
 

  ประจ ำ 20 – 26 มกรำคม 2563 @ อำคำรสำรนเิทศ 50 ป ี

วันจนัทรท์ี่ 20 มกรำคม 2563 
เวลำ 13.00 – 16.30 น. : ส ำนักงำนอธิกำรบดี ประชมุกำรพัฒนำคุณภำพน  ำนมและผลิตภัณฑ์นมของ มก.                                 
   ณ ห้องประชุม 9 ชั น 2 

วันองัคำรที ่21 มกรำคม 2563                                                                                                  
เวลำ 09.00 – 13.00 น. : ส ำนักงำนสภำ มก. ประชมุคณะกรรมกำรสรรหำผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำ มก.               

ครั งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 9 ชั น 2 

เวลำ 09.00 – 16.30 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร                                       
ณ ห้องประชุม 8 ชั น 2 

เวลำ 09.30 – 12.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมกองทุนสวัสดิภำพบุคลำกร ณ หอ้งประชุม 6 ชั น 2 

เวลำ 15.00 – 16.30 น. : ส ำนักงำนสภำ มก. ประชุมพฒันำรูปแบบกำรจัดประชุมสภำ มก. ครั งที่ 1/2563                          
ห้องประชมุ 9 ชั น 2 

วันพธุที ่22 มกรำคม 2563                                                                                                  
เวลำ 08.30 – 16.30 น. : บริษัท จีพีเอ็ดดูเคชั่น จ ำกัด ประชุมสัมมนำเรื่อง DIGITAL SCHOOL PLATFORM จุดเปลีย่น

กำรศึกษำไทยยุคดสิรัปชั่น ณ ห้องประชมุสุธรรม อำรีกุล ชั น 1 

เวลำ 09.00 – 12.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมอปัเดตระบบ KU SMART หัวข้อ 60 MANDAY                                       
ณ ห้องประชุม 9 ชั น 2 

เวลำ 09.00 – 12.00 น. : ส ำนักงำนอธิกำรบดี ประชมุชี แจงนโยบำยและกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง                                         
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั น 2 

วันพฤหสับดทีี่ 23 มกรำคม 2563 
เวลำ 08.30 – 12.00 น. : ส ำนักงำนประกันคุณภำพ ประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มก. ครั งที่ 1/2563                

ณ ห้องประชุม 8 ชั น 2 

เวลำ 08.30 – 14.00 น. : งำนประชำสัมพนัธ์ มก. จัดแถลงข่ำวงำนเกษตรแฟร์ ปี 2563                                                                 
ณ ห้องประชุมก ำพล อดุลวิทย์ ชั น 2 

วันศกุรท์ี่ 24 มกรำคม 2563 
เวลำ 08.30 – 16.30 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับผูเ้ข้ำสู่ต ำแหน่ง                                               

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ณ ห้องประชุมสุธรรม อำรีกุล ชั น 1  
 

  



 

 
 

 

 

           

เวลำ 13.00 – 16.30 น. : ส ำนักงำนสภำ มก. ประชมุคณะกรรมกำรสรรหำผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรสภำ มก.                 
และผู้ทรงคุณวุฒิ ครั งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 9 ชั น 2 

 Around Campus 
งำนเกษตรแฟร ์ประจ ำป ี2563 
 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ขอเชิญร่วมงำนเกษตรแฟร์ ประจ ำปี 2563 "นวตักรรมใหม ่เพือ่เกษตรไทยยัง่ยนื" ระหวำ่ง
วนัที ่31 มกรำคม - 8 กมุภำพนัธ ์ 2563 ณ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ บำงเขน โดยภำยในงำนมีกิจกรรมมำกมำย อำทิ
ผลงำนนวัตกรรม กำรประกวดต่ำง ๆ ร้ำนค้ำของนสิิต มก. และร้ำนค้ำจำกผู้ประกอบกำรและเกษตรกร เป็นต้น    

ประกวดสตัวเ์ลี ยงในงำนเกษตรแฟร ์ประจ ำป ี2563 
 คณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ขอเชญิชมงำนแสดงและประกวดสตัว์เลี ยง ในงำนเกษตรแฟร์ 
ประจ ำปี 2563 ระหว่ำงวันที่ 31 มกรำคม – 8 กุมภำพนัธ์ 2563 ณ บริเวณด้ำนข้ำงอำคำรจักรพันธ์เพ็ญศิริ (ศร.4) 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย นทิรรศกำร “ใตร้ม่พระบำรม”ี และ นทิรรศกำรสนุขัหลวง 
ระหว่ำงวันที่ 31 มกรำคม – 8 กุมภำพันธ์ 2563 แจกคปูองฉีดวคัซนีโรคพษิสนุขับำ้ จ ำนวน 500 ใบ โดยให้บริกำรฉีดวัคซีนโรค
พิษสุนัขบ้ำ ณ โรงพยำบำลสตัว์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน ระหว่ำงวันที่ 31 มกรำคม – 8 กุมภำพันธ์ 2563 กจิกรรม
กำรแสดงและประกวดสตัว์เลี ยง ณ ลำนจอดรดด้ำนข้ำงของอำคำรจักรพันธ์เพ็ญศิริ วนัศกุรท์ี ่7 กมุภำพนัธ ์2563 
กำรเสวนำโครงกำร Wheel Chair และโครงกำรขำเทยีมเพือ่สัตว์พิกำร กำรแสดงของสนุัขต ำรวจ และกำรแสดงของสนุัขทหำร 
ของกองพันสนุัขทหำร อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ และกำรแสดงควำมสำมำรถพิเศษของสุนัขหลวงและสุนขัทรงเลี ยง วนัเสำรท์ี ่
8 กมุภำพนัธ ์2563 กำรประกวดแมวทุกสำยพันธุ์ KU International Cat Show 2020 ณ ห้องโถงใต้อำคำรจักรพันธ์เพ็ญศิริ 
กำรประกวดแมวสำยพันธุ์ต่ำงประเทศ กำรประกวดแมวสำยพันธุ์ไทย 5 สำยพันธุ์ (วิเชียรมำศ/ศุภลักษณ์/โกนจำ/ขำวมณีและ
โครำช กำรประกวด Fun Show รวมเพศ รวมพันธุ์ (ประเภทสุขภำพดี/แฟนซี) 

ประชมุทำงวชิำกำร ครั งที่ 58 
 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ รว่มกับกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง จัดกำรประชุมทำงวิชำกำร ครั งที่ 58 ภำยใต้แนวคิด “นวัตกรรมสร้ำงสรรคไ์ทย เพือ่เป้ำหมำย
ในกำรพัฒนำอยำ่งยัง่ยืน” (Inno – creative Thailand for Sustainable Development Goals (SDGs) ในระหวำ่งวนัที ่5 
– 7  กมุภำพนัธ ์2563 เวลำ 08.30 – 16.30 น. ณ อำคำรสำรนเิทศ 50ป ีสถำบนัคน้ควำ้และพฒันำผลติภณัฑอ์ำหำร และ
อำคำรวชริำนสุรณ ์มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์บำงเขน เพือ่เปิดโอกำส ให้นักวิชำกำร นสิิต นักศึกษำและผู้สนใจเข้ำร่วมประชุม
และเสนอผลงำนวิจัยใน 12 สำขำ คือ สำขำพืช สำขำสัตว์ สำขำประมง สำขำสัตวแพทยศำสตร์ สำขำสง่เสริมกำรเกษตรและ 
คหกรรมศำสตร์ สำขำวิทยำศำสตร์ สำขำวิศวกรรมศำสตรแ์ละสถำปัตยกรรมศำสตร์ สำขำอุตสำหกรรมเกษตร สำขำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม สำขำเศรษฐศำสตร์และบริหำรธุรกิจ สำขำศึกษำศำสตร์ และสำขำมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร ์  

ประชมุวิชำกำรนำนำชำตใินวำระครบรอบ 77 ปี   
 ขอเรียนเชิญ อำจำรย์ บุคลำกร และนิสิต เข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติในวำระครบรอบ 77 ปี แห่งกำรสถำปนำ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ KU Academic Forum : In Celebration of the 77 th Anniversary of Kasetsart 
University หัวข้อ Higher Education and Sustainable Development: Facing Realities and Implementing 
Change ในวนัจนัทรท์ี ่3 กมุภำพนัธ ์2563 ณ ห้องประชมุสุธรรม อำรีกุล ชั น 1 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตบำงเขน โดยไม่เสยีค่ำใช้จ่ำย ภำยในงำนจัดให้มีกำรปำฐกถำพิเศษ และกำรอภิปรำย
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ในประเด็นต่ำงๆ ดังนี  Higher Education and Global Sustainability Challenges,  
Educating Global Citizens for Sustainable Development, The Role of Universities in Co-creating Urban 
Sustainability, และThe Role of Universities in Enhancing Food Security and Rural development 
 สนใจลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุมได้ที่ https://mis-services.ku.ac.th/ku77th/ สอบถำมข้อมูลเพิม่เติมได้ที่ กอง
วิเทศสัมพันธ์ โทรศพัท์ 02 – 942 – 8858 และ 02 – 942 – 8683  

 


