
 

  
ประจาํสปัดาห� 11 – 17 กมุภาพนัธ� 2562 @อาคารสารนเิทศ 50 ป� 

วันจนัทร�ที ่11 กมุภาพันธ� 2562                                                                                                 

เวลา 08.30 – 12.00 น. : สํานักงานประกันคุณภาพ ประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการประกันคณุภาพ มก. 
                                   ณ ห�องประชมุกําพล อดุลวิทย� ชั้น 2 

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

เวลา 09.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชุมคณะกรรมการบริหาร มก. ครั้งที่ 2/2562 ณ ห�องประชมุกําพล อดุลวิทย�  ชั้น 2                                   

วันองัคารที ่12 กุมภาพนัธ� 2562 

เวลา 09.00 – 12.00 น. : สํานักงานสภา มก. ประชุมหารือเพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดประชุมสภา มก. ครั้งที่ 1/2562 
                                   ณ ห�องประชมุ 8 ชั้น 2 

เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ จัดพิธีลงนามความร�วมมือโครงการนาํร�อง ร�วมทดสอบการใช� 
                                   น้ํามันไบโอดีเซล ณ ห�องประชุมกําพล อดุลวิทย� ชั้น 2 

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

เวลา 15.00 – 16.30 น. : สํานักงานสภา มก. ประชุมสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ครัง้ที่ 3 ณ ห�องประชุม 8 ชั้น 2 

วันพธุที ่13 กมุภาพนัธ� 2562 

เวลา 09.00 – 12.00 น. : ชมรม มก.อาวุโส ประชมุคณะทํางานฝ�ายสุขภาพกาย-จิต ณ ห�องประชุม 5 ชั้น 2  

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

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

วันพฤหสับดทีี ่14 กมุภาพันธ� 2562 

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

วันศกุร�ที่ 15 กุมภาพนัธ� 2562 

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

Around Campus 

ค�ายเยาวชนสมองแก�ว (Crystal Brain Youth Camp 27)  

        สํานักบริการคอมพิวเตอร� จัดค�ายเยาวชนสมองแก�ว (Crystal Brain Youth Camp 27) สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป�ที่ 4 ถึงระดับชัน้มัธยมศึกษาป�ที่ 3 ทั่วประเทศ อายุ 9 - 15 ป� จัดขึ้นระหว�างวันที่ 19 - 23 เมษายน 2562   

 

 



 

 

 

 

 

           

ณ สํานักบริการคอมพิวเตอร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� และพักค�างคืนที่โรงแรม KU Home ค�าลงทะเบยีนคนละ 11,000 
บาท (รวมค�าที่พัก อาหาร ชุดอุปกรณ�หุ�นยนต�พร�อมเซนเซอร� ไมโครบิตและอุปกรณ�ในโครงงานอเิล็กทรอนิกส� และอปุกรณ�
ประกอบทางอิเล็กทรอนิกส� 1 คน ต�อ 1ชุด) โดยในแต�ละวันจะมีกิจกรรมประด�วย กิจกรรมยามเช�า กิจกรรมวิชาการ ทัง้ภาคเช�า
และภาคบ�าย  กิจกรรมยามเยน็ และกิจกรรมนันทนาการ   
          ค�ายเยาวชนสมองแก�วเป�นค�ายเยาวชนที่ดําเนินการต�อเนื่องมาทุกป� และครั้งนี้เป�นรุ�นที่ 27 โดยจัดขึ้นในช�วงป�ดเทอม
เพื่อให�เยาวชนได�ใช�เวลาว�างให�เกิดประโยชน� เรียนรู�การอยู�ร�วมกันในสังคม การทํางานเป�นทีม มีความคิดริเริ่มสร�างสรรค� รู�ทัน
เทคโนโลยี และสามารถทํางานร�วมกับผู�อื่นได�อย�างมีความสขุ รวมถึงการสร�างสรรค�กิจกรรมที่เป�นประโยชน�และนําไปใช�ต�อไปใน
อนาคต  
         ผู�ปกครองที่สนใจนํานกัเรียนเข�าร�วมโครงการค�ายเยาวชนสมองแก�ว ครั้งที่ 27  รบัสมัครจํานวน 60 คน สอบถามข�อมูล
เพิ่มเติมได�ที่ โทรศพัท� 0 - 2562 - 0951 - 6 ต�อ 622597 คุณณฐภัทร และ 622594 คณุสุนิสา  

โครงการ English ,Chinese, and Computer Skills For Kids (3 in 1) 

         ศูนย�ภาษา คณะมนุษยศาสตร� จัดโครงการ English ,Chinese ,and Computer Skills for Kids (3 in1) สําหรับ
นักเรียน อายุระหว�าง 8 -12 ป� ค�าเรียน คนละ 14,000 บาท (รวมค�าเอกสาร ตําราเรียน อปุกรณ�การเรียน อาหารกลางวัน 
อาหารว�าง วันละ2 ครั้งตลอดหลักสูตร)  
         เรียน วันที่ 20 มีนาคม – 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. ประกอบด�วย ภาษาองักฤษ 
27 ภาษาจีน 27 ชั่วโมง (แบ�งเป�น Conversation 60%  Grammar 25% และ Activities 15%) และทักษะทางคอมพวิเตอร� 
อาทิ การใช� Microsoft Word, PowerPoint และวาดรูปด�วยคอมพิวเตอร�แบบง�าย ๆ ฯลฯ 18 ชั่วโมง รวม 72 ชั่วโมง  
         ผู�สนใจยื่นใบสมัคร และสอบถามข�อมูลเพิ่มเติมได�ที่ ศูนย�ภาษา คณะมนุษยศาสตร� อาคารจุฬาภรณ�พิศาลศิลป� ชั้น 1 
ห�อง 100 โทรศพัท� 0 - 2942 - 8888 – 9 และ 08 - 0994 - 6195 หรือดูที่ http://lang.human.ku.ac.th /index.php/ 
2019/01/17/16910/ 

Trend Talk #4 “Digital Marketing”  

        สํานักบริการคอมพิวเตอร� ขอเชิญบุคลากร มก. และผู�สนใจ เข�าร�วมฟ�ง Trend Talk #4  “Digital Marketing”   
โดย คุณอรรถพล ฟ�กน�อย Founder & CEO, Dev Design Corner Co.Ltd ซ่ึงจะมาให�ความรู�และแลกเปลี่ยนประสบการณ�  
ในการนําระบบ Marketing Automation เพื่อส�งข�าวสารของมหาวิทยาลัย สร�างการรับรู� สร�างระบบสมาชิกรับข�าวสาร รวมถึง
การใช� online marketing ในการวางเป�าหมายให�ตรงกลุ�ม วนัที ่28 กมุภาพนัธ� 2562 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห�อง 408 
ชัน้ 4 สาํนกับรกิารคอมพวิเตอร�  
         ผู�สนใจสอบถามรายละเอียดได�ที่ โทรศัพท� 0 - 2562 - 0951 - 6 หรือดูที่ http://ocs.ku.ca.th                                           

มินิมาราธอน SciKURUN 2019 : RUN for FUND 

         สมาคมนิสิตเก�าวิทยาศาสตร� ร�วมกับคณะวิทยาศาสตร� จัดโครงการว่ิงมนิิมาราธอนคณะวิทยาศาสตร� มก. ครั้งที่ 1 
ประจําป� 2562 (SciKURUN 2019 : RUN for FUND) ระยะทาง 3, 5 และ 10 กิโลเมตร เส�นทางว่ิงภายในมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร� บางเขน ในวนัอาทติย�ที ่24 มนีาคม 2562 เวลา 04.30 – 09.00 น. ณ อาคารเทพศาสตร�สถติย� เพื่อนํารายได�
หลังหักค�าใช�จ�ายมาปรับปรุงอาคาร สถานที่ ของคณะวิทยาศาสตร�ที่ใช�ในการเรียนการสอนในด�านต�าง ๆ  และเพื่อสร�างเสริม
สุขภาพที่ดีให�แก�บุคลากร นสิติ และบุคคลทั่วไป ตลอดจนเพื่อสร�างความสัมพนัธ�ที่ดีระหว�างนิสิตเก�า นิสิตป�จจุบนั และบุคลากร 
โดยค�าสมัครแบ�งเป�นดังนี ้
          ประเภท VIP ค�าสมัคร 1,500 บาท ประเภทผู�สมคัรทัว่ไป ค�าสมัคร 500 บาท นสิติ ม. เกษตร และนกัเรยีนสาธติเกษตร 
ค�าสมัคร 400 บาท ทุกระยะทาง  
          ผู�สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน�ได�ที่ https://www.race.thai.run/sci-ku-run-2019 หรือที่ 
http://www.facebook.com/SciKURun รบัสมคัรตัง้แต�บดันีเ้ป�นต�นไป รบัจาํนวน 3,000 เท�านัน้ และสอบถามได�ที่
สํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร� โทรศพัท� 0 - 2562 - 5555 ต�อ 646181  

 

 


	เวลา 09.00 – 12.00 น. : สำนักงานสภา มก. ประชุมหารือเพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดประชุมสภา มก. ครั้งที่ 1/2562                                    ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2
	เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ จัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการนำร่อง ร่วมทดสอบการใช้

