ประจําสัปดาห 28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ 2562 @อาคารสารนิเทศ 50 ป
วันจันทรที่ 28 มกราคม 2562
เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ รวมตอนรับและหารือรวมกับเอกอัครราชฑูตแอฟริกาใตประจําประเทศไทย ณ
หองประชุม 9 ชั้น 2
เวลา 08.30 – 16.30 น. : สํานักงานสภา มก. ประชุมสภา มก. ประจําป 2562 ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ชั้น 2

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจาหนาที่ จัดโครงการสัมมนาเครือขายผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลเรื่อง ชี้แจงหลักเกณฑ
ระเบียบและขอบังคับการบริหารงานบุคคล ณ หองประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2
เวลา 13.00 – 16.30 น. : สํานักงานอธิการบดี ประชุมประชุมคณะทํางานโครงการความรวมมือระหวาง มก. และธนาคารไทย
พาณิชย ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ชั้น 2

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562
เวลา 09.00 – 09.30 น. : กองการเจาหนาที่ เปดงานสัมมนาบุคลากร ประจําป 2562 หองประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ ตอนรับผูแทนจาก Arte-Fact Development ณ หองประชุม 9 ชัน้ 2

วันศุกรที่ 1 กุมภาพันธ 2562
เวลา 09.00 – 16.00 น. : กองการเจาหนาที่ จัดทําขอมูลระบบ KU Smart HR ณ หองประชุม 3 ชั้น 1

Around Campus
ขอเชิญเทีย่ ว งานเกษตรแฟร 62
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอเชิญเที่ยวงานเกษตรแฟร ประจําป 2562 ภายใตแนวคิด “เกษตรศาสตรนําไทย
นวัตกรรมกาวไกล ใสใจสิง่ แวดลอม”ระหวางวันที่ 25 มกราคม –2 กุมภาพันธ 2562
งานเกษตรแฟร ป 62 คือ กิจกรรมใสใจสิ่งแวดลอม ลดการใช Single use plastic รณรงคใหผูมาเดินงานเกษตร
แฟร พกถุงผามาใสของ นํากระบอกน้ํา หรือภาชนะมารับประทานอาหาร โดยมหาวิทยาลัยมีจุดบริหารน้ําดื่มฟรี และจุดลาง
ภาชนะไวรองรับ และทีส่ าํ คัญทานสามารถ DownloadApplication ที่ชื่อวา Inside KU มีรายละเอียดของงาน นิทรรศการ/
การสาธิต โซนขายตางๆ แผนผังงาน อบรมวิชาชีพ รวมไปถึง เสนทางเดินรถภายในงานเปนตน
ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจยั 101 เรื่อง 9 กลุม และการจําหนายสินคาและผลิตผลทางการเกษตร
สินคา OTOP โดยแบงพื้นที่การจัดงานเปนโซนตาง ๆ รวม 13 โซน ดังนี้ โซน A –Green Zone โซน B – ตนไม และเครื่องมืออุปกรณการเกษตร โซนC – สัตวเลี้ยงและอุปกรณ (งดจําหนายสุนขั แมว กระตาย และสัตวปกทุกชนิด) โซน D - DIY and

Idea โซน E – ตลาดน้ํานนทรี โซน F – สินคาเกษตรอุปโภค –บริโภค โซน G – KU Shopping Mall โซน H – KU Outlet
โซน M – รานจากหนวยงานภาครัฐ และเฟรนไชส โซนJ – องคกรการเกษตร โซน K – สินคาจากบริษัท/หางราน ศูนยอาหาร
และสวนสนุก นอกจากนี้ยงั มีการประกวดตาง ๆ อาทิ ไมดอก ไมประดับ ผลไม ประกวดจัดตูปลา ประกวดวาดภาพ ประกวดสัตว
เลี้ยงตลอดจนการออกรานของสโมสรนิสิตคณะตาง ๆ และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม เปนตน จึงขอเชิญชวนผูสนใจเขารวม
ชมและเลือกซื้อสินคาภายในงานดังกลาว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ku.ac.th

การประชุมทางวิชาการ ครัง้ ที่ 57
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับ หนวยงานพันธมิตร ขอเชิญผูสนใจเขารวมฟงการนําเสนอผลงานวิจยั ในงาน การ
ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 ภายใตแนวคิด“ชุมชนโลกาภิวัตน สูสังคมไทยยุคดิจิทัล” ระหวางวันที่ 29 มกราคม -1 กุมภาพันธ
2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ วันที่ 29 มกราคม 2562
เวลา 09.00 -09.30 น. พิธีเปดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57
ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารจุฬาภรณพิศาลศิลป คณะมนุษยศาสตร
เวลา 09.30 -11.30 น. การอภิปรายพิเศษ เรื่อง”Glocalization to Digitized Thailand”
เวลา 11.30 -12.00 น. พิธีมอบรางวัลแก ผูเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56
เวลา 13.30 -15.30 น. พิธีเปดภาคโปสเตอร และมอบรางวัลโปสเตอร ณ ชั้น 1 อาคารศูนยเรียนรวม 1
เวลา 15.30 -17.30 น. สาขาพืชสัมมนาพิเศษ เรื่อง “การตัดสินใจแบบมีสวนรวมเพื่อขับเคลื่อนและขยายผล
การจัดที่ดินอยางยั่งยืน (DS-SLM) I ณ หอง 221 อาคารศูนยเรียนรวม 1
สําหรับวันที่ 30 มกราคม -1 กุมภาพันธ 2562 มีการบรรยาย เสวนาพิเศษ และนําเสนอผลงานวิจัย ที่เปนประโยชนตอ
การพัฒนาประเทศใน 3 หมวดวิชาการ12 สาขา อาทิ สาขาพืช สาขาสัตว สาขาสัตวแพทยศาสตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิทยาศาสตรและพันธุวิศวกรรม สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผูสนใจสอบถามไดที่ โทรศัพท 0 –2942 –8200 ตอ
618211–15 หรือดูที่ http://annualconference.ku.ac.th

ขอเชิญรวมวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครบรอบ 76 ป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอเชิญ นิสิตเกา นิสิตปจจุบัน บุคลากรและพนักงาน รวมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ครบรอบ 76 ป ในวันเสารที่ 2 กุมภาพันธ 2562 เวลา 07.00 น. ณ อนุสาวรียสามบูรพาจารย และหอประชุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีกิจกรรมดังนี้ 07.00 – 08.30 น. พิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรียสามบูรพาจารย ณ
อนุสาวรียสามบูรพาจารย 09.00 – 11.30 น. พิธีรดน้ําคารวะบูรพาจารย พิธีทางศาสนา ณ หอประชุม มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

ขอเชิญรวมชมงานแสดงและประกวดสัตวเลีย้ งในงานเกษตรแฟร ประจําป 2562
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับ สมาคมพัฒนาพันธุสุนัขแหงประเทศไทย ขอเชิญชมงาน
แสดงและประกวดสัตวเลี้ยง ในงานเกษตรแฟร ประจําป 2562 ภายใตหัวขอ “สัตวแพทยเกษตรนําไทย ใสใจสิ่งแวดลอม”
ระหวางวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน โดยกิจกรรมประกอบดวย
1. นิทรรศการ “ใตรมพระบารมี” ระหวางวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ 2562 ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน พบกับ
นิทรรศการสุนขั ทรงเลีย้ ง สมเด็จพระเจาอยูห วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
2. บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบา...ฟรี ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ – 3 มีนาคม 2562 โดยใหบริการดังนี้
วันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ 2561 เวลา 13.00 – 13.30 น. ณ ดานขางอาคารจักรพันธเพ็ญศิริ (แจกคูปองฉีดวัคซีน
โรคพิษสุนัขบา จํานวน 500 ใบ) วันที่ 3 กุมภาพันธ – 3 มีนาคม 2562 ตั้งแต เวลา 07.00 น. เปนตนไป ณ โรงพยาบาลสัตว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
3. กิจกรรมการแสดงและประกวดสัตวเลี้ยง ณ ลานจอดรดดานขาง (ฝง ศร.4) ของอาคารจักรพันธเพ็ญศิริ
นอกจากนี้ ยังมีการประกวดภาพถายภายในงานแสดงและประกวดสัตวเลี้ยง ประจําป 2562 อีกดวย สนใจสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณธันยชนก เรืองศรี และ คุณเสาวลักษณ สีงาน โทรศัพท 0 –2797 –1900 ตอ 1205 และ 1203

