
 

  ประจ ำสปัดำห ์21 – 27  มกรำคม 2562 @อำคำรสำรนเิทศ 50 ป ี
วันจนัทรท์ี ่21 มกรำคม 2562                                                                                                  

เวลำ 13.30 – 16.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรบรรจตุ ำแหน่งอำจำรย์ ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 2   

เวลำ 13.00 – 16.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่  ประชุมพจิำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ณ ห้องประชมุ 6 ชั้น 2 

เวลำ 13.00 – 16.30 น. : ส ำนักงำนกฎหมำย ประชุมคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ำ มก. ณ ห้องประชมุ 8 ชั้น 2 

วันองัคำรที ่22 มกรำคม 2562 

เวลำ 13.00 – 16.00 น. : ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประชุมสรรหำคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร  
ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 2  

เวลำ 13.00 – 16.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ณ  ห้องประชมุ 8 ชั้น 2   

วันพธุที ่23 มกรำคม 2562  
เวลำ 09.30 – 12.00 น. : ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประชุมสรรหำคณบดี คณะวิทยำศำสตร์ ศรีรำชำ 

ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 2 

เวลำ 09.30 – 12.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่  ทดสอบทำงจิตวิทยำ ต ำแหน่งอำจำรย์ ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 

วันพฤหสับดทีี ่24 มกรำคม 2562 

เวลำ 07.00 – 16.30 น. : สหกรณ์ออมทรพัย์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2562  ณ  ห้องประชุม                         
สุธรรม อำรีกุล ชั้น 1  

เวลำ 09.00 – 16.30 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่  ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ณ ห้องประชุม 5 , 6 ชั้น 2 

วันศกุรท์ี่ 25 มกรำคม 2562 

เวลำ 06.30 – 16.30 น. : บริษัท จีดีเอ็ดคูเคชั่น จ ำกัด จดัสัมมนำ หัวข้อเรื่อง AI เปลี่ยนโลกกำรศึกษำ เปลี่ยนอนำคต                                             
ณ ห้องประชุมสุธรรม อำรีกุล ชั้น 1   

       Around Campus 
ขอเชิญเทีย่ว งำนเกษตรแฟร ์62  
                มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ขอเชิญเที่ยวงำนเกษตรแฟร์ ประจ ำปี 2562 ภำยใต้แนวคดิ “เกษตรศำสตร์น ำไทย 
นวัตกรรมก้ำวไกล ใส่ใจสิง่แวดล้อม” ระหว่ำงวันที่ 25 มกรำคม – 2 กุมภำพันธ์ 2562   

 

 



 

 
 

 

 

           

งำนเกษตรแฟร์ ปี 62 คือ กิจกรรมใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดกำรใช้ Single use plastic รณรงค์ให้ผู้มำเดินงำนเกษตร
แฟร์ พกถุงผ้ำมำใสข่อง น ำกระบอกน้ ำ หรือภำชนะมำรับประทำนอำหำร โดยมหำวิทยำลัยมีจุดบริหำรน้ ำดื่มฟรี และจุดลำ้ง
ภำชนะไว้รองรับ และที่ส ำคัญท่ำนสำมำรถ Download Application ที่ชื่อว่ำ Inside KU มีรำยละเอยีดของงำน นทิรรศกำร/
กำรสำธิต  โซนขำยต่ำงๆ แผนผังงำน อบรมวิชำชีพ รวมไปถึง เส้นทำงเดินรถภำยในงำน เป็นต้น 
ขอเชิญวิง่มินมิำรำธอน ครัง้ที่ 1  
  สมำคมนิสิตเก่ำวิทยำศำสตร์ ร่วมกับ คณะวิทยำศำสตร์ จัดโครงกำรว่ิงมินิมำรำธอน คณะวิทยำศำสตร์ มก. ครั้งที่ 1 
ปี 2562 (SciKURUN 2019 : RUN for FUND) ในวันที่ 24 มีนำคม 2562 เวลำ 04.30 – 09.00 น. ณ มหำวิทยำลัย 
เกษตรศำสตร์ เพื่อเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดีแก่นิสิต บุคลำกร และบุคคลทั่วไป และ รำยไดห้ลังจำกหักค่ำใชจ้่ำย น ำมำซ่อมแซม
ปรับปรงอุำคำร สถำนที่ คณะวิทยำศำสตร์  ที่ใชใ้นกำรเรียนกำรสอน  
  ระยะทำงในกำรวิ่งแบ่งระยะออกเป็น 3 กิโลเมตร 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร ค่ำสมัคร ทั่วไป 500 บำท VIP 1,000 
บำท นิสิตมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 400 บำท รับจ ำนวน 3,000 คน ผู้สนใจสำมำรถสมัครและดูรำยละเอียดเพิ่มเติม 
https://race.thai.run/sci-ku-run-2019  
สมัมนำ Data Science: Data Analytics ในกำรบรหิำรหอ้งสมดุในศตวรรษที่ 21 

ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จัดงำนสมัมนำ Data Science: Data Analytics ในกำรบริหำรหอ้งสมุด
ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2019 เวลำ 08.30 – 16.45 น. ณ ห้องประชุมใหญช่ั้น 5 ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ภำยในงำนท่ำนจะพบกับเครื่องมือส ำคัญในกำรวิเครำะห์ข้อมลูเพื่อประยุกต์ใช้กับงำนหอ้งสมุด เช่น 
AI, Library Analytics and Matrix, Big Data กำรเสวนำวิชำกำรเรื่อง Data Analytics: จำกประสบกำรณ์สู่กำร
ประยุกต์ใช้เพื่อกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุด และเครื่องมอืช่วยกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรวิจัย (SciVal) โดยเนื้อหำทั้งหมดจะน ำเสนอ
จำกผู้เชี่ยวชำญในแต่ละด้ำน  
  ผู้สนใจลงทะเบียนและช ำระเงิน ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2562  โดยหำกลงทะเบียนและช ำระเงิน ภำยใน
วันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2562 รำคำ 1,200 บำท (ช ำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำร) และ ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11 กุมภำพนัธ์เป็นต้น
ไป รำคำ 1,500 บำท (ช ำระเงินหน้ำงำน) ลงทะเบยีนวันนี้เพือ่รับส่วนลดพิเศษ ได้ที่ https://lib.ku.ac.th/ kuseminar2019  
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม คุณสภัุทรำ นวชินกุล โทรศัพท์ 02 - 942 - 8616 ต่อ 233  
ขอเชิญเขำ้รว่มสมันำ “ควำมเปน็ไปไดข้องแมลงเปน็แหลง่โปรตนีทำงเลอืกทีย่ัง่ยนืส ำหรบัสตัว์” 
  ภำควิชำสรีรวิทยำ คณะสัตวแพทยศำสตร์ จัดสมัมนำหัวขอ้ “ควำมเป็นไปได้ของแมลงเปน็แหล่งโปรตีนทำงเลือกที่
ยั่งยืนส ำหรับสัตว์” ในวันที่ 23 มกรำคม 2562 เวลำ 09.00 – 16.30 น. ณ  ห้องบรรยำย 505 ชัน้ 5 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ
พระชนมพรรษำ 6 รอบ คณะสัตวแพทยศำสตร์ เพื่อเผยแพร่ควำมรู้และส่งเสริมกำรใช้แมลงในอำหำรสัตว์แก่บุคลำกรทำงสัตว
แพทย์ นักวิทยำศำสตร์ นักวิจัย นิสิต เกษตรกร และผู้สนใจได้รับองค์ควำมรู้และแนวทำงในกำรพฒันำกำรวิจยัและส่งเสริมกำร
ใช้แมลงในอำหำรสัตว์ ซ่ึงแมลงได้รับควำมสนใจที่น ำมำเป็นแหล่งโปรตีนในอำหำรสัตว์ ยังเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่ท ำให้องค์
ควำมรู้ในด้ำนของกำรเพำะเลีย้ง กำรจัดกำรฟำร์ม โรค กำรน ำไปใช้ กำรแปรรูป และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องยังไม่ชัดเจนท ำให้
ภำคอุตสำหกรรมขำดควำมมัน่ใจทีจ่ะลงทุน  
 ผู้สนใจติดต่อสอบถำมรำยละเอียดได้ที่ น.สพ.ดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที โทรศัพท์ 089 – 2022 - 677  
โครงกำร ปนัรกัสู่นอ้งครัง้ที่ 1 
 งำนวินัยและพฒันำศักยภำพนิสิต กองกิจกำรนิสิต จัดโครงกำรปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 1/62 พำนิสิต
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตรไ์ปมอบของให้ ณ สถำนคุม้ครองและพัฒนำคนพิกำรบำ้นรำชวิถีชำย อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบรุั ในวันที่ 
26 มกรำคม 2562 เพื่อให้นิสติได้ทรำบและตระหนักถึงปัญหำควำมพิกำรในเด็กมีควำมรูเ้กี่ยวกับสำเหตุและวิธีกำรป้องกัน
ปัญหำควำมพิกำรในเด็ก รู้จักเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่แก่บุคคลที่ด้อยโอกำส  
 ผู้สนใจเข้ำร่วมโครงกำรและบริจำคสิ่งของ (ของใหม่)  ติดตอ่ได้ที่ งำนวินยัและพัฒนำศักยภำพนิสิต กองกิจกำรนิสิต 
อำคำรระพี ชัน้ 3 โทรศัพท์ 02 – 118 – 0150 – 9  
 

 

https://race.thai.run/sci-ku-run-2019
https://lib.ku.ac.th/

