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ปฏทิินข่าว   
วนัจนัทรท่ี์ 25 ธนัวาคม 2560   
เวลา 08.30 – 16.30 น. : ส านกังานสภา มก.ประชมุสภา 
                                     มหาวิทยาลยั ณ ห้องประชมุก าพล                                   
                                     อดลุวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                 
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุคณะอน-ุ 
                                      กรรมการจดัท าร่างประกาศ ระเบียบ  
                                      และข้อบงัคบัเก่ียวกบัการบริหารงาน 
                                      บคุคล ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                        
เวลา 09.00 – 12.00 น. : ส านกังานอธิการบดี ประชมุ 
                                      คณะกรรมการอทุธรณ์และร้องทกุข์ 
                                      ประจ า มก. ณ ห้องประชมุ 9 ชัน้ 2 
                                     อาคารสารนิเทศ 50 ปี          
วนัองัคารท่ี 26 ธนัวาคม 2560  
เวลา 10.00 – 12.00 น. : ส านกัทะเบียนและประมวลผล ประชมุ 
                                      สรุปผลการจดังานพิธีพระราชทาน  
                                      ปริญญาบตัร ประจ าปี พ.ศ. 2560 
                                      ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                
เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองคลงั ประชมุหวัหน้างาน 
                                      ณ ห้องประชมุ 2 ชัน้ 1 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                      
เวลา 14.00 – 16.30 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุคณะกรรมการ 
                                      บริหารงานบคุคลลกูจ้างประจ า 
                                      ณ ห้องประชมุ 5 ชัน้ 2                                     
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                           
เวลา 15.00 – 16.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี  ประชมุคณะกรรมการ  
                                     พิจารณาการบรรจตุ าแหน่งอาจารย์ 
                                     ณ ห้องประชมุ 6 ชัน้ 2 
                                     อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                            
 
 
                                    

วนัพฤหสับดท่ีี 28 ธนัวาคม 2560 : งานขอบคุณบคุลากร  
                                         ประจ าปี 2560 

เวลา 07.30 – 08.30 น. : พิธีท าบญุตกับาตรพระสงฆ์ 39 รูป เน่ืองใน 
                                      โอกาสสง่ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม ่
                                      ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 09.00 – 10.00 น. : พิธีมอบโลเ่ชิดชเูกียรติประกาศเกียรติคณุแก่ 
                                      บคุลากรดีเดน่สายวิชาการ สายสนบัสนแุละ 
                                      ช่วยวิชาการ โครงการรางวลัคณุภาพ มก.  
                                      ครัง้ท่ี 11 ประจ าปี 2560 และรางวลัการ 
                                      ประกวดสดุยอดผลงานและนวตักรรม 
                                      การจดัการความรู้ (KU-KM Best Pratice  
                                      Awards) ณ ห้องประชมุสธุรรม อารีกลุ ชัน้ 1     
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี   
เวลา 17.00 – 21.30 น. : งานเลีย้งขอบคณุบคุลากร 
                                      ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล  

 ปฏทิินกจิกรรม         
ขอเชญิร่วมงาน “ขอบคุณบคุลากร” ประจ าปี 2560 

     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน “ขอบคุณบุคลำกร”

ประจ ำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 ธันวำคม 2560 เพ่ือเป็นการ
ขอบคณุบคุลากรท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีให้กบัมหาวิทยาลยัมาตลอดทัง้ปี 
ตลอดจนเพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจในการท างานตอ่ไป โดยแบ่งเป็น 3 
กิจกรรม ประกอบด้วย 
      พธีิท ำบุญตักบำตร พระสงฆ์ 39 รูป เวลา 07.30 น. ณ บริเวณ 
ด้านหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี เพ่ือความเป็นสิริมงคล สร้างขวญั 
ก าลงัใจ และความเจริญรุ่งเรืองในการด าเนินชีวิตของบคุลากรและ
นิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เน่ืองในโอกาสต้อนรับปีใหม ่และ
เพ่ือสืบสานวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไป  
     พธีิมอบโล่รำงวัลและประกำศเกียรตคุิณ เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชมุสธุรรม อารีกลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี เพ่ือเชิดช ู
เกียรติประกาศเกียรติคณุแก่ บคุลากรดีเดน่สายวิชาการ สายสนบั 
สนนุและช่วยวิชาการ โครงการรางวลัคณุภาพ มก. ครัง้ท่ี 11  
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ประจ าปี 2560 และรางวลัการประกวดสดุยอดผลงานและนวตักรรม 
การจดัการความรู้ (KU-KM Best Practice  Awards)  
       งำนเลีย้งขอบคุณบุคลำกร เวลา 17.00 น. ณ บริเวณสนาม
บาสเกตบอล พ่ือเป็นการแสดงความขอบคณุบคุลากร และมอบ
ของขวญัให้แก่บคุลากรเน่ืองในโอกาสวนัขึน้ปีใหม ่ปี 2561 โดยจดั
งานเลีย้งสงัสรรค์ด้วยอาหารโต๊ะจีน การแสดงดนตรี โดยวงดนตรี  
เคย ูแบนด์ วงดนตรีรวมดาวกระจยุ การประกวดการแสดง ภายใต้ 
Theme “นนทรีปีใหม ่4.0” ของบคุลากรจากหน่วยงานตา่ง ๆ  
การจบัสลากรางวลั 43 รางวลั มลูคา่รวม 260,000 บาท การขบัร้อง
เพลงสวสัดีปีใหม ่และเพลงสรรเสริญพระบารมี ของคณะผู้บริหาร 
และบคุลากรท่ีมาร่วมงาน  
กำรแต่งกำย : ใสเ่สือ้สีเขียว มก. (ใหม)่  
แถลงข่าวแบรนดซ์มัเมอรแ์คมป์ คร ัง้ท่ี 30 และสมัมนาทาง

วิชาการครแูละอาจารยแ์นะแนวทัว่ประเทศ  
         มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ร่วมกบั บริษัท แบรนด์ ซนัโตร่ี 
 (ประเทศไทย) จ ากดั และบริษัทบณัฑิตแนะแนว จ ากดั จดัโครงการ
สง่เสริมความสามารถพิเศษภาคฤดรู้อน พ.ศ.2562 (แบรนด์ซมัเมอร์
แคมป์ ครัง้ท่ี 30) การสมัมนาทางวิชาการครูและอาจารย์ 
แนะแนวทัว่ประเทศ เร่ือง  “ครูแนะแนวกับกำรศึกษำไทยยุค
เศรษฐกจิดจิทิลั 4.0”  ในวนัท่ี 5 มกราคม 2561 เวลา 08.00 – 
16.00 น. ณ ห้องประชมุสธุรรม อารีกลุ อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยม ีดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษำ 
การแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการ
สมัมนา และแถลงข่าวเปิดโครงการแบรนด์ซมัเมอร์แคมป์ ครัง้ท่ี 30 
         ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย ภาคเช้า การปาฐกถา 
พิเศษ เร่ือง “นโยบำยกำรศึกษำไทยยุคดจิทิลั 4.0” โดย ศ.คลินิก 
นพ.อดุม คชินทร รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศกึษาธิการ  
การบรรยายพิเศษ เร่ือง “บทบำทครูแนะแนวกับกำรศึกษำไทย 

ยุคเศรษฐกจิดจิทิลั 4.0” โดย นายภาคินยั สนุทรวิภาต  
นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย  และเร่ือง “มองอำชีพใหม่  
ส ำหรับแนะแนวเดก็ไทย ยุค 4.0”  โดย ดร.ลกัขณา ลีละยทุธ- 
โยธิน ประธานมลูนิธิเพ่ือการศกึษาสมาคมการตลาดแห่ง 
ประเทศไทย ตอ่ด้วยพิธีแถลงขา่ว เปิดโครงการ “แบรนด์ซัมเมอร์
แคมป์ ครัง้ที่ 30” จากนัน้ในภาคบ่าย เป็นการบรรยายพิเศษ  
เร่ือง “อยู่อย่ำงไรให้มีสุขภำพดีในยุค 4.0” โดย ผศ.ดร.เอกราช  
บ ารุงพืชน์ คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล และเร่ือง 
“Digital Tool for Education 4.0” โดย ดร.อบุล ทองปัญญา  
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

 

เปิดใหจ้องพื้นท่ีแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ในงานวนัเกษตร

แห่งชาติ ประจ าปี 2561 
        มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ร่วมกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ก าหนดจดังำนวันเกษตรแห่งชำต ิประจ ำปี 2561 ระหวา่งวันที่ 26 

มกรำคม – 3 กุมภำพันธ์ 2561 รวม 9 วัน ณ มหำวิทยำลัย 

เกษตรศำสตร์ บำงเขน และเปิดให้ผู้สนใจเข้าจองพืน้ เพ่ือร่วมแสดง
และจ าหน่ายสนิค้า โดยใช้วิธีพิจารณาคดัเลือกและย่ืนข้อเสนอสิทธิ
ประโยชน์ ดงัรายละเอียดประเภทสินค้า และโซนการจดัแสดงและ
จ าหน่ายสินค้า ภายในงานได้แก่ 
        โซน A  เทคโนโลยี 4.0 วสัดตุกแตง่บ้านและสวน จาก
ธรรมชาติ   
        โซน B  ต้นไม้ พนัธุ์ไม้ ไม้ดอกไม้ประดบั อปุกรณ์ตกแตง่สวน 
เคร่ืองมือการเกษตร  
        โซน C  สัตว์เลีย้ง  สตัว์เลีย้งและอปุกรณ์   
        โซน D  Green Eco, Art Market สินค้าแฮนด์เมค ,สินค้าศิลปะ 
        โซน E   ตลำดนนทรีวิถีเกษตร รวมสินค้าท่ีมีช่ือเสียงจาก
ตลาดน า้ ตลาดบกช่ือดงั และแหลง่ท่องเท่ียวตา่ง ๆ 
        โซน F  สินค้ำเกษตรบริโภค สินค้าบริโภค 
        โซน G  ผลผลิตทำงกำรเกษตร มะขามหวาน หอม กระเทียม 
ข้าวสาร ผกั ผลไม้สดและแปรรูป  
        โซน H สินค้ำอุปโภค  
        โซน I  KU Shopping Mall (โดมแอร์) มลูนิธิราชวงศ์ ผ้าไหม 
ผ้าฝ้าย ผ้าทอมือ เคร่ืองประดบัอญัมณี เคร่ืองหนงั และสนิค้าอปุโภค
จากบริษัท ห้างร้าน 
        โซน J  KU Outlet, KU Farm ธุรกิจแฟรนไชส์ 
        โซน k  สินค้ำบริษัท-ห้ำงร้ำน  สินค้าอปุโภค-บริโภคจาก
บริษัทห้างร้าน และเฟอร์นิเจอร์  
        ทัง้นี ้ผู้ประกอบการรายเดิมย่ืนสมคัรได้ตัง้แต่บัดนี ้– 29 
ธันวำคม 2560 และวันที่ 3 – 5 มกรำคม 2561 สว่นผู้ประกอบการ
รายใหม ่โซน B ต้นไม้ ยื่นสมัครได้ตัง้แต่วันที่ 6 มกรำคม 2561 

เป็นต้นไป คา่สมคัรรายละ 500 บาท 
        ผู้สนใจเข้าร่วมแสดงและจ าหน่ายสินค้า ดาวน์โหลดใบสมคัรได้ท่ี  
www.property.ku.ac.th และสอบถามรายละเอียดได้ท่ี ส านกังาน
ทรัพย์สนิ ชัน้ 2 อาคารวิทยพฒันา โทรศพัท์ 0 – 2561 – 4749  

     
          
 

งานวนัเกษตรแหง่ชาต ิประจ าปี 2561 

26 มกราคม – 3 กมุภาพันธ ์2561 

ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์บางเขน 

http://www.property.ku.ac.th/

