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ปฏทิินข่าว   
วนัจนัทรท่ี์ 30 มกราคม 2560 

เวลา 08.00 – 16.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุเชิงปฏิบตัิการ 
   เร่ือง การจดัท าสมรรถนะตามต าแหน่ง
   งานของบคุลากร ณ ห้องประชมุ 8  
   ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

วนัองัคารท่ี 31 มกราคม 2560 

เวลา 08.00 – 16.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุเชิงปฏิบตัิการ 
   เร่ือง การจดัท าสมรรถนะตามต าแหน่ง
   งานของบคุลากร ณ ห้องประชมุ 8  
   ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุคณะกรรมการ
   พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ณ ห้อง
   ประชมุ 6 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองวิเทศสมัพนัธ์ ต้อนรับและหารือกบั 
   อธิการบดี  Visayas State University, 
   Philippines ณ ห้องประชมุ 9 ชัน้ 2  
   อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

วนัพธุท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2560  

เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุคณะกรรมการ
   พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ณ ห้อง
   ประชมุ 5 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

วนัพฤหสับดท่ีี 2 กุมภาพนัธ์ 2560 : วนัสถาปนา มก. 74 ปี  
เวลา 10.00 – 12.00 น. : ประชมุคณะกรรมการบริหารสภา 
   พนกังาน ครัง้ท่ี 2/2560 ณ ห้องประชมุ 6 
   ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
วนัศกุรท่ี์ 3 กุมภาพนัธ์ 2560 

เวลา 08.30 – 16.30 น. : ส านกังานประกนัคณุภาพ จดัอบรม 
   เกณฑ์ EdPEx ส าหรับผู้บริหาร ณ ห้อง
   ประชมุธีระ สตูะบตุร ชัน้ 2 อาคาร 
   สารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองกลาง จดัพิธีมอบรางวลัการประกวด 
   งานเกษตรแฟร์ ประจ าปี 2560  
 
   

   ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2 
   อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
วนัเสารท่ี์ 4 กุมภาพนัธ์ 2560 

เวลา 08.00 – 16.00 น. : กองกิจการนิสิต จดัโครงการสอนเสริม
   ทกัษะการสอบเพ่ือวดัความรู้ 
   ความสามารถทัว่ไป (ก.พ.) ณ ห้อง 
   ประชมุสธุรรม อารีกลุ  ชัน้ 1  
   อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

ปฏทิินกจิกรรม 
ประชมุทางวิชาการ คร ัง้ท่ี 55  

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดักำรประชุมทำงวิชำกำร 
ครัง้ที่ 55 ระหว่ำงวันที่ 31 มกรำคม - 3 กุมภำพันธ์ 2560 ณ 
อำคำรอำคำรจุฬำภรณ์พศิำลศิลป์  คณะมนุษยศำสตร์ และ
อำคำรศูนย์เรียนรวม 3 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน 
โดยการน าเสนอผลงานวิจยัใหมใ่นสาขาตา่ง ๆ ทัว่ประเทศซึง่มีการ
น าเสนอทัง้ภำคบรรยำย 185 เร่ือง และภำคโปสเตอร์ 152 เร่ือง 
รวม 337 เร่ือง และ กำรบรรยำยอภปิรำย และเสวนำพเิศษ 
จ านวน 15 เร่ือง ภายใต้หวัข้อ “ศำสตร์แห่งแผ่นดนิสู่ประเทศ
ไทย 4.0” (Knowledge of the Land: Moving Forward to 
Thailand 4.0) 
  อนึง่ ในวันที่ 31 มกรำคม 2560 เวลำ 09.00 น. พธีิ
เปิดกำรประชุมทำงวิชำกำร ครัง้ที่ 55  ณ ห้องประชุม ชัน้ 2 
อำคำรจุฬำภรณ์พศิำลศิลป์ คณะมนุษยศำสตร์ โดย รศ.ดร.
วิโรจ อิ่มพทิกัษ์ นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็น
ประธาน จากนัน้จะเป็นกำรบรรยำยพเิศษ เร่ือง “ศำสตร์แห่ง
แผ่นดนิสู่ประเทศไทย 4.0: ศำสตร์พระรำชำ” โดย ดร.สุเมธ 
ตันตเิวชกุล เลขาธิการมลูนิธิชยัพฒันา และ กำรอภปิรำยพเิศษ
เร่ือง “ศำสตร์แห่งแผ่นดนิสู่ประเทศไทย 4.0 และพิธีมอบรางวลั 
แก่ผู้ เสนอผลงานจากการประชมุทางวิชาการ ครัง้ท่ี 54  
 ภำคบ่ำย พิธีเปิดการแสดงผลงานภาคโปสเตอร์ทาง
วิชาการ และมอบรางวลัโปสเตอร์สวยงามของการประชมุทาง
วิชาการ ครัง้ท่ี 55 ณ บริเวณชัน้ 1 อาคารศนูย์เรียนรวม 3 
 ผู้สนใจร่วมฟังการประชมุทางวิชาการ ครัง้ท่ี 55 ได้ตัง้แต่ 
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วนัท่ี 31 มกราคม – 3 กมุภาพนัธ์ 2560 ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 
www.ku.ac.th โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย 
ชมนวตักรรมใหม่ งานเกษตรแฟร ์ประจ าปี 2560 

 มก. เชิญชมนิทรรศกำรเทดิพระเกียรตพิระบำทสมเดจ็
พระเจ้ำอยู่หวั รัชกำลที่ 9 กำรแสดงนวัตกรรม “ศำสตร์แห่ง
แผ่นดนิ ท ำกินตำมค ำพ่อสอน” ณ อาคารจกัรพนัธ์เพ็ญศิริ ในงำน
เกษตรแฟร์ประจ ำปี 2560 ระหว่ำงวันที่ 27 มกรำคม – 4 
กุมภำพันธ์ 2560 ณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน  
 พบกบัผลงำนนวัตกรรมใหม่ ๆ ท่ีคิดค้นโดยนกัวิจยั 59 เร่ือง 
ผลงานวิจยัท่ีได้รับการพฒันา หรือตอ่ยอด รวม 104 ผลงำน ใน 9 
ด้าน เช่น ด้านวิศวกรรม ด้านการเกษตรและการยกระดบัสภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนและเศรษฐกิจพอเพียง  ด้านเก่ียวกบัน า้  
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี อาทิ แอพพลิเคชัน่ นิล 4.0 ชดุปลกูผกั
ปลอดภยั ประหยดัพลงังาน พลงังานท่ียัง่ยืน เคร่ืองสีข้าวครัวเรือน
พร้อมพา วสัดกุ่อสร้างจากเปลือกไข่เหลือทิง้ EMARBLE และท่ีนัง่รูป
ไข่ท่ีท าจาก EMARBLE  เอน็ไซม์ขอดเกลด็ปลา เป็นต้น และชมการ
สาธิตผลงานนวตักรรม 
 ตลอดจน การจดัแสดง ผลิตภณัฑ์ที่ชนะกำรประกวด

ประเภทอำหำรและประเภทที่ไม่ใช่อำหำร ด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาและผู้ประกอบการภายใต้ศนูย์บ่มเพาะธุรกิจ  
 นอกจากนี ้สถาบนัค้นคว้าและพฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร จดั
งำนตลำดนัด ไอเดีย ไอโดน ซึง่เน้นเร่ืองไอเดียเก่ียวกบัอาหาร
โดยเฉพาะ เช่น แยมมะเขือเทศลดน า้ตาล  เบต้าไซยานินจากเปลือก
แก้วมงักร  กยุช่ายส าหรับผู้มีปัญหาการขบเคีย้ว เป็นต้น  
 ผู้สนใจร่วมชมนวตัวกรรม รวมถงึกิจกรรมการประกวดตา่ง ๆ  
และเลือกซือ้สินค้าภายในงานเกษตรแฟร์ ประจ าปี 2560 ตัง้แต่เวลำ 
10.00 – 22.00 น. ระหว่ำงวันที่ 27 มกรำคม – 4 กุมภำพันธ์ 
2560 ณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน ดรูายละเอียด
เพ่ิมเติมท่ี www.ku.ac.th  
เชญิร่วมโครงการปันรกัสู่นอ้ง ถวายเป็นพระราชกุศล 

 มก. เชิญชวนร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของใหมใ่น โครงกำรปัน
รักสู่น้อง ถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเดจ็พระปรมิน- 
ทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ครัง้ที่ 2/60 เพ่ือแบ่งปันความรักความ
เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ไปยงัผู้ ด้อยโอกาส ณ สถานสงเคราะห์เดก็พิการทาง
สมองและปัญญาชาย อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ ในวนัท่ี 4 
กมุภาพนัธ์ 2560 เวลา 08.00 – 13.00 น. โดยบริจาคเงิน สิ่งของ และ
ร่วมโครงการท่ีหน่วยสง่เสริมกิจกรรมเพ่ือสงัคมและจิตอาสา งานวินยั
และพฒันาศกัยภาพนิสิต กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก ติดตอ่ 
โทรศพัท์ 02 – 118 – 0150 – 9 ตอ่ 8547  
 

วนัสถาปนา มก. 74 ปี                                      

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดังานวนัครบรอบ 74 ปี แห่ง
การสถาปนา ในวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์  2560 โดยมีกิจกรรมดงันี ้
 บริเวณ อนุสำวรีย์สำมบูรพำจำรย์                                                       
 07.00 น. – 8.30 น.  - พิธีกลา่วสดดุี  
       - พิธีวางพวงมาลาคารวะ 
       อนสุาวรีย์สามบรูพาจารย์                           
 บริเวณหอประชุมมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์                                                 
 09.00 – 10.00 น.   – พิธีรดน า้คารวะบรูพาจารย์                        
    - พิธีทางศาสนา                                  
    - รับประทานอาหารร่วมกนั 
อบรมเชงิปฏบิตัิการ                                                               
 สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก. จดัโครงการอบรมเชิง
ปฏิบตัิการ ประจ าปี 2560 ณ ฝ่ายเคร่ืองมือและวิจยัทาง
วิทยาศาสตร์ ช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ - มีนาคม 2560 ดงันี ้                                                                    
 เร่ือง กำรถ่ำยยีนเข้ำสู่พืชและกำรตรวจหำยีน
เป้ำหมำยในพืช รุ่นที่ 3 วนัท่ี 23 – 24 กมุภาพนัธ์ 2560                                         
 เร่ือง กำรวิเครำะห์คุณภำพน ำ้ทิง้จำกชุมชนและ

โรงงำนอุตสำหกรรม รุ่นที่ 1 วนัท่ี 6 – 7 มีนาคม 2560              
 เร่ือง เทคนิคพืน้ฐำนทำงโครมำโตกรำฟ รุ่นที่ 4 วนัท่ี 
13 – 14 มนีาคม 2560                                                                                 
 เร่ือง กำรจัดกำรสำรเคมีและของเสียจำกห้อง 
ปฏบิัตกิำร รุ่นที่ 1 วนัท่ี 27 มีนาคม 2560  ผู้สนใจดรูายละเอียด
เพ่ิมเติมท่ี http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/cl/                       
รบัสมคัรงาน                                                                               
 สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร รับสมคัร
พนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหนง่นกัวิจยั จ านวน 3 อตัรา วฒิุ
ปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาโภชนศาสตร์ วิทยาศาสตร์
อาหาร จลุชีววิทยา รับสมคัรจนถงึวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2560 ดู
รายละเอียด www.ifrpd.ku.ac.th/th/news/detail.php?id=602                                                  
 คณะวิศวกรรมศำสตร์ รับสมคัรพนกังานเงินรายได้ 
ต าแหน่ง นกัวิชาการเงินและบญัชี จ านวน 1 อตัรา วฒิุปริญญาตรี
ทางบญัชี สมคัรได้จนถงึวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 ดรูายละเอียด
และดาวน์โหลดใบสมคัรได้ท่ี www.eng.ku.ac.th (รับสมคัรงาน)
 คณะเกษตร รับสมคัรพนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหน่ง
อาจารย์ ภาควิชาพืชสวน 1 อตัรา วฒิุปริญญาโท หรือปริญญาเอก 
ในสาขาพืชสวน (เน้นทางด้านออกแบบจดัสวน) ทางด้านเทคโนโลยี
เมลด็พนัธุ์ สมคัรได้ท่ี งานธุรการ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร ถงึ
วนัท่ี 20 มีนาคม 2560 ดรูายละเอียดท่ี www.agr.ku.ac.th                                               

  


