
 

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

วันจนัทร�ที ่4 กมุภาพันธ� 2562 

เวลา 08.00 – 16.00 น. : กองการเจ�าหน�าที่ จัดทําข�อมลูระบบ KU SMART HR ณ ห�องประชมุ 3 ชั้น 1 

เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองการเจ�าหน�าที่ ประชุมรบัฟ�งการนําเสนอวิสัยทศัน�และตอบคําถามของผู�เข�ารบัการคัดเลือกให�ดํารง
ตําแหน�งผู�อํานวยการ ณ ห�องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2  

เวลา 12.00 – 16.00 น. : กองการเจ�าหน�าที่ ประชุมคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิประเมนิผลงานทางวิชาการ ณ ห�องประชุม 6    
ชั้น 2   

เวลา 13.30 – 16.30 น. : สํานักทะเบียนและประมวลผล ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มก. ครั้งที่ 2/2562 ณ ห�องประชุมกําพล 
อดุลวิทย� ชั้น 2    

วันองัคารที ่5 กมุภาพันธ� 2562 

เวลา 08.00 – 16.00 น. : กองการเจ�าหน�าที่ จัดทําข�อมลูระบบ KU SMART HR ณ ห�องประชมุ 3 ชั้น 1 

เวลา 09.00 – 16.00 น. : กองการเจ�าหน�าที่ เก็บข�อมูลระบบสแกนนิ้ว สํานักงานอธิการบดี ณ บริเวณโถงจัดเลี้ยง ชั้น 1 

เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองการเจ�าหน�าที่ ประชุมงานบริหารงานบุคคล ณ ห�องประชุม 6 ชั้น 2 

เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองการเจ�าหน�าที่ ประชุมรบัฟ�งการนําเสนอวิสัยทศัน�และตอบคําถามของผู�เข�ารบัการคัดเลือกให�ดํารง
ตําแหน�งผู�อํานวยการ ณ ห�องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2  

วันพธุที ่6 กมุภาพันธ� 2562  

เวลา 09.00 – 16.30 น. : กองการเจ�าหน�าที่ จัดทําข�อมลูระบบ KU SMART HR ณ ห�องประชมุ 3 ชั้น 1 

วันพฤหสับดทีี ่7 กุมภาพันธ� 2562   

เวลา 09.00 – 12.00 น. : สํานักงานประกันคุณภาพ ประชุมหารือแนวทางการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 5 ณ ห�องประชุม 8 ชั้น 2  

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

วันศกุร�ที่ 8 กุมภาพนัธ� 2562  

เวลา 08.00 – 16.00 น. : กองการเจ�าหน�าที่ จัดทําข�อมลูระบบ KU SMART HR ณ ห�องประชมุ 3 ชั้น 1 

เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองการเจ�าหน�าที่ ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู� มก. ครั้งที่ 1/2562 ณ ห�องประชมุ 8 ชั้น 2 

เวลา 13.00 – 16.30 น. : ประชุมคณะกรรมการประจําสาํนักงานอธิการบดี ณ ห�องประชุม 8 ชั้น 2 

Around Campus 

“English, Chinese, and Computer Skills for Kids (3 in 1)”                                                                          

ศูนย�ภาษา คณะมนุษยศาสตร� จัดโครงการ “English, Chinese, and Computer Skills for Kids (3 in 1)”    

 



 

 

 

 

 

 

           

สําหรับเด็กนักเรียน อายุ 8 – 12 ป� ราคา 14,400 บาท (รวมค�าเอกสาร ตําราเรยีน อุปกรณ�การเรยีน อาหารกลางวัน อาหารว�าง

วันละ 2 ครั้ง ตลอดหลักสูตร) เริ่มเรียนวันพุธที่ 20 มีนาคม – วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562  เวลา 9.00 – 12.00 และ 13.00 

– 16.00 น. เรียนภาษาองักฤษ 27 ชั่วโมง ภาษาจีน 27 ชั่วโมง และ ทักษะทางคอมพิวเตอร� เช�น การใช� Microsoft Word, 

PowerPoint ฯลฯ 18 ชั่วโมง รวม 72 ชม.สอบถามข�อมูลเพิ่มเติม ศูนย�ภาษา โทรศัพท� 02 - 942 – 8888 - 9 และ 080-994-

6195 หรือดูที่ http://lang.human.ku.ac.th/index.php/2019/01/17/16910/ 

Data Science: Data Analytics ในการบรหิารห�องสมดุในศตวรรษที ่21 

สํานักหอสมุด จัดงานสมัมนา Data Science: Data Analytics ในการบริหารห�องสมุดในศตวรรษที่ 21 วันที่ 15 

กุมภาพันธ� 2562 เวลา 08.30 – 16.45 น. ณ ห�องประชมุใหญ�ชั้น 5 สํานักหอสมุด มก. เพื่อร�วมเป�นส�วนหนึ่งในการปฏิวัติวงการ

ห�องสมุด ตอบสนองความต�องการของผู�รบับริการอย�างประสิทธิภาพ โดยการนําข�อมูลทีห่�องสมุดมอียู� มาค�นหาสิ่งที่สามารถ

นําไปใช�ประโยชน�กับการให�บรกิาร ด�วยวิธีการวิเคราะห�ข�อมูลแล�วนําผลลัพธ�ที่ได�มาวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการให�บริการ 

เช�น AI, Library Analytics and Matrix, Big Data และเครื่องมือช�วยการวิเคราะห�ข�อมูลการวิจัย (SciVal) โดยผู�เชี่ยวชาญ

แต�ละด�าน ลงทะเบียนวันนี้เพือ่รับส�วนลดพิเศษที่ https://lib.ku.ac.th/kuseminar2019 สนใจสอบถามข�อมูลเพิ่มเติมได�ที่ 

คุณสุภัทรา นวชินกุล โทรศัพท� 02 – 942 - 8616 ต�อ 233  email: supattra.naw@ku.th 

อบรมการผลติพชืผกัเกษตรอนิทรยี�เชงิการค�า   

ศูนย�ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย�วิจยัและบริการวิชาการ คณะเกษตร กําแพงแสน จัดโครงการ

ฝ�กอบรมการผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย�เชิงการค�า วันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2562 ณ ห�องธรรมรักษา และหน�วย

เทคโนโลยีเมล็ดพนัธุ�และปรับปรุงพันธุ�พชื ศูนย�ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพชืทดลอง ศนูย�วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร 

กําแพงแสน เพื่อให�ผู�เข�าอบรมมีความรู�ในการผลติพชืผักเกษตรอนิทรีย�เชิงการค�า ทั้งเรือ่งหลักและวิธีการผลิตพืชผักในระบบ

เกษตรอินทรีย� ช�องทางการตลาดเกษตรอนิทรีย�ทั้งภายในและต�างประเทศ ค�าลงทะเบียนท�านละ 2,900 บาท  

ผู�สนใจขอรายละเอียดและสมคัรอบรมได�ที ่นางสาวศิริวรรณ ทิพรักษ� โทรศัพท� 034 – 351 - 399 ต�อ 442 หรือ 086 – 

227 - 9401 E-mail: rdiswt@ku.ac.th, Line ID: orm_sprout ดาวน�โหลดใบสมัครที่ http://clgc.agri.kps.ku.ac.th 

ประกวดภาพถ�ายมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร� ในโครงการ KU Happy life and Place of Memory 

Photo Contest   

กองวิเทศสัมพันธ�  สํานักงานอธิการบดี เชิญชวนนักเรียน นิสิต บุคลากร อาจารย� และประชาชนทัว่ไป ร�วมประกวด

ภาพถ�ายมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� ในโครงการ KU Happy life and Place of Memory Photo Contest (KU Happy & 

Places Photo Contest) เพื่อใช�ในการจัดทําเอกสารเผยแพร�ในรปูสื่อสิง่พิมพ�และมัลติมีเดียภาคภาษาอังกฤษ โดยภาพที่ส�ง

เข�าประกวดสะท�อนเอกลักษณ� และจติวิญญาณอันเป��ยมสุขของชาวเกษตรศาสตร� นําไปใช�ในการประชาสัมพนัธ�กิจการของ

มหาวิทยาลัยสู�นานาชาติต�อไป  ส�งผลงานได�จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 หัวข�อการประกวด 1. Happy: ความสุข ความ

สดใส ความสง�างามของนิสิตในทุกวิทยาเขต 2. Place: ทัศนียภาพที่สวยงามและมีความหมายในทุกวิทยาเขต  ชิงเงินรางวัลที่ 1 

จํานวน 5,000 บาท  รางวัลที่ 2 จํานวน 3,000 บาท รางวัลที ่3 1,500 บาท รางวัลชมเชย หัวข�อละ 10 รางวัลๆ ละ 500 บาท 

พร�อมใบประกาศเกียรติคุณและของทีร่ะลกึ  สอบถามข�อมลูเพิ่มเติมที่ งานสารนิเทศ กองวิเทศสัมพันธ� สํานักงานอธิการบดี  

โทรศัพท� 02 - 942 - 8858   https://iad.intaff.ku.ac.th  email: kuphotocontest@gmail.com 

สมัครงาน 

คณะสิ่งแวดล�อม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน�งอาจารย� 1 อัตรา สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร�สิง่แวดล�อม 

ผู�สมัครอายไุม�เกิน 35 ป� วุฒปิริญญาเอก สมัครได�จนถึงวันที่ 20 กุมภาพนัธ� 2562 สอบถามเพิ่ม โทรศัพท� 02 – 579 – 3878  

 


