ประจำสัปดำห์ 22 – 28 มกรำคม 2561

ปฏิทินข่าว
วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561
เวลา 09.30 – 14.00 น. : สานักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริ มกิจการ มก.ครัง้ ที่ 1/2561
ณ ห้ องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ณ ห้ อง
ประชุม 6 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.00 – 16.30 น. : สานักงานกฎหมาย ประชุมคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจา มก. ณ ห้ อง
ประชุม 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 15.00 – 16.30 น. : สานักงานสภา มก. ประชุมหารื อเพื่อการ
พัฒนารู ปแบบการจัดประชุมสภา มก. ณ
ห้ องประชุม 9 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ประจาปี 2560 ณ ห้ องประชุมสุธรรม
อารี กลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันศุกร์ท่ี 26 มกราคม 2561
เวลา 09.30 – 12.00 น. : สานักงานประกันคุณภาพประชุม
คณะกรรมการนโยบายการประกัน
คุณภาพครัง้ ที่ 1/2561 ณ ห้ องประชุม 8
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.00 – 15.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ณ ห้ อง
ประชุม 6 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ปฏิทินกิจกรรม
งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจําปี 2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่ วมกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่ 26
มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน ในงานมีการแสดงนิทรรศการทางวิชาการ การจาหน่าย
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561
เวลา 08.30 – 17.00 น. : กองคลัง ประชุมคณะกรรมการบริ หารและ สินค้ าทางการเกษตร ต้ นไม้ พนั ธุ์ไม้ ไม้ ดอกไม้ ประดับ ผลิตผลทาง
คณะอนุกรรมการ มก.และ อนุกรรมการ การเกษตรมะขามหวาน หอม กระเทียม ข้ าวสาร ผักผลไม้ สดและ
สานักงานโครงการความร่ วมมือระหว่าง แปรรู ป สัตว์เลี ้ยงและอุปกรณ์ สินค้ าอุปโภคบริ โภคมากมาย ฯลฯ
มก. และธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด ณ เชิญชวนผู้สนใจร่ วมชมและเลือกซื ้อสินค้ าในงานดู www.ku.ac.th
ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี การประชุมทางวิชาการครัง้ ที่ 56
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
เวลา 09.30 – 12.00 น. : สานักงานอธิการบดี ประชุมตรวจสอบ
จัดการประชุมทางวิชาการ ครัง้ ที่ 56 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 2
ภายในสานักงานอธิการบดี ณ ห้ อง
กุมภาพันธ์ 2561 โดยเปิ ดโอกาสให้ นกั วิจยั นักวิชาการ และผู้สนใจ
ประชุม 9 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เข้ าร่ วมประชุมและนาเสนอผลงานวิจยั ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนา
เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมขอ Require
ประเทศใน 3 หมวดวิชาการ 12 สาขา ทังในภาคบรรยาย
้
ภาค
ment ข้ อมูลที่อยากนาใส่ระบบ ณ ห้ อง
โปสเตอร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้ แก่
ประชุม 9 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
หมวดวิชำเกษตรศำสตร์ ประกอบด้ วยงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
เวลา 13.00 – 18.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ แถลงข่าวประชุมนานา
ชาติ KU President Forum ครบรอบ 75 ปี กับ สาขาพืช สาขาสัตว์ สาขาประมงสาขาสัตวแพทยศาสตร์ และ
แห่งการสถาปนา มก. ณ ห้ องประชุมกาพล สาขาส่งเสริ มการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
หมวดวิชำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม
อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ประกอบด้ วยงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับสาขาวิทยาศาสตร์ และพันธุ
วันพฤหัสบดีท่ี 25 มกราคม 2561
เวลา 07.00 – 16.30 น. : สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. ประชุมใหญ่สามัญ วิศวกรรม สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาสถาปั ตยกรรมศาสตร์

การประชุ
มทางวิชาการ
และวิ
ศวกรรมศาสตร์
และสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
6. ประเภทแพะเนื ้อ แองโกลนูเบียน เพศเมีย ไม่ผลัดฟั น
หมวดวิชำศึกษำศำสตร์ สังคมศำสตร์ และมนุษยศำสตร์
7. ประเภทแพะเนื ้อบอร์ และ คาราฮารี พันธุ์แท้ เพศผู้
–
ประกอบด้
วยงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับสาขาศึกษาศาสตร์ สาขา
ไม่ผลัดฟั น
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุรกิจ
8. ประเภทแพะเนื ้อบอร์ และ คาราฮารี พันธุ์แท้ เพศเมีย
ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ http://annualconference. ไม่ผลัดฟั น
ku.ac.th/และสอบถามได้ ที่ ฝ่ ายบริ การการศึกษา สานักทะเบียนและ
9. ประเภทพันธุ์เนื ้อ ลูกผสม บอร์ และคาราฮารี เพศผู้
ประมวลผล โทรศัพท์ 0 – 2118 – 0145
ไม่ผลัดฟั น
มก. ขอเชิญชมผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและร่วม
10. ประเภทพันธุ์เนื ้อ ลูกผสม บอร์ และคาราฮารี เพศเมีย ไม่
Workshop
ผลัดฟั น
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
11. ประเภทแกะ ลูกผสมทัว่ ไป เพศผู้ ไม่ผลัดฟั น
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจชม
12. ประเภทแกะ ลูกผสมทัว่ ไป เพศเมีย ไม่ผลัดฟั น
ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมที่ทาจากวัสดุธรรมชาติและช่วย
ผู้สนใจลงทะเบียนการประกวด เวลา 08.00 – 10.00 น. ติดต่อ
ส่งเสริ มให้ ก้าวสูก่ ารต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ ซึง่ เป็ นผลงานที่ได้ รับ
สอบถาม โทร. 084 – 665 – 0250 หรื อ 02 – 579 – 0588 ต่อ 1509
รางวัลจากการประกวด Thailand Design Awards 2018 และร่ วม
หรื อที่ http://www.ku.ac.th/web2012
กิจกรรม Workshop ถึง 4 กิจกรรม ดังนี ้ วันที่ 28 มกราคม 2561
รับสมัครศึกษาต่อ
กิจกรรม DIY : ผ้ าย้ อมครามธรรมชาติ 29 มกราคม 2561 กิจกรรม
โรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศนู ย์วิจยั และ
DIY : ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร “ยาหม่องแฟนซีจากพืชสมุนไพร” พัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครนักเรี ยนเข้ าเรี ยนชัน้
31 มกราคม 2561 กิจกรรม Demonstration : สาธิตการใช้ เครื่ อง
ประถมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2561รับใบสมัครแบบออนไลน์ที่
Near-Infrared แบบพกพา (NIR-Gun) และ 1 กุมภาพันธ์ 2561
http://www.kus.ku.ac.th ตังแต่
้ วนั ที่ 22 – 26 มกราคม 2561 หรื อ
กิจกรรม สาธิตการทาบัตเตอร์ เค้ กจากแป้งข้ าวหอมมะลิ ในงานวัน
รับใบสมัคร ณ อาคาร 1 ตังแต่
้ วนั ที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา
เกษตรแห่งชาติ ประจาปี 2561 ตังแต่
้ เวลา 10.00 – 18.00 น. วันที่ 08.00 – 16.00 น. และเปิ ดรับสมัครวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2561
26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ณ อาคารอุบล เรี ยงสุวรรณ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 – 942 –
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8800 – 9

การประกวดแพะและแกะ
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดการประกวดแพะและแกะ ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจาปี
2561 ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ
ลานประกวดหน้ าภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน การประกวดแพะและแกะ
แบ่งเป็ น 12 ประเภท ดังนี ้
1. ประเภทแพะนม ซาแนน, อัลไพน์และทอกเกนเบอร์ ก เพศผู้
ไม่ผลัดฟั น
2. ประเภทแพะนม ซาแนน, อัลไพน์และทอกเกนเบอร์ ก เพศ
เมีย ไม่ผลัดฟั น
3. ประเภทแพะนม ซาแนน, อัลไพน์และทอกเกนเบอร์ ก เพศผู้
ฟั นแท้ ไม่เกิน 2 คู่
4. ประเภทแพะนม ซาแนน, อัลไพน์และทอกเกนเบอร์ ก เพศ
เมีย ฟั นแท้ ไม่เกิน 2 คู่
5. ประเภทแพะเนื ้อ แองโกลนูเบียน เพศผู้ ไม่ผลัดฟั น

อบรมหลักสูตร วิศวกรรมป้องกันอัคคีภยั รุ่นที่ 45
สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภยั คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิ ด
อบรมหลักสูตร วิศวกรรมป้องกันอัคคีภยั รุ่ นที่ 45 วันที่ 3 – 25
มีนาคม 2561 อบรมวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ทังหมด
้
8 วัน ณ อาคาร
9 ชัน้ 2 อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ รับจานวน 40 ท่าน ลงทะเบียนท่าน
ละ 22,000 บาท (พิเศษ ชาระเงินก่อนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
เพียงท่านละ 21,000) ผู้ผ่านการฝึ กอบรมจะได้ รับวุฒิบตั รจาก
สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภยั และยังได้ รับคะแนน CPD จาก
สภาวิศวกรด้ วย ผู้สนใจสมัครได้ ที่ สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภยั
โทรศัพท์ 02 – 942 – 8389
75 ปี แห่ งกำรสถำปนำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมอธิการบดีระดับนานาชาติ KU
Presidents Forum : In Celebration on the 75th Anniversary
of Kasetsart University และในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
ครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญ
ร่ วมพิธีวางพวงมาลาหน้ าอนุสาวรี ย์สามบูรพาจารย์
2

