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ปฏทิินข่าว   
วนัจนัทรท่ี์ 23 มกราคม 2560   
เวลา 08.00 – 16.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุเชิงปฏิบตัิการ

เร่ือง การจดัท าสมรรถนะตามต าแหน่งงาน
ของบคุลากร ณ ห้องประชมุ 8 

 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี      
เวลา 10.00 – 12.00 น. : ส านกังานอธิการบดี หารือร่วมกบั TRIS 

และคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  
 ณ ห้องประชมุ 5 ชัน้ 2  
 อาคารสารนิเทศ 50 ปี   
วนัองัคารท่ี 24 มกราคม 2560  
เวลา 08.00 – 16.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุเชิงปฏิบตัิการ

เร่ือง การจดัท าสมรรถนะตามต าแหน่งงาน
ของบคุลากร ณ ห้องประชมุ 8 

 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี      
เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชมุวนัสถาปนา มก.

ครบรอบ 74 ปี ณ ห้องประชมุ 6 
 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

วนัพธุท่ี 25 มกราคม 2560 
เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุคณะกรรมการ

พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ณ ห้อง
ประชมุ 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี   

วนัพฤหสับดท่ีี 26 มกราคม 2560 

เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชมุ 5  

 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
เวลา 08.00 – 16.30 น. :  ส านกังานอธิการบดี จดัอบรมเพ่ือพฒันา

ศกัยภาพวิจยัด้านการสื่อสารสาธารณะ   
รุ่นท่ี 1 ณ ห้องประชมุธีระ สตูะบตุร  

 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
วนัศกุรท่ี์ 27 มกราคม 2560 
เวลา 07.00 – 16.30 น. : สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. ประชมุใหญ่

สามญัประจ าปี 2559 ณ ห้องประชมุ 
 

 สธุรรม อารีกลุ ชัน้ 1  
 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
เวลา 09.00 – 13.00 น. :  กองวิเทศสมัพนัธ์ ประชมุบคุลากรกอง

วิเทศสมัพนัธ์ ณ ห้องประชมุ 8 
 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี      
เวลา 13.30 – 16.30 น. :  กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุพิจารณาการ

บรรจบุคุคลเป็นพนกังานมหาวิทยาลยั
ต าแหน่งอาจารย์ ณ ห้องประชมุ 6 

 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 17.00 น.              : สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอเจ้าฟ้าจฬุาภรณ-

วลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าให้ นายเป่ียมศกัด์ิ มิลินทจินดา 
รองประธานสถาบนัวิจยัจฬุาภรณ์       
ฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ เป็นผู้แทนพระองค์  
เปิดงาน “เกษตรแฟร์ 60” ณ อาคารจกัร-
พนัธ์เพ็ญศิริ     

วนัอาทิตยท่ี์ 29 มกราคม 2560 
เวลา 07.00 – 16.30 น. : สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากดั 

ประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2559  
 ห้องประชมุสธุรรม อารีกลุ ชัน้ 1  
 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

ปฏทิินกจิกรรม 
งานเกษตรแฟร ์ปี 2560   
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดังานเกษตรแฟร์ ประจ าปี 
2560 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ท ากินตามค าพ่อสอน”  
เพ่ือน้อมน าศาสตร์พระราชาท่ีพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิ
พลอดลุยเดช ได้พระราชทานให้คนไทยเป็น เวลายาวนาน มาใช้เป็น
แนวปฏิบตัิในการท างาน การด ารงชีพ ดงัปรากฎให้เหน็ชดัเจน คือ 
โครงการพระราชด าริตา่ง ๆ กวา่ 4,000 โครงการ หลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม ่หลกัการทรงงาน 
ตลอดจนพระราชด ารัส พระบรมราโชวาทท่ีพระองค์ ได้พระราชทาน
ให้กบัหน่วยงาน คณะบคุคล และมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
มากวา่ 70 ปี 
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 ภายในงานจดัแสดง นิทรรศกำรเทดิพระเกียรตพิระบำท 
สมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวั รัชกำลที่ 9 กำรแสดงนวัตกรรม “ศำสตร์
แห่งแผ่นดนิ ท ำกนิตำมค ำพ่อสอน” เป็นผลงานนวตักรรมใหม่ ๆ ท่ี
ประดิษฐ์คิดค้นโดยนกัวิจยั 59 เร่ือง ผลงานวิจยัท่ีได้รับการพฒันา 
หรือการตอ่ยอด รวม 104 ผลงาน ใน 9 ด้าน เช่น ด้านวิศวกรรม ด้าน
การเกษตรและการยกระดบัสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและ
เศรษฐกิจพอเพียง  ด้านเก่ียวกบัน า้  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอด 
จนด้านทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ประกอบการภายใต้ศนูย์บม่เพาะ
ธุรกิจนวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีประดษิฐ์คิดค้นโดยนกัวิจยั 59 เร่ือง อาทิ 
แอพพลิเคชัน่ นิล 4.0 พลงังานท่ียัง่ยืน เคร่ืองสีข้าวครัวเรือนพร้อมพา 
วสัดกุ่อสร้างจากเปลือกไข่เหลอืทิง้ EMARBLE และท่ีนัง่รูปไข่ท่ีท าจาก 
EMARBLE ผงเชือ้และสารออกฤทธ์ิส าเร็จรูปเพ่ือป้องกนัโรคกล้วยไม้  
เคร่ืองท าน า้ค้าง  เอนไซม์ขอดเกลด็ปลา เคร่ืองผ่าปลากะตกัสมรรถนะ
สงู 5 ทศวรรษเกษตรที่สงูตามรอยพ่อหลวง ชดุปลกูผกัปลอดภยัระบบ
ประหยดัพลงังาน  และเคร่ืองตากข้าวเคลื่อนท่ีแบบอตัโนมตัิ  เป็นต้น 
ผลิตภัณฑ์ที่ชนะกำรประกวดประเภทอำหำรและประเภทที่ไม่ใช่
อำหำร ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ประกอบการภายใต้ศนูย์บ่ม
เพาะธุรกิจ ตลำดนัด ไอเดีย ไอโดน ซึง่สถาบนัค้นคว้าและพฒันา
ผลิตภณัฑ์อาหารมาร่วมจดัท่ีสถาบนั ท่ีมาจดัแสดงด้านอาหาร
โดยเฉพาะ เช่น แยมมะเขือเทศลดน า้ตาล  เบต้าไซยานินจากเปลือก
แก้วมงักร  กยุช่ายส าหรับผู้มีปัญหาการขบเคีย้ว เป็นต้น กำรสำธิต
ผลงำนนวัตกรรม อุปกรณ์ต่ำงๆ กำรฝึกอบรมวิชำชีพระยะสัน้ 
กำรประกวดพืช กำรประกวดสัตว์เลีย้ง และกำรจ ำหน่ำยผลผลิต 
ผลิตภัณฑ์ จาก KU Farm Ku Outlet เช่น ผลิตภณัฑ์จากเหด็ 
ผลิตภณัฑ์ไก่เคย ูเบตง ผลิตภณัฑ์จากสถานีวิจยั ผลิตภณัฑ์จากข้าว 
ข้าวโพด ถัว่ลิสง  การแปรรูปจากงานวิจยั  ของตกแตง่บ้านท่ีผลิตจาก
วสัดเุหลือใช้ของ Scrap Shop น า้ปลาหวานสตูร KU ต้นไม้จากการ
เพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ เนือ้โคขนุพนัธุ์ก าแพงแสน และการจดักิจกรรม
จ าหน่ายสินค้า การออกร้านของนิสิตสโมสร ชมรม รวมทัง้การแสดง
ศิลปวฒันธรรม เป็นต้น 
 จงึขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมนวตัวกรรม กิจกรรมการ
ประกวดตา่ง ๆ  และเลือกซือ้สนิค้าภายในงานเกษตรแฟร์ ประจ าปี 
2560 ตัง้แต่เวลำ 10.00 – 22.00 น. ระหว่ำงวันที่ 27 มกรำคม – 
4 กุมภำพันธ์ 2560 ณ มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน  
 ประชมุทางวิชาการ คร ัง้ท่ี 55  

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดัประชมุทางวิชาการ ครัง้ท่ี 55   
ระหวา่งวนัท่ี 31 มกราคม  – 3 กมุภาพนัธ์ 2560 ณ คณะมนษุย- 
ศาสตร์ และอาคารศนูย์เรียนรวม 3 เพ่ือเปิดโอกาสให้นกัวิจยั         
นกัวิชาการ และผู้สนใจทัว่ไปเข้าร่วมประชมุและฟังผลงานวิจยั  
  
  

ทัง้ภาคบรรยาย 185 เร่ืองและภาคโปสเตอร์ 152 เร่ือง ใน 3 หมวด
วิชาการ 12 สาขา ได้แก่ หมวดวิชาเกษตรศาสตร์ หมวดวิชาวิทยา- 
ศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และ หมวดวิชาศกึษาศาสตร์ 
สงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์    
          ทัง้นี ้เพ่ือเสริมสร้างและพฒันาคณุภาพงานวิจยั ซึง่จะเป็น
ประโยชน์ตอ่การพฒันาประเทศ และเป็นการแลกเปลี่ยนระดมความ
คิดเห็น ประสบการณ์ ระหวา่งนกัวิชาการในภาครัฐและเอกชน อนัจะ
น าไปสูแ่นวทางการวิจยั เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสงัคมของ
ประเทศ ดรูายละเอียดได้ท่ี www.annualconference.ku.ac.th           
รบัสมคัรนสิติ 

 คณะมนษุยศาสตร์รับสมคัรผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญา
ตรี เข้าศกึษาโครงการหลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย (ภาคพิเศษ) ประจ าปีการศกึษา 2560 สมคัรได้ท่ีศนูย์จดั
การศกึษาโครงการพิเศษ ตัง้แตบ่ดันีถ้งึวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2560 
สอบถามรายละเอียดได้ท่ีโทรศพัท์ 02 – 579 – 5566 ตอ่ 2502 หรือดู
ท่ี www.thai.human.ku.ac.th 
รบัสมคัรงาน 

 คณะประมง รับสมคัรพนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหน่ง
เจ้าหน้าท่ีบริหารทัว่ไประดบัปฏิบตัิการ 1 อตัรา สมคัรได้ท่ีงาน
บริหารและธุรการ ส านกังานเลขานกุาร คณะประมง ตัง้แตบ่ดันีถ้งึ
วนัท่ี 31 มกราคม 2560 ดท่ีู www.fish.ku.ac.th 
 คณะวิศวกรรมศำสตร์ รับสมคัรพนกังานมหาวิทยาลยั  
เงินรายได้ ต าแหน่งนกัวิทยาศาสตร์ 1 อตัรา วฒิุปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ สมคัรได้ท่ี ส านกั 
งานเลขานกุาร ชัน้ 2 อาคารชชูาติ ก าภ ูตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวนัท่ี 31 
มกราคม 2560 ดท่ีู www.eng.ku.ac.th. 
 คณะเกษตร รับสมคัรพนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหน่ง
อาจารย์ ภาควิชาพืชสวน 1 อตัรา วฒิุปริญญาโท หรือปริญญาเอก 
ในสาขาพืชสวน (เน้นทางด้านออกแบบจดัสวน) หรือปริญญาเอก
ทางด้านเทคโนโลยีเมลด็พนัธุ์ สมคัรได้ท่ี งานธรุการ ภาควิชาพืช
สวน คณะเกษตร ตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวนัท่ี 20 มีนาคม 2560 ดท่ีู 
www.agr.ku.ac.th 
 

วันสถำปนำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
ครบรอบ 74 ปี 

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560  
เวลำ 07.00 น 

ณ อนุสำวรีย์สำมบูรพำจำรย์ และ 
หอประชุมมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

http://www.fish.ku.ac.th/
http://www.eng.ku.ac.th/

