ประจำสัปดำห์ 25 – 31 ธันวำคม 2560

ปฏิทินข่าว
วันจันทร์ท่ี 25 ธันวาคม 2560
เวลา 08.30 – 16.30 น. : สานักงานสภา มก.ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ณ ห้ องประชุมกาพล
อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทาร่ างประกาศ ระเบียบ
และข้ อบังคับเกี่ยวกับการบริ หารงาน
บุคคล ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 09.00 – 12.00 น. : สานักงานอธิการบดี ประชุม
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์
ประจา มก. ณ ห้ องประชุม 9 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560
เวลา 10.00 – 12.00 น. : สานักทะเบียนและประมวลผล ประชุม
สรุ ปผลการจัดงานพิธีพระราชทาน
ปริ ญญาบัตร ประจาปี พ.ศ. 2560
ณ ห้ องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองคลัง ประชุมหัวหน้ างาน
ณ ห้ องประชุม 2 ชัน้ 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 14.00 – 16.30 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมคณะกรรมการ
บริ หารงานบุคคลลูกจ้ างประจา
ณ ห้ องประชุม 5 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 15.00 – 16.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาการบรรจุตาแหน่งอาจารย์
ณ ห้ องประชุม 6 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 : งานขอบคุณบุคลากร
ประจาปี 2560
เวลา 07.30 – 08.30 น. : พิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ 39 รู ป เนื่องใน
โอกาสส่งท้ ายปี เก่าต้ อนรับปี ใหม่
ณ บริ เวณด้ านหน้ าอาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 09.00 – 10.00 น. : พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติประกาศเกียรติคณ
ุ แก่
บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ สายสนับสนุและ
ช่วยวิชาการ โครงการรางวัลคุณภาพ มก.
ครัง้ ที่ 11 ประจาปี 2560 และรางวัลการ
ประกวดสุดยอดผลงานและนวัตกรรม
การจัดการความรู้ (KU-KM Best Pratice
Awards) ณ ห้ องประชุมสุธรรม อารี กลุ ชัน้ 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 17.00 – 21.30 น. : งานเลี ้ยงขอบคุณบุคลากร
ณ บริ เวณสนามบาสเกตบอล

ปฏิทินกิจกรรม
ขอเชิญร่วมงาน “ขอบคุณบุคลากร” ประจาปี 2560
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่ วมงาน “ขอบคุณบุคลำกร”
ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ ท่ ี 28 ธันวำคม 2560 เพื่อเป็ นการ
ขอบคุณบุคลากรที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ กบั มหาวิทยาลัยมาตลอดทังปี
้
ตลอดจนเพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจในการทางานต่อไป โดยแบ่งเป็ น 3
กิจกรรม ประกอบด้ วย
พิธีทำบุญตักบำตร พระสงฆ์ 39 รู ป เวลา 07.30 น. ณ บริ เวณ
ด้ านหน้ าอาคารสารนิเทศ 50 ปี เพื่อความเป็ นสิริมงคล สร้ างขวัญ
กาลังใจ และความเจริ ญรุ่ งเรื องในการดาเนินชีวิตของบุคลากรและ
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสต้ อนรับปี ใหม่ และ
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงามของชาติให้ คงอยู่สืบไป
พิธีมอบโล่ รำงวัลและประกำศเกียรติคุณ เวลา 09.00 น.
ณ ห้ องประชุมสุธรรม อารี กลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี เพื่อเชิดชู
เกียรติประกาศเกียรติคณ
ุ แก่ บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ สายสนับ
สนุนและช่วยวิชาการ โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครัง้ ที่ 11

ประจาปี 2560 และรางวัลการประกวดสุดยอดผลงานและนวัตกรรม เปิ ดให้จองพื้นที่แสดงและจาหน่ายสินค้าในงานวันเกษตร
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่ วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
งำนเลีย้ งขอบคุณบุคลำกร เวลา 17.00 น. ณ บริ เวณสนาม
กาหนดจัดงำนวันเกษตรแห่ งชำติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 26
บาสเกตบอล พื่อเป็ นการแสดงความขอบคุณบุคลากร และมอบ
–
ของขวัญให้ แก่บคุ ลากรเนื่องในโอกาสวันขึ ้นปี ใหม่ ปี 2561 โดยจัด มกรำคม – 3 กุมภำพันธ์ 2561 รวม 9 วัน ณ มหำวิทยำลัย
งานเลี ้ยงสังสรรค์ด้วยอาหารโต๊ ะจีน การแสดงดนตรี โดยวงดนตรี เกษตรศำสตร์ บำงเขน และเปิ ดให้ ผ้ สู นใจเข้ าจองพื ้น เพื่อร่วมแสดง
เคยู แบนด์ วงดนตรี รวมดาวกระจุย การประกวดการแสดง ภายใต้ และจาหน่ายสินค้ า โดยใช้ วิธีพิจารณาคัดเลือกและยื่นข้ อเสนอสิทธิ
ประโยชน์ ดังรายละเอียดประเภทสินค้ า และโซนการจัดแสดงและ
Theme “นนทรี ปีใหม่ 4.0” ของบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ
การจับสลากรางวัล 43 รางวัล มูลค่ารวม 260,000 บาท การขับร้ อง จาหน่ายสินค้ า ภายในงานได้ แก่
โซน A เทคโนโลยี 4.0 วัสดุตกแต่งบ้ านและสวน จาก
เพลงสวัสดีปีใหม่ และเพลงสรรเสริ ญพระบารมี ของคณะผู้บริ หาร
ธรรมชาติ
และบุคลากรที่มาร่ วมงาน
โซน B ต้ นไม้ พันธุ์ไม้ ไม้ ดอกไม้ ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน
กำรแต่ งกำย : ใส่เสื ้อสีเขียว มก. (ใหม่)
แถลงข่าวแบรนด์ซมั เมอร์แคมป์ ครัง้ ที่ 30 และสัมมนาทาง เครื่ องมือการเกษตร
วิชาการครูและอาจารย์แนะแนวทัว่ ประเทศ
โซน C สัตว์ เลีย้ ง สัตว์เลี ้ยงและอุปกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่ วมกับ บริ ษัท แบรนด์ ซันโตรี่
โซน D Green Eco, Art Market สินค้ าแฮนด์เมค ,สินค้ าศิลปะ
(ประเทศไทย) จากัด และบริ ษัทบัณฑิตแนะแนว จากัด จัดโครงการ
โซน E ตลำดนนทรี วิถีเกษตร รวมสินค้ าที่มีชื่อเสียงจาก
ส่งเสริ มความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน พ.ศ.2562 (แบรนด์ซมั เมอร์ ตลาดน ้า ตลาดบกชื่อดัง และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ
แคมป์ ครัง้ ที่ 30) การสัมมนาทางวิชาการครู และอาจารย์
โซน F สินค้ ำเกษตรบริโภค สินค้ าบริ โภค
แนะแนวทัว่ ประเทศ เรื่ อง “ครู แนะแนวกับกำรศึกษำไทยยุค
โซน G ผลผลิตทำงกำรเกษตร มะขามหวาน หอม กระเทียม
เศรษฐกิจดิจทิ ลั 4.0” ในวันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 08.00 –
ข้ าวสาร ผัก ผลไม้ สดและแปรรูป
16.00 น. ณ ห้ องประชุมสุธรรม อารี กลุ อาคารสารนิเทศ 50 ปี
โซน H สินค้ ำอุปโภค
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ดร.จงรั ก วัชริ นทร์ รัตน์ รั กษำ
โซน I KU Shopping Mall (โดมแอร์ ) มูลนิธิราชวงศ์ ผ้ าไหม
การแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นประธานเปิ ดการ ผ้ าฝ้าย ผ้ าทอมือ เครื่ องประดับอัญมณี เครื่ องหนัง และสินค้ าอุปโภค
สัมมนา และแถลงข่าวเปิ ดโครงการแบรนด์ซมั เมอร์ แคมป์ ครัง้ ที่ 30 จากบริ ษัท ห้ างร้ าน
ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้ วย ภาคเช้ า การปาฐกถา
โซน J KU Outlet, KU Farm ธุรกิจแฟรนไชส์
พิเศษ เรื่ อง “นโยบำยกำรศึกษำไทยยุคดิจทิ ลั 4.0” โดย ศ.คลินิก
โซน k สินค้ ำบริษัท-ห้ ำงร้ ำน สินค้ าอุปโภค-บริ โภคจาก
นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
บริ ษัทห้ างร้ าน และเฟอร์ นิเจอร์
การบรรยายพิเศษ เรื่ อง “บทบำทครู แนะแนวกับกำรศึกษำไทย
ทังนี
้ ้ ผู้ประกอบการรายเดิมยื่นสมัครได้ ตงแต่
ั ้ บัดนี ้ – 29
ยุคเศรษฐกิจดิจทิ ลั 4.0” โดย นายภาคินยั สุนทรวิภาต
ธันวำคม 2560 และวันที่ 3 – 5 มกรำคม 2561 ส่วนผู้ประกอบการ
นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย และเรื่ อง “มองอำชีพใหม่ รายใหม่ โซน B ต้ นไม้ ยื่นสมัครได้ ตงั ้ แต่ วันที่ 6 มกรำคม 2561
สำหรั บแนะแนวเด็กไทย ยุค 4.0” โดย ดร.ลักขณา ลีละยุทธเป็ นต้ นไป ค่าสมัครรายละ 500 บาท
โยธิน ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาสมาคมการตลาดแห่ง
ผู้สนใจเข้ าร่ วมแสดงและจาหน่ายสินค้ า ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่
ประเทศไทย ต่อด้ วยพิธีแถลงข่าว เปิ ดโครงการ “แบรนด์ ซัมเมอร์ www.property.ku.ac.th และสอบถามรายละเอียดได้ ที่ สานักงาน
แคมป์ ครั ง้ ที่ 30” จากนันในภาคบ่
้
าย เป็ นการบรรยายพิเศษ
ทรัพย์สนิ ชัน้ 2 อาคารวิทยพัฒนา โทรศัพท์ 0 – 2561 – 4749
เรื่ อง “อยู่อย่ ำงไรให้ มีสุขภำพดีในยุค 4.0” โดย ผศ.ดร.เอกราช
งานว ันเกษตรแห่งชาติ ประจาปี 2561
บารุ งพืชน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเรื่ อง
26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561
“Digital Tool for Education 4.0” โดย ดร.อุบล ทองปั ญญา
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2

