ประจำสัปดำห์ 30 มกรำคม – 5 กุมภำพันธ์ 2560

ปฏิทินข่าว
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560
เวลา 08.00 – 16.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
เรื่ อง การจัดทาสมรรถนะตามตาแหน่ง
งานของบุคลากร ณ ห้ องประชุม 8
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560
เวลา 08.00 – 16.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
เรื่ อง การจัดทาสมรรถนะตามตาแหน่ง
งานของบุคลากร ณ ห้ องประชุม 8
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ณ ห้ อง
ประชุม 6 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ต้ อนรับและหารื อกับ
อธิการบดี Visayas State University,
Philippines ณ ห้ องประชุม 9 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ณ ห้ อง
ประชุม 5 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันพฤหัสบดีท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2560 : วันสถาปนา มก. 74 ปี
เวลา 10.00 – 12.00 น. : ประชุมคณะกรรมการบริ หารสภา
พนักงาน ครัง้ ที่ 2/2560 ณ ห้ องประชุม 6
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันศุกร์ท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 08.30 – 16.30 น. : สานักงานประกันคุณภาพ จัดอบรม
เกณฑ์ EdPEx สาหรับผู้บริ หาร ณ ห้ อง
ประชุมธีระ สูตะบุตร ชัน้ 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองกลาง จัดพิธีมอบรางวัลการประกวด
งานเกษตรแฟร์ ประจาปี 2560

ณ ห้ องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันเสาร์ท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 08.00 – 16.00 น. : กองกิจการนิสิต จัดโครงการสอนเสริ ม
ทักษะการสอบเพื่อวัดความรู้
ความสามารถทัว่ ไป (ก.พ.) ณ ห้ อง
ประชุมสุธรรม อารี กลุ ชัน้ 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ปฏิทินกิจกรรม
ประชุมทางวิชาการ ครัง้ ที่ 55
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกำรประชุมทำงวิชำกำร
ครั ง้ ที่ 55 ระหว่ ำงวันที่ 31 มกรำคม - 3 กุมภำพันธ์ 2560 ณ
อำคำรอำคำรจุฬำภรณ์ พศิ ำลศิลป์ คณะมนุษยศำสตร์ และ
อำคำรศูนย์ เรี ยนรวม 3 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน
โดยการนาเสนอผลงานวิจยั ใหม่ในสาขาต่าง ๆ ทัว่ ประเทศซึง่ มีการ
นาเสนอทังภำคบรรยำย
้
185 เรื่ อง และภำคโปสเตอร์ 152 เรื่ อง
รวม 337 เรื่ อง และ กำรบรรยำยอภิปรำย และเสวนำพิเศษ
จานวน 15 เรื่ อง ภายใต้ หวั ข้ อ “ศำสตร์ แห่ งแผ่ นดินสู่ประเทศ
ไทย 4.0” (Knowledge of the Land: Moving Forward to
Thailand 4.0)
อนึง่ ในวันที่ 31 มกรำคม 2560 เวลำ 09.00 น. พิธี
เปิ ดกำรประชุมทำงวิชำกำร ครั ง้ ที่ 55 ณ ห้ องประชุม ชัน้ 2
อำคำรจุฬำภรณ์ พศิ ำลศิลป์ คณะมนุษยศำสตร์ โดย รศ.ดร.
วิโรจ อิ่มพิทกั ษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ น
ประธาน จากนันจะเป็
้
นกำรบรรยำยพิเศษ เรื่ อง “ศำสตร์ แห่ ง
แผ่ นดินสู่ประเทศไทย 4.0: ศำสตร์ พระรำชำ” โดย ดร.สุเมธ
ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชยั พัฒนา และ กำรอภิปรำยพิเศษ
เรื่ อง “ศำสตร์ แห่ งแผ่ นดินสู่ประเทศไทย 4.0 และพิธีมอบรางวัล
แก่ผ้ เู สนอผลงานจากการประชุมทางวิชาการ ครัง้ ที่ 54
ภำคบ่ ำย พิธีเปิ ดการแสดงผลงานภาคโปสเตอร์ ทาง
วิชาการ และมอบรางวัลโปสเตอร์ สวยงามของการประชุมทาง
วิชาการ ครัง้ ที่ 55 ณ บริ เวณชัน้ 1 อาคารศูนย์เรี ยนรวม 3
ผู้สนใจร่ วมฟั งการประชุมทางวิชาการ ครัง้ ที่ 55 ได้ ตงแต่
ั้

มทางวิ
วันทีการประชุ
่ 31 มกราคม
– 3ชาการ
กุมภาพันธ์ 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
www.ku.ac.th โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
– ตกรรมใหม่ งานเกษตรแฟร์ ประจาปี 2560
ชมนวั
มก. เชิญชมนิทรรศกำรเทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ ำอยู่หวั รั ชกำลที่ 9 กำรแสดงนวัตกรรม “ศำสตร์ แห่ ง
แผ่ นดิน ทำกินตำมคำพ่ อสอน” ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ในงำน
เกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 ระหว่ ำงวันที่ 27 มกรำคม – 4
กุมภำพันธ์ 2560 ณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน
พบกับผลงำนนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่คิดค้ นโดยนักวิจยั 59 เรื่ อง
ผลงานวิจยั ที่ได้ รับการพัฒนา หรื อต่อยอด รวม 104 ผลงำน ใน 9
ด้ าน เช่น ด้ านวิศวกรรม ด้ านการเกษตรและการยกระดับสภาพชีวิต
ความเป็ นอยู่ของประชาชนและเศรษฐกิจพอเพียง ด้ านเกี่ยวกับน ้า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาทิ แอพพลิเคชัน่ นิล 4.0 ชุดปลูกผัก
ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน พลังงานที่ยงั่ ยืน เครื่ องสีข้าวครัวเรื อน
พร้ อมพา วัสดุก่อสร้ างจากเปลือกไข่เหลือทิ ้ง EMARBLE และที่นงั่ รู ป
ไข่ที่ทาจาก EMARBLE เอ็นไซม์ขอดเกล็ดปลา เป็ นต้ น และชมการ
สาธิตผลงานนวัตกรรม
ตลอดจน การจัดแสดง ผลิตภัณฑ์ ท่ ชี นะกำรประกวด
ประเภทอำหำรและประเภทที่ไม่ ใช่ อำหำร ด้ านทรัพย์สินทาง
ปั ญญาและผู้ประกอบการภายใต้ ศนู ย์บ่มเพาะธุรกิจ
นอกจากนี ้ สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จัด
งำนตลำดนัด ไอเดีย ไอโดน ซึง่ เน้ นเรื่ องไอเดียเกี่ยวกับอาหาร
โดยเฉพาะ เช่น แยมมะเขือเทศลดน ้าตาล เบต้ าไซยานินจากเปลือก
แก้ วมังกร กุยช่ายสาหรับผู้มีปัญหาการขบเคี ้ยว เป็ นต้ น
ผู้สนใจร่ วมชมนวัตวกรรม รวมถึงกิจกรรมการประกวดต่าง ๆ
และเลือกซื ้อสินค้ าภายในงานเกษตรแฟร์ ประจาปี 2560 ตัง้ แต่ เวลำ
10.00 – 22.00 น. ระหว่ ำงวันที่ 27 มกรำคม – 4 กุมภำพันธ์
2560 ณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมที่ www.ku.ac.th

เชิญร่วมโครงการปั นรักสู่นอ้ ง ถวายเป็ นพระราชกุศล
มก. เชิญชวนร่ วมบริ จาคเงินหรื อสิ่งของใหม่ใน โครงกำรปั น
รั กสู่น้อง ถวำยเป็ นพระรำชกุศลแด่ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ครั ง้ ที่ 2/60 เพื่อแบ่งปั นความรักความ
เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ไปยังผู้ด้อยโอกาส ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทาง
สมองและปั ญญาชาย อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 4
กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 – 13.00 น. โดยบริ จาคเงิน สิ่งของ และ
ร่ วมโครงการที่หน่วยส่งเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคมและจิตอาสา งานวินยั
และพัฒนาศักยภาพนิสิต กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริ ก ติดต่อ
โทรศัพท์ 02 – 118 – 0150 – 9 ต่อ 8547

วันสถาปนา มก. 74 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานวันครบรอบ 74 ปี แห่ง
การสถาปนา ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกิจกรรมดังนี ้
บริเวณ อนุสำวรี ย์สำมบูรพำจำรย์
07.00 น. – 8.30 น.
- พิธีกล่าวสดุดี
- พิธีวางพวงมาลาคารวะ
อนุสาวรี ย์สามบูรพาจารย์
บริเวณหอประชุมมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
09.00 – 10.00 น.
– พิธีรดน ้าคารวะบูรพาจารย์
- พิธีทางศาสนา
- รับประทานอาหารร่ วมกัน

อบรมเชิงปฏิบตั ิการ
สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการ ประจาปี 2560 ณ ฝ่ ายเครื่ องมือและวิจยั ทาง
วิทยาศาสตร์ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560 ดังนี ้
เรื่ อง กำรถ่ ำยยีนเข้ ำสู่พืชและกำรตรวจหำยีน
เป้ำหมำยในพืช รุ่ นที่ 3 วันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่ อง กำรวิเครำะห์ คุณภำพนำ้ ทิง้ จำกชุมชนและ
โรงงำนอุตสำหกรรม รุ่ นที่ 1 วันที่ 6 – 7 มีนาคม 2560
เรื่ อง เทคนิคพืน้ ฐำนทำงโครมำโตกรำฟ รุ่ นที่ 4 วันที่
13 – 14 มีนาคม 2560
เรื่ อง กำรจัดกำรสำรเคมีและของเสียจำกห้ อง
ปฏิบัตกิ ำร รุ่ นที่ 1 วันที่ 27 มีนาคม 2560 ผู้สนใจดูรายละเอียด
เพิ่มเติมที่ http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/cl/

รับสมัครงาน
สถำบันค้ นคว้ ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์ อำหำร รับสมัคร
พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งนักวิจยั จานวน 3 อัตรา วุฒิ
ปริ ญญาโทหรื อปริ ญญาเอกในสาขาโภชนศาสตร์ วิทยาศาสตร์
อาหาร จุลชีววิทยา รับสมัครจนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ดู
รายละเอียด www.ifrpd.ku.ac.th/th/news/detail.php?id=602
คณะวิศวกรรมศำสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จานวน 1 อัตรา วุฒิปริ ญญาตรี
ทางบัญชี สมัครได้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ดูรายละเอียด
และดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่ www.eng.ku.ac.th (รับสมัครงาน)
คณะเกษตร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง
อาจารย์ ภาควิชาพืชสวน 1 อัตรา วุฒิปริ ญญาโท หรื อปริ ญญาเอก
ในสาขาพืชสวน (เน้ นทางด้ านออกแบบจัดสวน) ทางด้ านเทคโนโลยี
เมล็ดพันธุ์ สมัครได้ ที่ งานธุรการ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร ถึง
วันที่ 20 มีนาคม 2560 ดูรายละเอียดที่ www.agr.ku.ac.th
2

