
 

ประจาํสปัดาห� 4 – 10 มนีาคม 2562 @อาคารสารนเิทศ 50 ป� 

วันจนัทร�ที ่4 มีนาคม 2562 

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

เวลา 09.30 – 12.00 น. : สํานักทะเบียนและประมวลผล ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มก. ครั้งที่ 3/2562 ณ ห�องประชุมกําพล 
อดุลวิทย� ชั้น 2    

เวลา 13.00 – 16.30 น. : ประชุมย�อยชมรม มก. อาวุโส ณ ห�องประชุม 8 ชั้น 2   

วันองัคารที ่5 มีนาคม 2562 

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

เวลา 09.30 – 12.00 น. : กองการเจ�าหน�าที่ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของลูกจ�างประจําและพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากลูกจ�างประจํา ณ ห�องประชุม 5 ชั้น 2 

เวลา 09.30 – 12.00 น. : สํานักงานอธิการบดี ประชมุหารือการจัดทําแผนการใช�ประโยชน�ที่ดิน (ส.ป.ก.ลพบุรี) ณ ห�องประชมุ 9 
ชั้น 2 

เวลา 13.00 – 16.30 น. : สํานักงานประกันคุณภาพ ประชุมพิจารณาแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 
มก. ป�การศึกษา 2561 ณ ห�องประชุมกําพล อดุลวิทย� ชั้น 2  

เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชุมคณะทํางานจัดงานสบืสานประเพณีสงกรานต�ในรั้วนนทร ีประจําป� 2562 ณ ห�อง
ประชุม 8 ชั้น 2   

วันพธุที ่6 มนีาคม 2562  

เวลา 08.30 – 16.30 น. : สภาพนักงาน มก. จัดโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อก�าวสู�ตําแหน�งทางวิชาการที่สงูขึ้น ณ ห�องประชมุ   
ธีระ สูตะบุตร ชั้น 2  

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

เวลา 09.00 – 16.00 น. : สํานักงานประกันคุณภาพ ประชุมหารือแนวทางการประกันคุณภาพการศกึษา มก. ครั้งที่ 6 ณ ห�อง
ประชุม 8 ชั้น 2 

เวลา 13.30 – 16.00 น. : กองการเจ�าหน�าที่ ประชุมคัดเลือกผู�แทนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจ�างประจํา เพื่อเข�าร�วมประชุมใหญ� 
ณ ห�องประชุม 8 ชั้น 2     

วันพฤหสับดทีี ่7 มีนาคม 2562   

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

เวลา 09.30 – 12.00 น. : สํานักงานอธิการบดี ประชมุหารือโครงสร�างของศนูย�เทคโนโลยีชีวภาพ ณ ห�องประชุม 5 ชั้น 2  

เวลา 13.00 – 16.30 น. : สํานักบริการวิชาการ จดัประชมุเสวนาทางวิชาการเรื่อง นวัตกรรมอาหารสัตว� (กากมันสําปะหลังโปรตีน
สูง) ทางเลือก ทางรอด ปศุสตัว�ไทย ณ ห�องประชุมกําพล อดุลวิทย� ชั้น 2  

  



 

 

 

 

 

 

           

วันศกุร�ที่ 8 มีนาคม 2562  

เวลา 09.00 – 16.00 น. : กองการเจ�าหน�าที่ คัดเลือกผู�แทนสมาชิกเป�นกรรมการฝ�ายสมาชิกกองทนุสาํรองเลี้ยงชพี ส�วนกลาง-
บางเขน ณ ห�องประชุม 8 ชั้น 2 

เวลา 09.00 – 16.00 น. : คณะอนุกรรมการฝ�ายส�งเสริมการจัดการสิ่งแวดล�อมงานเกษตรแฟร� 2562 ประชุมสรุปผลงาน ณ 
ห�องประชมุกําพล อดุลวิทย� ชัน้ 2 

Around Campus 
เสวนา “เผาอ�อย...ทางเลอืก...ทางรอด?”                                                                         

ภาควิชาเศรษฐศาสตร�เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร� จัดเสวนาจากข�อค�นพบจากงานวิจัย “เผาอ�อย...

ทางเลือก...ทางรอด?   วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห�อง EC5628 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการคณะ

เศรษฐศาสตร� คณะเศรษฐศาสตร� มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� บางเขน  
หัวข�อการเสวนา ถ�ายทอดจากข�อค�นพบจากงานวิจยัโดยอาจารย�ภาควิชาเศรษฐศาสตร�เกษตรและทรัพยากร คณะ

เศรษฐศาสตร� มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� ทําไมต�องเผา? “ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการเผาอ�อย” ผู�เสวนา ดร.นภสม       

สินเพิ่มสุขสกุล , รถตัดอ�อย...ทางออกการเผาอ�อย?  ผศ.ดร.ธนาภรณ� อธิป�ญญากุล  และ ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล 

ดําเนินรายการเสวนา                                                                                                                                                

เสวนาทางวิชาการ  “นวตักรรมอาหารสตัว� (กากมันสาํปะหลงัโปรตีนสงู) ทางเลอืก ทางรอด ปศสุตัว�ไทย”     
สํานักบริการวิชาการ จัดการประชมุเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “นวัตกรรมอาหารสัตว� (กากมันสําปะหลงัโปรตีนสูง) 

ทางเลือก ทางรอด    ปศสุัตว�ไทย” วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห�องประชมุกําพล อดุลวิทย� ชั้น 

2 อาคารสารนิเทศ 50 ป� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เพื่อเผยแพร�ความรู�ทางวิชาการเก่ียวกับนวัตกรรมอาหารสัตว� (กากมัน

สําปะหลังโปรตีนสงู) แก�ไขป�ญหาต�นทุนการผลิตอาหารสตัว�โปรตีนสูง โดยผู�ร�วมเสวนา ผศ.ดร.พงศ�ธร คงมัน่ อาจารย�ภาควิชา

สัตวบาล คณะเกษตร นายภาณุวัฒน� วงศ�รชานนท� ผู�แทนบริษัทลพบุรี เอนเนอจี จํากัด นายศิริวรรธน� ทิพย�รักษาสุข ผู�จัดการ

ทั่วไปบริษัทนําโชค 888 จํากัด ประธานกรรมการชุมนมุสหกรณ�โคนมแห�งประเทศไทยจํากัด นายสุบิน ป�อมโอชา และนายก

สมาคมผู�เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไตน�ฟรีเชี่ยน นายอดุลย� วังตาล ดําเนินรายการเสวนาโดย รศ.ดร.สมเกียรติ ประสานพานิช 
เสวนาวิชาการ “หลกัประกันทางธรุกจิ..ความหวงัใหม�ของไม�เศรษฐกจิ” 

คณะวนศาสตร� ร�วมกับ สมาคมศิษย�เก�าวนศาสตร� และสมาคมธุรกิจไม�โตเรว็ จัดเสวนาวิชาการเรื่อง หลักประกันทาง

ธุรกิจ..ความหวังใหม�ของไม�เศรษฐกิจ วันศุกร�ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห�องประชุมจงรัก ปรชีานนท� ตึก   

วนศาสตร� 72 ป� เพือ่ระดมความคิดและนําเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการปลูกต�นไม�เป�นหลักประกันทางธุรกิจ ส�งเสริมไม�

เศรษฐกิจแบบครบวงจร 

เวลา 09.00 น. ดร.สนิท อักษรแก�ว ราชบัณฑิต สํานักวิทยาศาสตร� ราชบัณฑิตสภา ประธานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ประธานเป�ดและบรรยายพิเศษเรื่อง ป�าไม�ไทย...ความหวังใหม�ของชาติ และเวลา 10.30 น. เสวนา

เรื่อง หลักประกันทางธุรกิจ..ความหวังใหม�ของไม�เศรษฐกิจจริงหรอื วิทยากรร�วมเสวนา รศ.สมพร อิศวิลานนท� นักวิชาการ

อาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ นายไพรชั มณฑาพันธุ� นายกสมาคมนักประเมินราคาอสิระไทย นางวิมลรัตน� เพ็ญตระกูล 

ผู�อํานวยการกองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค�า ดําเนินรายการโดย ผศ.ดร.บุญวงศ� ไทยอุตส�าห� คณะ

วนศาสตร� มก.  

เวลา 13.30 น. การเสวนา เรื่อง หลักประกันทางธุรกิจ..ความหวังใหม�ของไม�เศรษฐกิจจรงิหรือ วิทยากรร�วมเสวนา นาย

ประสิทธ์ิ เกิดโต รองผู�อํานวยการองค�การอุตสาหกรรมป�าไม� นายณรงค� มนีวล สมาคมธุรกิจไม�โตเร็ว และนายจิตติวัฒน�         

สีละพัฒน� สหกรณ�สวนป�าภาคเอกชน จํากัด ดําเนินรายการโดย ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก คณบดีคณะวนศาสตร�  

หลังจากนัน้เป�นการประชุมใหญ�สามญัประจําป� และวันคืนสู�เหย�าของสมาคมศิษย�เก�าวนศาสตร� 

   

 


