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ปฏทิินข่าว   
วนัจนัทรท่ี์ 6 กุมภาพนัธ์ 2560 

เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชมุคณะกรรมการบริหาร  
                                      มก.  ครัง้ท่ี 2/2560 ณ ห้องประชมุก าพล   
                                      อดลุวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                                                                                
วนัองัคารท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2560  
เวลา 08.00 – 16.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุเชิงปฏิบตัิการ 
                                      เร่ือง “การจดัท าสมรรถนะตามต าแหน่ง 
                                      งานของบคุลากร” ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                
วนัพธุท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2560  
เวลา 09.00 – 12.00 น. : ส านกัทะเบียนและประมวลผล ประชมุ 
                                      คณะกรรมการประสานกิจเครือข่าย  
                                      อดุมศกึษาเขตภาคกลาง ณ ห้องประชมุ 8 
                                      ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                      
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองวิเทศสมัพนัธ์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร 
                                      จาก University  College Sabah  
                                       Foundation ประเทศมาเลเซีย 
วนัพฤหสับดท่ีี 9 กุมภาพนัธ์ 2560 
เวลา 08.30 – 12.00 น. : ส านกังานประกนัคณุภาพ ประชมุ 
                                      แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบ 

                           สารสนเทศเพ่ือการประกนัคณุภาพ 

                                      ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี   
วนัศกุรท่ี์ 10 กุมภาพนัธ์ 2560       
เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองวิเทศสมัพนัธ์ ประชมุการพฒันา 
                                      หลกัสตูรร่วมระดบัปริญญาโท ภายใต้ 
                                      โครงการ ERASMUS ณ ห้องประชมุ 9   
                                      ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี     
เวลา 09.00 – 12.00 น. : ส านกังานประกนัคณุภาพ ประชมุ 
                                     รองคณบดีฝ่ายประกนัคณุภาพ ประจ าปี 
                                      งบประมาณ 2560 ณ ห้องประชมุก าพล 
                                       
 

                                           อดลุวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี   

ปฏทิินกจิกรรม 
การผลติกลว้ยใหมี้คุณภาพ รุ่นท่ี 2  
        ศนูย์ปฏิบตัิการวิจยัและเรือนปลกูพืชทดลอง ศนูย วิจยัและ
บริการวิชาการ คณะเกษตร ก าแพงแสน อบรม เร่ือง “กำรผลิตกล้วย
ให้มีคุณภำพ รุ่นที่ 2” ระหวา่งวนัท่ี 5 –7 มีนาคม 2560 ตัง้แตเ่วลา 
07.30 – 16.00 น. ให้แก่ เกษตรกร และผู้สนใจด้านการจดัการระบบ
การปลกูกล้วยให้มีคณุภาพ  เพ่ือแก้ปัญหาด้านการผลิตให้มปีริมาณ
และคณุภาพ ทัง้นี ้การผลิตกล้วยหอมของไทยส าหรับการสง่ออกยงัมี
ไมเ่พียงพอตอ่กบัความต้องการของตลาดตา่งประเทศ รวมถงึกล้วย
แปรรูปในรูปแบบตา่ง ๆ ประกอบด้วย        
          กำรบรรยำย อาทิ แมลงศตัรูของกล้วย โดย ผศ.ดร.อไุรวรรณ 
นิลเพ็ชร การปรับปรุงดินเพ่ือการผลิตกล้วย โดย ผศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์
มณีโรจน์  การปฏิบตัหิลงัการเก็บเก่ียวกล้วย โดย ดร.พีรพงษ์ แสง
วนางค์กลู กล้วยเพาะเลีย้เนือ้เย่ือกล้วย โดย อ.มณฑา วงศ์มณีโรจน์  
โรคของกล้วย โดย ผศ.อดุม ฟ้ารุ่งสาง การรวบรวบพนัธุ์และการปลกู
กล้วยให้มีคณุภาพ โดย อ.กลัยณี สวิุทวสั  
         ทศันศึกษำ ชมการปลกูกล้วยหอมอินทรีย์ ท่ีศนูย์การเรียนรู้
ชมุชนบ้านปักไม้ลาย อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม  และการปลกูกล้วย
หอมเพ่ือการสง่ออกและการคดับรรจภุณัฑ์ ท่ีกลุม่สหกรณ์การเกษตร
บ้านลาด อ.บ้านลาด จ. เพชรบรีุ คา่อบรมคนละ 3,400 บาท รับสมคัร
ภายในวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 
          ผู้สนใจสมคัรเข้ารับการอบรม และสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ท่ี คณุน า้อ้อย เหลืองน า้เพชร โทรศพัท์ (034) 351399 และ 
09 – 8451 – 8200   
เปิดรบัสมคัรทดสอบ KU-EXITE และ KU-EPT  
         ศนูย์ทดสอบทางภาษา คณะมนษุยศาสตร์ จดัทดสอบวดั
ระดบัความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษให้แก่ นิสิต และบคุคล
ทัว่ไป ดงันี ้
        KU-EXITE รับเฉพาะนิสิต มก. ท่ีก าลงัศกึษาอยู่ชัน้ปีท่ี 4               
ท่ียงัไมเ่คยได้รับการทดสอบมาก่อน รับจ านวน 10 – 15 คน โดยไม่
เสียคา่ใช้จ่าย และจะมีการทดสอบในวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์  2560  
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เวลา 13.00 – 15.00 น. สมคัรออนไลน์ได้ท่ี http://ku-ept.human. 
ku.ac.th ภายในวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2560  
          KU-EPT ครัง้ที่ 1/2560 รับสมคัรนิสิต ป. โท วนัท่ี 6 – 8 
กมุภาพนัธ์ 2560 นิสิต ป. เอก รับสมคัรวนัท่ี  9 – 10 กมุภาพนัธ์ 
2560 และ บุคคลทั่วไป รับสมคัร วนัท่ี 13 – 14 กมุภาพนัธ์ 2560
ทดสอบวันที่ 12 มีนำคม 2590 เวลำ 13.00 – 16.00 น. โดยสมคัร
ทางออนไลน์ได้ท่ี http://ku-ept.human.ku.ac.th 

         ผู้สนใจ สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี โทรศพัท์ 0 – 2561 – 5566 
ตอ่ 1211 
อบรมเชงิปฏบิตัิการ  
        สถาบนัวิจยัแห่ง มก. จดัอบรมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง “การถ่ายยีน
เข้าสูพื่ชและการตรวจหายีนเป้าหมายในพืช รุ่นท่ี 3” ในวนัท่ี 23 – 24 
กมุภาพนัธ์ 2560  ณ ห้องปฏิบตัิการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ ฝ่ายเคร่ืองมือ
และวิจยัทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเก่ียวกบั
วิธีการถ่ายยีนเข้าสูพื่ช ให้แก่นิสิตนกัศกึษา อาจารย์นกัวิชาการ
นกัวิจยั และผู้สนใจทัว่ไป ได้รับทราบข้อมลูตลอดจนความรู้พืน้ฐาน
เพ่ือเป็นแนวทางในการน าไปประยกุต์ใช้ตอ่ไป  
         การอบรมประกอบด้วย ภำคบรรยำย และภำคปฏบิตักิำร 
อาทิ การเตรียมพืชส าหรับการถ่ายยีน เทคนิคการถ่ายยีนเข้าสูพื่ช   
และการตรวจสอบยีนเป้าหมายในพืชท่ีได้รับการถ่ายยีน การถ่ายยีน
เข้าสูพื่ชโดยใช้เชือ้อะโกรแบคทีเรียม และเคร่ืองยิงอนภุาค และเทคนิค
การตรวจสอบยีนเป้าหมายในพืชท่ีได้รับการถ่ายยีน คา่อบรมคนละ  
4,500 บาท 
         ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี คณุพรสา พ่วงลา  
โทร. 0 – 2942 – 8740 ตอ่ 206 หรือดท่ีู http://www2.rdi.ku.  
ac.th/newweb/cl/ 
รบัสมคัรนสิติเขา้ร่วมกจิกรรม  

             กองกิจการนิสติ รับสมคัรนิสติ มก. ทกุชัน้ปี เข้าร่วมกิจกรรม  
รวม 2 โครงการ โดยไมม่คีา่ใช้จ่าย ดงันี ้
1. โครงการ “ท าบญุปิดทองหลงัพระวนัมาฆะบชูา ถวายเป็นพระราชกศุล
แดใ่นหลวงรัชกาลที่ 9” วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2560 เวลา 07.30 – 18.00 น.  
ณ จ.พระนครศรีอยธุยา  
2. โครงการ “เรียนรู้การใช้ชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ครัง้ที่ 1” วนัท่ี 18 
กมุภาพนัธ์ 2560  เวลา 08.00 – 14.00 น. ณ ชมุชนเศรษฐกิจพอเพียง                 
จ.ปทมุธานี นิสติที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับชัว่โมงกิจกรรมด้านคณุธรรม 
จ านวน 7 ชัว่โมง และ 5 ชวัโมง ตามล าดบั  
          นิสติที่สนใจ สมคัรเข้าร่วมโครงการได้ที่  กองกิจการนิสติ ชัน้ 3 

อาคารระพี สาคริก โทรศพัท์  08 – 4421 – 0206 

 
 

 

คณะบรหิารธุรกจิ...พบผูป้ระกอบการ  

          คณะบริหารธรุกิจ มก. ร่วมกบั ส านกัจดัหางานเขตพืน้ท่ี 9  
กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน จดังาน “บริหำรธุรกจิ...พบ
ผู้ประกอบกำร” ในวนัท่ี 14 – 15 กมุพนัธ์ 2560 เวลา 09.00 -
16.00 น. ณ ห้องฟ้าใส อาคาร 3 โปรดเตรียม เอกสารส าหรับย่ืน
สมคัรงานให้พร้อม 
          นิสิตท่ีสนใจ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี โทรศพัท์ 0 – 
2435 – 2345 ตอ่ 126               
รบัสมคัรเรียนต่อ ป. โท  

        คณะมนุษยศำสตร์ รับสมคัรเรียนตอ่ปริญญาโทสาขาวิชา
ภาษาไทย (ภาคพิเศษ) ประจ าภาคต้นปีการศกึษา 2560 รับจ านวน 
10 คน ผู้สมคัรต้องส าเร็จการศกึษา ป. ตรี หรือเทียบเท่า ทกุสาขา 
คา่สมคัรคนละ 150 บาท 
          ผู้สนใจย่ืนใบสมคัรได้ท่ี ศนูย์จดัการศกึษาโครงการพิเศษ  
ชัน้ 2 อาคาร 1 คณะมนษุยศาสตร์ ภายในวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 
2560 ดาวน์โหลดใบสมคัร และดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 
http://www.grad.ku.ac.th 
        คณะบริหำรธุกิจ รับสมคัรเรียนตอ่ปริญญาโทสาขา
บริหารธุรกิจ ภาคค ่า ประจ าภาคต้น ปีการศกึษา 2560  รับจ านวน 
114 คน ผู้สมคัรต้องจบ ป. ตรี ทกุสาขา โดยก าหนดการเรียนการ
สอนในวนัจนัทร์ – วนัศกุร์ เวลา 18.00 – 21.00 น. รับสมคัรทาง
ออนไลน์  www.y-mba.bus.ku.ac.th  คา่สมคัรคนละ 1,000 บาท
ภายในวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2560 ผู้สนใจ สอบถามรายละเอยีด
เพ่ิมเติมได้ท่ี  0 -2579 -5355 ตอ่ 1902 
         คณะอุตสำหกรรมเกษตร รับสมคัรเรียนตอ่ปริญญาโทการ
จดัการเทคโนโลยีอตุสาหกรรมเกษตร (AITM) รุ่นท่ี 15  ประจ าภาค
ต้น ปีการศกึษา 2560 รับสมคัรถงึวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2560  
          ผู้สนใจ Download ใบสมคัรได้ท่ี  www.facebook.com/ 
aitm.ku. และสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ีโทรศพัท์ 0 – 2562 – 5000                   
ตอ่ 5368 
 รบัสมคัรงาน  

         สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก. รับสมคัรพนกังาน
มหาวิทยาลยั ต าแหน่งช่างเทคนิค จ านวน 1 อตัรา ผู้สมคัรต้อง                  
จบ ปวส. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบักบังานในหน้าท่ี 
          ผู้สนใจ ขอรับและย่ืนใบสมคัรได้ท่ี งานบริหารและธุรการ   
ชัน้ 1 ส านกังานเลขานกุาร ตัง้แตบ่ดันีถ้งึวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 0 -2561 -1986 ตอ่ 1792 หรือ                  
ดท่ีู http://www.rdi.ku.ac.th 

http://www2.rdi.ku/
http://www.y-mba.bus.ku.ac.th/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/aitm.ku

