
 

ประจาํสปัดาห� 31 ธนัวาคม 2561 – 6 มกราคม 2562 @อาคารสารนเิทศ 50 ป� 

วันจนัทร�ที ่31 ธนัวาคม 2561  :  วันหยดุสิน้ป� 

วันองัคารที ่1 มกราคม 2562   :  วันป�ใหม� 

วันศกุร�ที่ 4 มกราคม 2562 

เวลา 10.00 – 12.00 น. : สถานีวิทยุ ม.ก. ลงนามความร�วมมือทางวิชาการกับ กรมกิจการผู�สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสงัคม
และความมั่นคงของมนุษย� เพือ่ส�งเสริมเผยแพร�ข�อมูลการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจดัการเรียนรู� 
ตลอดชีวิตของผู�สูงอายุ ณ ห�องประชุม 9 ชั้น 2  

วันเสาร�ที ่5 มกราคม 2562 

เวลา 08.30 – 16.00 น. : คณะวนศาสตร� จัดงาน "วันไม�เศรษฐกิจไทย 2562" ณ ห�องประชุมจงรักปรีชานนท� คณะวนศาสตร� 

เวลา 09.00 – 20.00 น. : กองกิจการนิสิต จัดโครงการประชุมสภาผู�แทนนิสิต-นักศึกษาอาเซียน ณ ห�องประชุมสุธรรม อารีกุล 
ชั้น 1 

วันอาทิตย�ที ่6 มกราคม 2562 

เวลา 09.00 – 20.00 น. : กองกิจการนิสิต จัดโครงการประชุมสภาผู�แทนนิสิต-นักศึกษาอาเซียน ณ ห�องประชุมสุธรรม อารีกุล 
ชั้น 1  

Around Campus 

"วันไม�เศรษฐกจิไทย 2562"     

คณะวนศาสตร� จัดงาน "วันไม�เศรษฐกิจไทย 2562"  กําหนดทิศทาง วางอนาคตไม�เศรษฐกิจไทยสู� ป� 2030 ในวันที่ 5 

มกราคม 2562 ณ ห�องประชมุจงรักปรีชานนท� คณะวนศาสตร� โดยมีรายละเอียด ดังนี้ เวลา 08.30 – 10.00 น. กิจกรรมแนะนํา

ตลาดผู�ซ้ือ-ผู�ขาย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู�สําหรบัผู�ประกอบการ เกษตรกร และกิจกรรม WoodMart ตลาดไม�-เมือ่ผู�ซ้ือกับ

ผู�ขายมาพบกันใน E-Market เวลา 10.10 – 11.30 น. เสวนา “การรับรองการจัดการป�าไม�อย�างยัง่ยืนของไทย -สู�ตลาดโลก” -

Bio - Circular - Green Economy (BCG-Models) ทางรอดของมนุษย�ยุคป� 2030  โดย ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก คณบดีคณะ

วนศาสตร�และคณะกรรมการป�าไม�แห�งชาติ เป�นต�น 

การประชุมวิชาการครัง้ที ่57  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�  เชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาและผู�สนใจ ร�วมการประชมุทางวิชาการ ครั้งที่ 

57  “ชุมชนโลกาภิวัตน� สู�สังคมไทยยุคดิจิทัล” ระหว�างวันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ� 2562 ณ อาคารจุฬาภรณ�พิศาลศิลป� 

และ อาคารศูนย�เรียนรวม 1 รบัฟ�งการนําเสนอผลงานวิจยัภาคบรรยาย รวมถึงชมผลงานวิจัยภาคโปสเตอร� ดูรายละเอยีด

ที http://annualconference.ku.ac.th  สอบถามที ่ฝ�ายบริการการศึกษา สํานักทะเบยีนและประมวลผล มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร� โทรศัพท� 02 – 118 – 0143 

  

   



 

 

 

 

 

 

           

ประชมุอธกิารบดี วาระครบรอบ 76 ป� แห�งการสถาปนามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร�  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� จดัโครงการประชุมอธิการบดีในวาระครบรอบ 76 ป� แห�งการสถาปนามหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร� KU Presidents Forum: Celebration of the 76th  Anniversary of Kasetsart University: 

Universities as Hubs for AI Research and  Development ระหว�างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ� 2562 ณ หอประชุม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เพื่อสร�างเวทีการแลกเปลี่ยนองค�ความรู� แนวคิดการดําเนินนโยบายวิชาการ และวิจัยของสถาบัน 

อุดมศึกษาและองค�กรระหว�างประเทศทั้งในประเทศไทย และต�างประเทศในยุคที่ป�ญญาประดิษฐ� (Artificial Intelligence, AI) 

เข�ามามีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของโลกป�จจุบัน จึงขอเชิญชวนอาจารย� บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร�ที่สนใจ เข�าร�วมการประชุม สํารองที่นัง่ล�วงหน�าได�ที่  https://mis-services.ku.ac.th/ku76th/ หรือดูเพิ่มเติมที่ 

www.ku.ac.th  

รบัสมคัรนสิติใหม�  

สาขาพฒันาสงัคม คณะสังคมศาสตร� รับสมัครนิสิตใหม� หลักสูตรการบริหารและพฒันาสังคม (ปริญญาโท) ภาค

พิเศษ ประจําป�การศึกษา 2562 ต้ังแต�บัดนี้จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ� 2562  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  http://sd.grad.ku.ac.th/ 

หรือสอบถาม โทรศพัท� 02 – 942 - 7550 ต�อ 11  

หลักสตูร Thailand Entrepreneur in Bio Cosmetic (TEBC) 

สถาบันค�นคว�าและพัฒนาผลติผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร�วมกับ บริษัทควอลิต้ี พลัส เอสเทติค 

อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด ศูนย�ความเป�นเลิศด�านชีววิทยาศาสตร� (TCELS) และสถาบันส�งเสริมสินค�าเกษตรนวัตกรรม (APi) 

เป�ดหลักสูตร Thailand Entrepreneur in Bio Cosmetic (TEBC) หลักสูตรสู�การเป�น Startup ด�านเครื่องสําอางด�วย

สมุนไพรนวัตกรรม เพื่อส�งเสริมผู�ประกอบการในการพัฒนาธุรกิจจากความคิดสร�างสรรค� เทคโนโลยี และนวัตกรรมได� รวมถึง

การเป�น New Engine of Growth ของประเทศ ผู�สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท� 061 – 396 – 3666 หรือดูที่

http://kapi.ku.ac.th 

สมัครงาน  

คณะวิศวกรรมศาสตร� รับสมคัรพนักงานมหาวิทยาลยัเงินรายได� ตําแหน�งวิศวกร วุฒิปรญิญาตรีสาขาไฟฟ�า และ

ตําแหน�งผู�ปฏิบัติงานโสตทัศนศีกษา  วุฒิปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส� ช�างไฟฟ�า สมัครได�จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 สอบถาม

เพิ่มเติม โทรศัพท� 02 – 797 – 0999 ต�อ 1154 หรือดู www.eng.ku.ac.th    

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร รับสมัครอาจารย� วุฒิปริญญาเอกสาขาพืชสวน หรือสาขาที่เก่ียวข�อง (เน�นด�านปรับปรุง

พันธุ�ไม�ดอกไม�ประดับ แบบ Conventional Breeding) รับสมัครจนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2562 ติดต�อขอรบัและยื่นใบสมัครได�ที่

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร  โทรศัพท� 02 – 579 – 0308  

คณะสัตวแพทยศาสตร� รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน�งสัตวแพทย� ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว� มก. 

กําแพงแสน ดาวน�โหลดใบสมคัรได�ที ่http://vet.ku.ac.th สมัครได�จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2562 สอบถามรายละเอียด 

โทรศัพท� 02 – 797 – 1900 ต�อ 1303 

คณะมนุษยศาสตร� รบัสมคัรพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน�ง อาจารย� วุฒิปริญญาตรีและปริญญาเอกทางด�าน

สารสนเทศศาสตร� บรรณารักษศาสตร�และสารนิเทศศาสตร� หรือสาขาที่เก่ียวข�อง สมัครได�จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 และ

ตําแหน�งอาจารย� วุฒิปริญญาเอกสาขาวิชาปรัชญาและศาสนาหรือสาขาที่เก่ียวข�อง สมคัรได�จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2562 

สอบถามรายละเอียด โทรศัพท� 02 – 579 – 5566 – 8 ต�อ 4343  

  

  


