ประจำสัปดำห์ 17 – 23 ธันวำคม 2561 @อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
วันจันทร์ที่ 17 ธันวำคม 2561
เวลำ 08.30 – 12.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ จัดสัมมนำ เรือ่ ง “กำรจัดกำรควำมรู้ มก. ปีกำรศึกษำ 2561 – 2562”
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2
เวลำ 13.30 – 16.30 น. : สำนักงำนกฎหมำย ประชุมคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ มก. ณ ห้องประชุม 9 ชัน้ 2

วันอังคำรที่ 18 ธันวำคม 2561
เวลำ 08.30 – 16.30 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2
เวลำ 08.30 – 16.30 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ รับสมัครสมำชิก ชพค. – ชพส. ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชัน้ 2
เวลำ 08.30 – 16.30 น. : บริษัท จีพี เอ็ดดูเคชัน่ จำกัด จัดสัมมนำวิชำกำร เรื่อง “นวัตกรรมดิจทิ ัลและเอไอ
ทำงลัดยกระดับกำรศึกษำ ตอบโจทย์อนำคตเด็กไทย” ณ ห้องประชุมสุธรรม อำรีกุล ชัน้ 1
เวลำ 12.00 – 16.30 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร ณ ห้องประชุม 6 ชัน้ 2

วันพุธที่ 19 ธันวำคม 2561
เวลำ 09.00 – 12.00 น. : ชมรม มก.อำวุโส ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำร ณ ห้องประชุม 8 ชัน้ 2
เวลำ 13.00 – 16.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมคณะกรรมกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ ณ ห้องประชุม 8 ชัน้ 2
เวลำ 13.00 – 16.30 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินผลงำนทำงวิชำกำร
ณ ห้องประชุม 6 ชัน้ 2

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวำคม 2561
เวลำ 08.30 – 12.00 น. : คณะประมง จัดเสวนำ เรือ่ ง “วิกฤตอ่ำวไทย รวมใจแก้ไข...มุง่ ไป SDGs”
ณ ห้องประชุมสุธรรม อำรีกุล ชัน้ 1
เวลำ 10.00 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมกำรโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพนิสิต มก. สู่สำกล
ณ ห้องประชุม 8 ชัน้ 2

วันศุกร์ที่ 21 ธันวำคม 2561
เวลำ 08.00 – 15.40 น. : มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิข้ำวไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จัดกำรประชุมเวทีข้ำวไทย
ประจำปี 2561 เรือ่ ง “กำรปฏิรปู ข้ำวและชำวนำไทย : ถึงเวลำหรือยัง”
ณ ห้องประชุมสุธรรม อำรีกุล ชัน้ 1
เวลำ 09.00 – 16.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมร่วมกับ กองคลัง เรือ่ ง “กำรตั้งค่ำระบบ Payday” ณ ห้องประชุม 8 ชัน้ 2
เวลำ 13.00 – 16.30 น. : สำนักงำนสภำ มก. ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ ครั้งที่ 5/2561
ณ ห้องประชุม 5 ชัน้ 2

Around Campus
งำนเสวนำซีรสี ์ เรื่อง “อำหำรปลอดภัย ครัง้ ที่ 5
ศูนย์นวัตกรรมวิทยำกำรอำหำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (KU FIRST) โดยภำควิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กำรอำหำร คณะอุตสำหกรรมเกษตร และสถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร ร่วมกับ สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) จัดเสวนำซีรสี ์ เรือ่ ง อำหำรปลอดภัย ครัง้ ที่ 5 : ผักไฮโดรโพนิกส์ปลอดภัย “สบำยใจเมือ่ รับทำน”
วันที่ 20 ธันวำคม 2561 เวลำ 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องบุหลันพิทกั ษ์พล สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร โดยมี
วัตถุประสงค์ เพือ่ นำเสนอมำตรฐำนที่เกีย่ วข้องในกำรควบคุมกำรผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ เทคนิคกระบวนกำรผลิตอย่ำงปลอดภัย
รวมถึงข้อสงสัยกรณีปริมำณสำรปนเปือ้ นในผักไฮโดรโพนิกส์ และเพือ่ สร้ำงควำมเข้ำใจและลดควำมตื่นตระหนกให้กบั ผูผ้ ลิต
และผูบ้ ริโภค
ภำยในงำนมีกำรเสวนำ เรือ่ ง ผักไฮโดรโพนิกส์ปลอดภัย : “สบำยใจเมือ่ รับทำน” หัวข้อ มำตรฐำนสินค้ำเกษตร
(Codex) : บทบำทของ มกอช. และมำตรฐำนของสินค้ำเกษตร โดย คุณก่อวดี ผลเกลีย้ ง นักวิชำกำรมำตรฐำนชำนำญกำร
พิเศษ สำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ หัวข้อ มำตรฐำน Global GAP/Thai GAP และกำรควบคุมคุณภำพ
ควำมปลอดภัยของผักไฮโดรโพนิกส์ โดย ดร.รุง่ นภำ ก่อประดิษฐ์สกุล ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำมำตรฐำนสินค้ำเกษตร
หัวข้อ ปริมำณสำรไนไตรท์ในผักไฮโดรโพนิกส์ : ปลอดภัยจริงหรือ? โดย ผศ.ดร.กนิฐพร วังใน ภำควิชำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรอำหำร คณะอุตสำหกรรมเกษตร และหัวข้อ กำรดูแลฟำร์มผักทีป่ ลูกโดยไม่ใช้ดนิ ให้ปลอดภัย โดย รศ.ดร.
ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ ภำควิชำพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน ดำเนินรำยกำรโดย รศ.ดร.วรำภำ มหำกำญจนกุล ภำควิชำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร คณะอุตสำหกรรมเกษตร ผู้สนใจเข้ำร่วมฟังกำรเสวนำดังกล่ำว สอบถำมรำยละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 – 2942 – 8629 – 35 ต่อ 1307

กำรประชุมเวทีขำ้ วไทย ประจำปี 2561
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ร่วมกับ มูลนิธขิ ้ำวไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ กรมกำรข้ำว และหน่วยงำนพันธมิตร จัดกำร
ประชุมเวทีข้ำวไทย ประจำปี 2561 ภำยใต้หวั ข้อ “กำรปฏิรปู ข้ำวและชำวนำไทย : ถึงเวลำหรือยัง” วันที่ 21 ธันวำคม 2561
เวลำ 08.00 15.40 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อำรีกลุ ชัน้ 1 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี เพือ่ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในกำรปฏิรปู
ข้ำวและชำวนำไทยทั้งระบบ ทั้งในด้ำนกำรผลิต กำรวิจัย และแนวนโยบำยของภำครัฐ และเพือ่ ร่วมกันจัดทำข้อเสนอแนะ ถึง
แนวทำงกำรปฏิรปู อุตสำหกรรมข้ำวไทยเพือ่ ตอบสนองควำมเป็นพลวัตของตลำดกำรค้ำ โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธำน
มูลนิธิข้ำวไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เป็นประธำนเปิดงำน
กิจกรรมประกอบด้วย กำรปำฐกถำพิเศษ เรือ่ ง “ข้ำวไทย : อดีต ปัจจุบนั และอนำคต” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ประธำนมูลนิธิข้ำวไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ พิธมี อบรำงวัล จำกโครงกำรของมูลนิธิฯ กำรคัดเลือกครอบครัวชำวนำตัวอย่ำง
ครั้งที่ 2 และกำรประกวดเรียงควำม “เรือ่ งเล่ำข้ำวพื้นเมือง เพือ่ สุขภำพ” กำรแสวนำ อีก 3 เรือ่ ง ได้แก่ 1. ปฏิรปู นโยบำยรัฐ
เกีย่ วกับข้ำวและชำวนำไทย 2. ปฏิรปู ระบบกำรผลิตข้ำวไทย 3. ปฏิรปู ระบบกำรวิจยั ข้ำวไทย และพิธปี ดิ กำรประชุม โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผูส้ นใจเข้ำร่วมฟังกำรประชุมเวทีข้ำวไทยได้โดยไม่มคี ่ำใช้จ่ำย สอบถำมเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 0 – 2942 – 7620 – 6

รับสมัครเรียนต่อ ป. โท ภำคพิเศษ
สำขำพัฒนำสังคม คณะสังคมศำสตร์ เปิดรับสมัครผู้จบปริญญำตรีทกุ สำขำเข้ำศึกษำต่อในระดับปริญญำโท หลักสูตร
กำรบริหำรและพัฒนำสังคม ภำคพิเศษ ประจำปีกำรศึกษำ 2561 ตั้งแต่บัดนีถ้ ึงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562
ผู้สนใจสอบถำมเพิม่ เติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 – 2942 – 7550 ต่อ 11 หรือดูที่ http:// sd.grad.ku.ac.th
ภำควิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์ เปิดรับสมัครเข้ำศึกษำต่อในระดับปริญญำโท สำขำวิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ (ภำคพิเศษ) ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตั้งแต่บัดนีถ้ ึงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562
ผู้สนใจสอบถำมเพิม่ เติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 – 2942 – 8762 ต่อ 647204 หรือดูที่ http:// www.cs.sci.ku.ac.th

