ประจําสัปดาห 31 ธันวาคม 2561 – 6 มกราคม 2562 @อาคารสารนิเทศ 50 ป
วันจันทรที่ 31 ธันวาคม 2561 : วันหยุดสิน้ ป
วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 : วันปใหม
วันศุกรที่ 4 มกราคม 2562
เวลา 10.00 – 12.00 น. : สถานีวิทยุ ม.ก. ลงนามความรวมมือทางวิชาการกับ กรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย เพือ่ สงเสริมเผยแพรขอ มูลการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู
ตลอดชีวิตของผูสูงอายุ ณ หองประชุม 9 ชั้น 2

วันเสารที่ 5 มกราคม 2562
เวลา 08.30 – 16.00 น. : คณะวนศาสตร จัดงาน "วันไมเศรษฐกิจไทย 2562" ณ หองประชุมจงรักปรีชานนท คณะวนศาสตร
เวลา 09.00 – 20.00 น. : กองกิจการนิสิต จัดโครงการประชุมสภาผูแทนนิสิต-นักศึกษาอาเซียน ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล
ชั้น 1

วันอาทิตยที่ 6 มกราคม 2562
เวลา 09.00 – 20.00 น. : กองกิจการนิสิต จัดโครงการประชุมสภาผูแทนนิสิต-นักศึกษาอาเซียน ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล
ชั้น 1

Around Campus
"วันไมเศรษฐกิจไทย 2562"
คณะวนศาสตร จัดงาน "วันไมเศรษฐกิจไทย 2562" กําหนดทิศทาง วางอนาคตไมเศรษฐกิจไทยสู ป 2030 ในวันที่ 5
มกราคม 2562 ณ หองประชุมจงรักปรีชานนท คณะวนศาสตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ เวลา 08.30 – 10.00 น. กิจกรรมแนะนํา
ตลาดผูซื้อ-ผูขาย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับผูประกอบการ เกษตรกร และกิจกรรม WoodMart ตลาดไม-เมือ่ ผูซื้อกับ
ผูขายมาพบกันใน E-Market เวลา 10.10 – 11.30 น. เสวนา “การรับรองการจัดการปาไมอยางยัง่ ยืนของไทย -สูตลาดโลก” Bio - Circular - Green Economy (BCG-Models) ทางรอดของมนุษยยุคป 2030 โดย ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก คณบดีคณะ
วนศาสตรและคณะกรรมการปาไมแหงชาติ เปนตน

การประชุมวิชาการครัง้ ที่ 57
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาและผูสนใจ รวมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่
57 “ชุมชนโลกาภิวัตน สูสังคมไทยยุคดิจิทัล” ระหวางวันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ 2562 ณ อาคารจุฬาภรณพิศาลศิลป
และ อาคารศูนยเรียนรวม 1 รับฟงการนําเสนอผลงานวิจยั ภาคบรรยาย รวมถึงชมผลงานวิจัยภาคโปสเตอร ดูรายละเอียด
ที http://annualconference.ku.ac.th สอบถามที่ ฝายบริการการศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร โทรศัพท 02 – 118 – 0143

ประชุมอธิการบดี วาระครบรอบ 76 ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดโครงการประชุมอธิการบดีในวาระครบรอบ 76 ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร KU Presidents Forum: Celebration of the 76th Anniversary of Kasetsart University:
Universities as Hubs for AI Research and Development ระหวางวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ 2562 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อสรางเวทีการแลกเปลี่ยนองคความรู แนวคิดการดําเนินนโยบายวิชาการ และวิจัยของสถาบัน
อุดมศึกษาและองคกรระหวางประเทศทั้งในประเทศไทย และตางประเทศในยุคที่ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence, AI)
เขามามีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของโลกปจจุบัน จึงขอเชิญชวนอาจารย บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรที่สนใจ เขารวมการประชุม สํารองที่นงั่ ลวงหนาไดที่ https://mis-services.ku.ac.th/ku76th/ หรือดูเพิ่มเติมที่
www.ku.ac.th

รับสมัครนิสติ ใหม
สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร รับสมัครนิสิตใหม หลักสูตรการบริหารและพัฒนาสังคม (ปริญญาโท) ภาค
พิเศษ ประจําปการศึกษา 2562 ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://sd.grad.ku.ac.th/
หรือสอบถาม โทรศัพท 02 – 942 - 7550 ตอ 11

หลักสูตร Thailand Entrepreneur in Bio Cosmetic (TEBC)
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รวมกับ บริษัทควอลิตี้ พลัส เอสเทติค
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (TCELS) และสถาบันสงเสริมสินคาเกษตรนวัตกรรม (APi)
เปดหลักสูตร Thailand Entrepreneur in Bio Cosmetic (TEBC) หลักสูตรสูการเปน Startup ดานเครื่องสําอางดวย
สมุนไพรนวัตกรรม เพื่อสงเสริมผูประกอบการในการพัฒนาธุรกิจจากความคิดสรางสรรค เทคโนโลยี และนวัตกรรมได รวมถึง
การเปน New Engine of Growth ของประเทศ ผูสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท 061 – 396 – 3666 หรือดูที่
http://kapi.ku.ac.th

สมัครงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ตําแหนงวิศวกร วุฒปิ ริญญาตรีสาขาไฟฟา และ
ตําแหนงผูปฏิบัติงานโสตทัศนศีกษา วุฒิปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส ชางไฟฟา สมัครไดจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 สอบถาม
เพิ่มเติม โทรศัพท 02 – 797 – 0999 ตอ 1154 หรือดู www.eng.ku.ac.th
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร รับสมัครอาจารย วุฒปิ ริญญาเอกสาขาพืชสวน หรือสาขาที่เกี่ยวของ (เนนดานปรับปรุง
พันธุไมดอกไมประดับ แบบ Conventional Breeding) รับสมัครจนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2562 ติดตอขอรับและยื่นใบสมัครไดที่
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร โทรศัพท 02 – 579 – 0308
คณะสัตวแพทยศาสตร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงสัตวแพทย ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว มก.
กําแพงแสน ดาวนโหลดใบสมัครไดที่ http://vet.ku.ac.th สมัครไดจนถึงวันที่ 14 มกราคม 2562 สอบถามรายละเอียด
โทรศัพท 02 – 797 – 1900 ตอ 1303
คณะมนุษยศาสตร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย วุฒิปริญญาตรีและปริญญาเอกทางดาน
สารสนเทศศาสตร บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร หรือสาขาที่เกี่ยวของ สมัครไดจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 และ
ตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาเอกสาขาวิชาปรัชญาและศาสนาหรือสาขาที่เกี่ยวของ สมัครไดจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2562
สอบถามรายละเอียด โทรศัพท 02 – 579 – 5566 – 8 ตอ 4343

