
 

  
ประจาํ 30 - 31 ธนัวาคม 2562 และ 1 - 12 มกราคม 2563 @ อาคารสารนเิทศ 50 ป� 

วันจนัทร�ที ่30 ธันวาคม 2562 : วันหยดุราชการเพิ่มเป�นกรณพีเิศษ 

วันองัคารที ่31 ธนัวาคม 2562 : วันสิน้ป�                                                                                               

วันพธุที ่1 มกราคม 2563 : วันขึ้นป�ใหม�                                                                                                                                                                                                 

วันจนัทร�ที ่6 มกราคม 2563 

เวลา 13.30 – 16.30 น. : สํานักบริหารการศึกษา ประชมุคณะกรรมการวิชาการ มก. ณ ห�องประชุมกําพล อดุลวิทย� ชั้น 2 

วันองัคารที ่7 มกราคม 2563 

เวลา 13.30 – 16.00 น. : กองการเจ�าหน�าที่ ประชุมคณะกรรมการเพื่อเลือกผู�ทรงคณุวุฒิพิจารณาผลงานนักวิจยั 
                                  ณ ห�องประชมุ 5 ชั้น 2 

วันพธุที ่8 มกราคม 2563  

เวลา 08.30 – 12.00 น. : ชมรม มก. อาวุโส ประชมุคณะทํางานฝ�ายสุขภาพ ณ ห�องประชุม 5 ชั้น 2 

เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองการเจ�าหน�าที่ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน�งให�สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย                                        
ณ ห�องประชุม 5 ชั้น 2 

วันศกุร�ที่ 10 มกราคม 2563 

เวลา 08.00 – 13.00 น. : คณะบริหารธุรกิจ ปฐมนิเทศนิสิตคณะบริหารธุรกิจ ประจําป� 2563  
                                   ณ ห�องประชมุสุธรรม อารีกุล ชัน้ 1                                    

เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองวิเทศสัมพันธ� จัดพธีิลงนามทางวิชาการในสาขา Agriculture, Food , AI and Robotics  
                                   ระหว�าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� กับ องค�กร NARO ประเทศญ่ีปุ�น ณ ห�องประชุม 5 ชั้น 2 

Around Campus 

ขอเชิญเข�าร�วมการประชมุวชิาการนานาชาตใินวาระครบรอบ 77 ป�   

          ขอเรียนเชิญ อาจารย� บุคลากร และนิสิต เข�าร�วมการประชุมวิชาการนานาชาติในวาระครบรอบ 77 ป� แห�งการสถาปนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� KU Academic Forum : In Celebration of the 77 th Anniversary of Kasetsart 
University หัวข�อ Higher Education and Sustainable Development: Facing Realities and Implementing 
Change ในวนัจนัทร�ที ่3 กมุภาพนัธ� 2563 ณ ห�องประชมุสธุรรม อารกีลุ ชัน้ 1 อาคารสารนเิทศ 50 ป� โดยไม�เสียค�าใช�จ�าย  
          กิจกรรมภายในงานประกอบด�วย การปาฐกถาพิเศษ และการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นต�าง ๆ ดังนี้ 
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 
 

 



 

 

 

 

 

           

          ผู�สนใจลงทะเบยีนเข�าร�วมการประชุมได�ที่ https://mis-services.ku.ac.th/ku77th/ ภายในวนัที ่9 มกราคม 2563  
สอบถามข�อมูลเพิ่มเติมได�ที่ กองวิเทศสัมพันธ� โทรศัพท� 0 – 2942 – 8858 และ 0 – 2942 – 8683  

การประชุมทางวิชาการ ครัง้ที ่58 

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ร�วมกับกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ� และหน�วยงานที่เก่ียวข�อง จัดการประชมุทางวิชาการ ครั้งที่ 58 ภายใต�แนวคิด “นวตักรรมสร�างสรรค�ไทย                
เพือ่เป�าหมายในการพฒันาอย�างยัง่ยนื” (Inno – creative Thailand for Sustainable Development Goals (SDGs)  
ระหว�างวนัที ่5 – 7 กมุภาพนัธ� 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารสารนเิทศ 50 ป� มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร� บางเขน  
          การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 จัดขึ้นเพือ่เป�ดโอกาส ให�นักวิชาการ นิสิต นักศกึษาและผู�สนใจเข�าร�วมประชุมและ 
เสนอผลงานวิจัยใน 12 สาขา คือ สาขาพชื สาขาสัตว� สาขาประมง สาขาสัตวแพทยศาสตร� สาขาส�งเสริมการเกษตรและ 
คหกรรมศาสตร� สาขาวิทยาศาสตร� สาขาวิศวกรรมศาสตร�และสถาป�ตยกรรมศาสตร� สาขาอุตสาหกรรมเกษตร  
สาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม สาขาเศรษฐศาสตร�และบริหารธุรกิจ สาขาศึกษาศาสตร� และสาขามนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
          จึงขอเชิญอาจารย� นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู�สนใจทั่วไป เข�าร�วมฟ�งการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 โดยไม�เสีย
ค�าใช�จ�าย ต้ังแต�วนัที ่5 - 7 กมุภาพนัธ� 2563 ณ อาคารสารนเิทศ 50 ป� สถาบนัค�นคว�าและพฒันาผลติภณัฑ�อาหาร และ
อาคารวชริานสุรณ� คณะเกษตร พร�อมรับฟ�งการบรรยาย การอภิปราย และเสวนาพิเศษทางวิชาการ จากวิทยากร
ผู�ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชนในสาขาต�าง ๆ ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมที่ www.ku.ac.th สอบถามข�อมูลเพิ่มเติมได�ที ่
สถาบันวิจัยและพฒันาแห�งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� โทรศัพท� 0 – 2561 – 4639 ต�อ 611284 หรือที่ E-mail : 
KUannualconf@gmail.com  

มินิมาราธอน SciKURUN 2020 : SciKURUN Fun & Explore 

         สมาคมนิสิตเก�าวิทยาศาสตร� ร�วมกับคณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� จัดโครงการว่ิงมินมิาราธอนคณะ
วิทยาศาสตร� มก. (SciKURUN 2020 : SciKURUN Fun & Explore) ระยะทาง 3, 5 และ 10 กิโลเมตร เส�นทางว่ิงภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� บางเขน ในวนัอาทติย�ที ่15 มนีาคม 2563 เวลา 04.30 – 09.00 น. ณ คณะวทิยาศาสตร� เพือ่นํา
รายได�หลงัหักค�าใช�จ�ายมาปรบัปรุงอาคารเรียนและครุภัณฑ�ของคณะวิทยาศาสตร� และเพื่อพฒันาการเรียนการสอนในด�าน  
ต�าง ๆ และเพื่อสร�างเสริมสุขภาพที่ดีให�แก�บุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไป ตลอดจนเพือ่สร�างความสัมพันธ�ที่ดีระหว�างนิสิตเก�า 
นิสิตป�จจุบัน และบุคลากร โดยค�าสมัครแบ�งเป�นดังนี ้
          ประเภทมนิมิาราธอน 10 กโิลเมตร ค�าสมัคร 600 บาท ฟ�นรนั 5 กโิลเมตร ค�าสมคัร 500 บาท เดนิเพือ่สขุภาพ 3 
กโิลเมตร ค�าสมัคร 500 บาท และ VIP การกศุล ค�าสมัคร 2,000 บาท สมคัรได�ที ่www.runlah.com/events/sciku20 
          สําหรับประเภท Virtual Run ว่ิงที่ไหน เมื่อไรก็ได� (ระหว�าง 15 กุมภาพนัธ� – 15 มีนาคม 2563) สะสมระยะทางครบ
ส�งผลการแข�งขนัเพื่อรับรางวัล ค�าสมัคร 500 บาท สมคัรได�ที ่www.runlah.com/events/scikuvr20  
          ผู�สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได�ที่ Facebook Page : Sci KU Run รบัสมคัรตัง้แต�บดันีถ้งึวนัที ่15 กมุภาพนัธ� 2563 
และสอบถามข�อมูลเพิ่มเติมได�ที่ โทรศพัท� 0 – 2562 – 5555 ต�อ 646107 

รบัสมคัรเรยีนต�อ ป.โท ภาคพเิศษ  

          โครงการปริญญาโทสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค�การ ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร� เป�ดรับสมัครเข�าศึกษาต�อ

ระดับปริญญาโทสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค�การ ภาคพิเศษ รุ�นที่ 25 ประจาํป�การศึกษา 2563 ผู�สนใจขอซ้ือและยื่นใบ

สมัครได�ที่โครงการฯ รับสมัครต้ังแต�บัดนี้ถึงวันที่ 12 มกราคม 2563 สอบถามรายละเอียดได�ที ่โทรศพัท� 0 - 2561 – 2522  

และ 0 – 2561 – 3480 ต�อ 101  

  

  
  

 

  

งานเกษตรแฟร� ประจาํป� 2563 ... ระหว�างวันที่ 31 มกราคม - 8 กมุภาพนัธ� 2563 

ณ หอประชมุใหญ� และบรเิวณมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร� บางเขน 


