ประจำสัปดำห์ 23 มกรำคม – 29 มกรำคม 2560
สุธรรม อารี กลุ ชัน้ 1
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 08.00 – 16.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เวลา 09.00 – 13.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ประชุมบุคลากรกอง
เรื่ อง การจัดทาสมรรถนะตามตาแหน่งงาน
วิเทศสัมพันธ์ ณ ห้ องประชุม 8
ของบุคลากร ณ ห้ องประชุม 8
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมพิจารณาการ
เวลา 10.00 – 12.00 น. : สานักงานอธิการบดี หารื อร่ วมกับ TRIS
บรรจุบคุ คลเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
และคณบดีคณะบริ หารธุรกิจ
ตาแหน่งอาจารย์ ณ ห้ องประชุม 6
ณ ห้ องประชุม 5 ชัน้ 2
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 17.00 น.
: สมเด็จพระเจ้ าลูกเธอเจ้ าฟ้าจุฬาภรณวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุ ณา
เวลา 08.00 – 16.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
โปรดเกล้ าให้ นายเปี่ ยมศักดิ์ มิลินทจินดา
เรื่ อง การจัดทาสมรรถนะตามตาแหน่งงาน
รองประธานสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์
ของบุคลากร ณ ห้ องประชุม 8
ฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์ เป็ นผู้แทนพระองค์
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เปิ ดงาน “เกษตรแฟร์ 60” ณ อาคารจักรเวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชุมวันสถาปนา มก.
พันธ์เพ็ญศิริ
ครบรอบ 74 ปี ณ ห้ องประชุม 6
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 07.00 – 16.30 น. : สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จากัด

ปฏิทินข่าว

วันพุธที่ 25 มกราคม 2560
เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ณ ห้ อง
ประชุม 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันพฤหัสบดีท่ี 26 มกราคม 2560
เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ ณ ห้ องประชุม 5
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 08.00 – 16.30 น. : สานักงานอธิการบดี จัดอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพวิจยั ด้ านการสื่อสารสาธารณะ
รุ่ นที่ 1 ณ ห้ องประชุมธีระ สูตะบุตร
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันศุกร์ท่ี 27 มกราคม 2560
เวลา 07.00 – 16.30 น. : สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. ประชุมใหญ่
สามัญประจาปี 2559 ณ ห้ องประชุม

ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559
ห้ องประชุมสุธรรม อารี กลุ ชัน้ 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ปฏิทินกิจกรรม
งานเกษตรแฟร์ ปี 2560
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเกษตรแฟร์ ประจาปี
2560 ภายใต้ แนวคิด “ศาสตร์ แห่งแผ่นดิน ทากินตามคาพ่อสอน”
เพื่อน้ อมนาศาสตร์ พระราชาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ได้ พระราชทานให้ คนไทยเป็ น เวลายาวนาน มาใช้ เป็ น
แนวปฏิบตั ิในการทางาน การดารงชีพ ดังปรากฎให้ เห็นชัดเจน คือ
โครงการพระราชดาริ ตา่ ง ๆ กว่า 4,000 โครงการ หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักการทรงงาน
ตลอดจนพระราชดารัส พระบรมราโชวาทที่พระองค์ ได้ พระราชทาน
ให้ กบั หน่วยงาน คณะบุคคล และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มากว่า 70 ปี

การประชุ
มทางวิดชแสดง
าการ นิทรรศกำรเทิดพระเกียรติพระบำท
ภายในงานจั
สมเด็จพระเจ้ ำอยู่หวั รั ชกำลที่ 9 กำรแสดงนวัตกรรม “ศำสตร์
แห่–งแผ่ นดิน ทำกินตำมคำพ่ อสอน” เป็ นผลงานนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่
ประดิษฐ์ คิดค้ นโดยนักวิจยั 59 เรื่ อง ผลงานวิจยั ที่ได้ รับการพัฒนา
หรื อการต่อยอด รวม 104 ผลงาน ใน 9 ด้ าน เช่น ด้ านวิศวกรรม ด้ าน
การเกษตรและการยกระดับสภาพชีวิตความเป็ นอยู่ของประชาชนและ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้ านเกี่ยวกับน ้า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอด
จนด้ านทรัพย์สินทางปั ญญาและผู้ประกอบการภายใต้ ศนู ย์บม่ เพาะ
ธุรกิจนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ประดิษฐ์ คิดค้ นโดยนักวิจยั 59 เรื่ อง อาทิ
แอพพลิเคชัน่ นิล 4.0 พลังงานที่ยงั่ ยืน เครื่ องสีข้าวครัวเรื อนพร้ อมพา
วัสดุก่อสร้ างจากเปลือกไข่เหลือทิ ้ง EMARBLE และที่นงั่ รู ปไข่ที่ทาจาก
EMARBLE ผงเชื ้อและสารออกฤทธิ์สาเร็ จรูปเพื่อป้องกันโรคกล้ วยไม้
เครื่ องทาน ้าค้ าง เอนไซม์ขอดเกล็ดปลา เครื่ องผ่าปลากะตักสมรรถนะ
สูง 5 ทศวรรษเกษตรที่สงู ตามรอยพ่อหลวง ชุดปลูกผักปลอดภัยระบบ
ประหยัดพลังงาน และเครื่ องตากข้ าวเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติ เป็ นต้ น
ผลิตภัณฑ์ ท่ ชี นะกำรประกวดประเภทอำหำรและประเภทที่ไม่ ใช่
อำหำร ด้ านทรัพย์สินทางปั ญญาและผู้ประกอบการภายใต้ ศนู ย์บ่ม
เพาะธุรกิจ ตลำดนัด ไอเดีย ไอโดน ซึง่ สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารมาร่ วมจัดที่สถาบัน ที่มาจัดแสดงด้ านอาหาร
โดยเฉพาะ เช่น แยมมะเขือเทศลดน ้าตาล เบต้ าไซยานินจากเปลือก
แก้ วมังกร กุยช่ายสาหรับผู้มีปัญหาการขบเคี ้ยว เป็ นต้ น กำรสำธิต
ผลงำนนวัตกรรม อุปกรณ์ ต่ำงๆ กำรฝึ กอบรมวิชำชีพระยะสัน้
กำรประกวดพืช กำรประกวดสัตว์ เลีย้ ง และกำรจำหน่ ำยผลผลิต
ผลิตภัณฑ์ จาก KU Farm Ku Outlet เช่น ผลิตภัณฑ์จากเห็ด
ผลิตภัณฑ์ไก่เคยู เบตง ผลิตภัณฑ์จากสถานีวิจยั ผลิตภัณฑ์จากข้ าว
ข้ าวโพด ถัว่ ลิสง การแปรรู ปจากงานวิจยั ของตกแต่งบ้ านที่ผลิตจาก
วัสดุเหลือใช้ ของ Scrap Shop น ้าปลาหวานสูตร KU ต้ นไม้ จากการ
เพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อ เนื ้อโคขุนพันธุ์กาแพงแสน และการจัดกิจกรรม
จาหน่ายสินค้ า การออกร้ านของนิสิตสโมสร ชมรม รวมทังการแสดง
้
ศิลปวัฒนธรรม เป็ นต้ น
จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ าร่ วมชมนวัตวกรรม กิจกรรมการ
ประกวดต่าง ๆ และเลือกซื ้อสินค้ าภายในงานเกษตรแฟร์ ประจาปี
2560 ตัง้ แต่ เวลำ 10.00 – 22.00 น. ระหว่ ำงวันที่ 27 มกรำคม –
4 กุมภำพันธ์ 2560 ณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน

ประชุมทางวิชาการ ครัง้ ที่ 55
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมทางวิชาการ ครัง้ ที่ 55
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ คณะมนุษยศาสตร์ และอาคารศูนย์เรี ยนรวม 3 เพื่อเปิ ดโอกาสให้ นกั วิจยั
นักวิชาการ และผู้สนใจทัว่ ไปเข้ าร่ วมประชุมและฟั งผลงานวิจยั

ทังภาคบรรยาย
้
185 เรื่ องและภาคโปสเตอร์ 152 เรื่ อง ใน 3 หมวด
วิชาการ 12 สาขา ได้ แก่ หมวดวิชาเกษตรศาสตร์ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้ อม และ หมวดวิชาศึกษาศาสตร์
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
ทังนี
้ ้ เพื่อเสริ มสร้ างและพัฒนาคุณภาพงานวิจยั ซึง่ จะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาประเทศ และเป็ นการแลกเปลี่ยนระดมความ
คิดเห็น ประสบการณ์ ระหว่างนักวิชาการในภาครัฐและเอกชน อันจะ
นาไปสูแ่ นวทางการวิจยั เพื่อแก้ ไขปั ญหาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ดูรายละเอียดได้ ที่ www.annualconference.ku.ac.th

รับสมัครนิสติ
คณะมนุษยศาสตร์ รับสมัครผู้สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี เข้ าศึกษาโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย (ภาคพิเศษ) ประจาปี การศึกษา 2560 สมัครได้ ที่ศนู ย์จดั
การศึกษาโครงการพิเศษ ตังแต่
้ บดั นี ้ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
สอบถามรายละเอียดได้ ที่โทรศัพท์ 02 – 579 – 5566 ต่อ 2502 หรื อดู
ที่ www.thai.human.ku.ac.th

รับสมัครงาน
คณะประมง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง
เจ้ าหน้ าที่บริ หารทัว่ ไประดับปฏิบตั ิการ 1 อัตรา สมัครได้ ที่งาน
บริ หารและธุรการ สานักงานเลขานุการ คณะประมง ตังแต่
้ บดั นี ้ถึง
วันที่ 31 มกราคม 2560 ดูที่ www.fish.ku.ac.th
คณะวิศวกรรมศำสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้ ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิปริ ญญาตรี หรื อ
เทียบเท่าด้ านวิศวกรรมศาสตร์ หรื อวิทยาศาสตร์ สมัครได้ ที่ สานัก
งานเลขานุการ ชัน้ 2 อาคารชูชาติ กาภู ตังแต่
้ บดั นี ้จนถึงวันที่ 31
มกราคม 2560 ดูที่ www.eng.ku.ac.th.
คณะเกษตร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง
อาจารย์ ภาควิชาพืชสวน 1 อัตรา วุฒิปริ ญญาโท หรื อปริ ญญาเอก
ในสาขาพืชสวน (เน้ นทางด้ านออกแบบจัดสวน) หรื อปริ ญญาเอก
ทางด้ านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ สมัครได้ ที่ งานธุรการ ภาควิชาพืช
สวน คณะเกษตร ตังแต่
้ บดั นี ้จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560 ดูที่
www.agr.ku.ac.th

วันสถำปนำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ครบรอบ 74 ปี
วันพฤหัสบดีท่ ี 2 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560
เวลำ 07.00 น
ณ อนุสำวรี ย์สำมบูรพำจำรย์ และ
หอประชุมมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
2

