
เวลำ 09.00 – 12.00 น. : ชมรม มก.อำวโุส ประชมุคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ณ หอ้งประชมุ 8 ชัน้ 2 

เวลำ 13.00 – 16.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชมุคณะกรรมกำรจดัท ำแผนยทุธศำสตร์ ณ ห้องประชุม 8 ชัน้ 2                                     

เวลำ 13.00 – 16.30 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชมุคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒปิระเมนิผลงำนทำงวชิำกำร  
                                   ณ หอ้งประชมุ 6 ชัน้ 2                                    

วนัพฤหสับดทีี ่20 ธนัวำคม 2561 
เวลำ 08.30 – 12.00 น. : คณะประมง จดัเสวนำ เรือ่ง “วกิฤตอำ่วไทย รวมใจแกไ้ข...มุง่ไป SDGs”  
                                   ณ หอ้งประชมุสุธรรม อำรกีุล ชัน้ 1   

เวลำ 10.00 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพนัธ์ ประชุมคณะกรรมกำรโครงกำรเสรมิสร้ำงศกัยภำพนสิิต มก. สู่สำกล 
                                   ณ หอ้งประชมุ 8 ชัน้ 2  

วนัศกุรท์ี ่21 ธนัวำคม 2561 
เวลำ 08.00 – 15.40 น. : มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ รว่มกับ มลูนิธิข้ำวไทย ในพระบรมรำชปูถมัภ ์จัดกำรประชุมเวทีข้ำวไทย  
                                   ประจ ำป ี2561 เรือ่ง “กำรปฏริปูขำ้วและชำวนำไทย : ถงึเวลำหรอืยงั”  
                             ณ ห้องประชุมสุธรรม อำรกีุล ชัน้ 1 
เวลำ 09.00 – 16.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชมุรว่มกบั กองคลัง เรือ่ง “กำรตั้งค่ำระบบ Payday” ณ หอ้งประชมุ 8 ชัน้ 2 

เวลำ 13.00 – 16.30 น. : ส ำนกังำนสภำ มก. ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำคณบดคีณะวศิวกรรมศำสตร์ ครั้งที่ 5/2561 
                                   ณ หอ้งประชมุ 5 ชัน้ 2 

 



 

 

 

 

           

Around Campus 

งำนเสวนำซรีสี ์ เรื่อง “อำหำรปลอดภัย ครัง้ที ่5  
        ศนูยน์วัตกรรมวทิยำกำรอำหำร มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์(KU FIRST) โดยภำควชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 
กำรอำหำร คณะอุตสำหกรรมเกษตร และสถำบันค้นคว้ำและพฒันำผลิตภัณฑอ์ำหำร รว่มกบั ส ำนกังำนกองทนุสนับสนนุกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) จดัเสวนำซรีสี ์เรือ่ง อำหำรปลอดภยั ครัง้ที ่5 : ผกัไฮโดรโพนกิสป์ลอดภยั “สบำยใจเมือ่รบัทำน” 
วนัที ่20 ธนัวำคม 2561 เวลำ 09.00 – 12.00 น. ณ หอ้งบหุลนัพทิกัษพ์ล สถำบนัคน้ควำ้และพฒันำผลติภณัฑอ์ำหำร โดยมี
วัตถปุระสงค์ เพือ่น ำเสนอมำตรฐำนที่เกีย่วข้องในกำรควบคุมกำรผลติผกัไฮโดรโพนิกส ์เทคนคิกระบวนกำรผลติอย่ำงปลอดภัย
รวมถึงข้อสงสัยกรณีปรมิำณสำรปนเปือ้นในผกัไฮโดรโพนกิส ์และเพือ่สร้ำงควำมเข้ำใจและลดควำมตื่นตระหนกใหก้บัผูผ้ลิต
และผูบ้รโิภค  
         ภำยในงำนมกีำรเสวนำ เรือ่ง ผกัไฮโดรโพนกิสป์ลอดภยั : “สบำยใจเมือ่รบัทำน” หัวข้อ  มำตรฐำนสนิคำ้เกษตร 
(Codex) : บทบำทของ มกอช. และมำตรฐำนของสนิคำ้เกษตร โดย คณุกอ่วด ีผลเกลีย้ง นกัวิชำกำรมำตรฐำนช ำนำญกำร
พิเศษ ส ำนกังำนมำตรฐำนสนิค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ หวัข้อ มำตรฐำน Global GAP/Thai GAP และกำรควบคมุคณุภำพ
ควำมปลอดภยัของผกัไฮโดรโพนกิส ์โดย ดร.รุง่นภำ กอ่ประดษิฐส์กลุ ผูอ้ ำนวยกำรศนูยว์ิจัยและพฒันำมำตรฐำนสินค้ำเกษตร 
หัวข้อ ปรมิำณสำรไนไตรทใ์นผกัไฮโดรโพนกิส ์: ปลอดภยัจรงิหรอื? โดย ผศ.ดร.กนฐิพร วงัใน ภำควิชำวทิยำศำสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีำรอำหำร คณะอุตสำหกรรมเกษตร และหัวข้อ กำรดแูลฟำรม์ผกัทีป่ลกูโดยไมใ่ชด้นิใหป้ลอดภยั โดย รศ.ดร. 
ธรรมศกัดิ ์ทองเกต ุภำควิชำพืชสวน คณะเกษตร ก ำแพงแสน ด ำเนนิรำยกำรโดย รศ.ดร.วรำภำ มหำกำญจนกลุ ภำควชิำ
วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยกีำรอำหำร คณะอุตสำหกรรมเกษตร ผู้สนใจเข้ำร่วมฟังกำรเสวนำดังกลำ่ว สอบถำมรำยละเอียด
เพิ่มเตมิไดท้ี่ โทรศัพท์ 0 – 2942 – 8629 – 35 ตอ่ 1307         

กำรประชมุเวทขีำ้วไทย ประจ ำป ี2561  
       มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์รว่มกบั มูลนิธข้ิำวไทย ในพระบรมรำชปูถัมภ ์กรมกำรข้ำว และหนว่ยงำนพนัธมติร จัดกำร
ประชมุเวทีข้ำวไทย ประจ ำปี 2561 ภำยใต้หวัข้อ “กำรปฏริปูขำ้วและชำวนำไทย : ถงึเวลำหรอืยงั” วนัที ่21 ธนัวำคม 2561  
เวลำ 08.00 15.40 น. ณ หอ้งประชมุสธุรรม อำรกีลุ ชัน้ 1 อำคำรสำรนเิทศ 50 ป ีเพือ่แลกเปลี่ยนควำมคิดเหน็ในกำรปฏิรปู
ข้ำวและชำวนำไทยทั้งระบบ ทั้งในด้ำนกำรผลิต กำรวิจัย และแนวนโยบำยของภำครัฐ  และเพือ่ร่วมกนัจัดท ำข้อเสนอแนะ ถึง
แนวทำงกำรปฏิรปูอุตสำหกรรมข้ำวไทยเพือ่ตอบสนองควำมเป็นพลวัตของตลำดกำรค้ำ โดยม ีดร.สเุมธ ตนัตเิวชกลุ ประธำน
มูลนิธิข้ำวไทย ในพระบรมรำชูปถมัภ ์เปน็ประธำนเปิดงำน 
         กิจกรรมประกอบดว้ย กำรปำฐกถำพเิศษ เรือ่ง “ข้ำวไทย : อดตี ปจัจบุนั และอนำคต” โดย ดร.สเุมธ ตนัตเิวชกลุ 
ประธำนมูลนิธิข้ำวไทยในพระบรมรำชปูถมัภ์ พธิมีอบรำงวลั จำกโครงกำรของมูลนิธิฯ กำรคดัเลือกครอบครวัชำวนำตวัอย่ำง 
ครั้งที ่2 และกำรประกวดเรียงควำม “เรือ่งเล่ำข้ำวพื้นเมอืง เพือ่สุขภำพ” กำรแสวนำ อกี 3 เรือ่ง ไดแ้ก ่1. ปฏริปูนโยบำยรฐั
เกีย่วกบัขำ้วและชำวนำไทย 2. ปฏริปูระบบกำรผลติข้ำวไทย 3. ปฏริปูระบบกำรวจิยัขำ้วไทย และพธิปีดิกำรประชมุ โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผูส้นใจเข้ำร่วมฟังกำรประชมุเวทีข้ำวไทยได้โดยไม่มคี่ำใช้จ่ำย สอบถำมเพิ่มเติมที่ โทรศพัท ์0 – 2942 – 7620 – 6  

รบัสมคัรเรยีนตอ่ ป. โท ภำคพเิศษ  
       สำขำพฒันำสงัคม คณะสงัคมศำสตร์ เปิดรับสมคัรผู้จบปริญญำตรีทกุสำขำเข้ำศึกษำต่อในระดบัปรญิญำโท หลกัสูตร
กำรบริหำรและพฒันำสังคม ภำคพิเศษ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 ตั้งแตบ่ัดนีถ้ึงวนัที่ 1 กมุภำพันธ์ 2562  
         ผู้สนใจสอบถำมเพิม่เตมิไดท้ี่ โทรศัพท์ 0 – 2942 – 7550 ตอ่ 11 หรอืดทูี่ http:// sd.grad.ku.ac.th  
         ภำควชิำวทิยำกำรคอมพวิเตอร ์คณะวทิยำศำสตร ์เปิดรับสมคัรเข้ำศกึษำต่อในระดบัปริญญำโท สำขำวทิยำกำร
คอมพวิเตอร์ (ภำคพิเศษ) ประจ ำปกีำรศกึษำ 2562 ตั้งแตบ่ัดนีถ้ึงวนัที่ 1 กมุภำพนัธ์ 2562  
         ผู้สนใจสอบถำมเพิม่เตมิไดท้ี่ โทรศัพท์ 0 – 2942 – 8762 ตอ่ 647204 หรอืดทูี่ http:// www.cs.sci.ku.ac.th 

 

   


