ประจำสัปดำห์ 6 – 12 กุมภำพันธ์ 2560

ปฏิทินข่าว
วันจันทร์ท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
มก. ครัง้ ที่ 2/2560 ณ ห้ องประชุมกาพล
อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ปฏิทินกิจกรรม
การผลิตกล้วยให้มีคุณภาพ รุ่นที่ 2

ศูนย์ปฏิบตั ิการวิจยั และเรื อนปลูกพืชทดลอง ศูนย วิจยั และ
บริ การวิชาการ คณะเกษตร กาแพงแสน อบรม เรื่ อง “กำรผลิตกล้ วย
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ให้ มีคุณภำพ รุ่ นที่ 2” ระหว่างวันที่ 5 –7 มีนาคม 2560 ตังแต่
้ เวลา
เวลา 08.00 – 16.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ 07.30 – 16.00 น. ให้ แก่ เกษตรกร และผู้สนใจด้ านการจัดการระบบ
เรื่ อง “การจัดทาสมรรถนะตามตาแหน่ง การปลูกกล้ วยให้ มีคณ
ุ ภาพ เพื่อแก้ ปัญหาด้ านการผลิตให้ มปี ริ มาณ
งานของบุคลากร” ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2 และคุณภาพ ทังนี
้ ้ การผลิตกล้ วยหอมของไทยสาหรับการส่งออกยังมี
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ไม่เพียงพอต่อกับความต้ องการของตลาดต่างประเทศ รวมถึงกล้ วย
่
วันพุธที 8 กุมภาพันธ์ 2560
แปรรู ปในรู ปแบบต่าง ๆ ประกอบด้ วย
เวลา 09.00 – 12.00 น. : สานักทะเบียนและประมวลผล ประชุม
กำรบรรยำย อาทิ แมลงศัตรู ของกล้ วย โดย ผศ.ดร.อุไรวรรณ
คณะกรรมการประสานกิจเครื อข่าย
นิลเพ็ชร การปรับปรุ งดินเพื่อการผลิตกล้ วย โดย ผศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์
อุดมศึกษาเขตภาคกลาง ณ ห้ องประชุม 8
มณีโรจน์ การปฏิบตั หิ ลังการเก็บเกี่ยวกล้ วย โดย ดร.พีรพงษ์ แสง
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
วนางค์กลู กล้ วยเพาะเลี ้ยเนื ้อเยื่อกล้ วย โดย อ.มณฑา วงศ์มณีโรจน์
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ต้ อนรับคณะผู้บริ หาร
โรคของกล้ วย โดย ผศ.อุดม ฟ้ารุ่ งสาง การรวบรวบพันธุ์และการปลูก
จาก University College Sabah
กล้ วยให้ มีคณ
ุ ภาพ โดย อ.กัลยณี สุวิทวัส
Foundation ประเทศมาเลเซีย
ทัศนศึกษำ ชมการปลูกกล้ วยหอมอินทรี ย์ ที่ศนู ย์การเรี ยนรู้
วันพฤหัสบดีท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2560
ชุมชนบ้ านปั กไม้ ลาย อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม และการปลูกกล้ วย
เวลา 08.30 – 12.00 น. : สานักงานประกันคุณภาพ ประชุม
หอมเพื่อการส่งออกและการคัดบรรจุภณ
ั ฑ์ ที่กลุม่ สหกรณ์การเกษตร
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การใช้ งานระบบ
บ้ านลาด อ.บ้ านลาด จ. เพชรบุรี ค่าอบรมคนละ 3,400 บาท รับสมัคร
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้ องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2
ผู้สนใจสมัครเข้ ารับการอบรม และสอบถามรายละเอียด
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เพิ่มเติมได้ ที่ คุณน ้าอ้ อย เหลืองน ้าเพชร โทรศัพท์ (034) 351399 และ
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
09 – 8451 – 8200
เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ประชุมการพัฒนา
เปิ ดรับสมัครทดสอบ KU-EXITE และ KU-EPT
หลักสูตรร่ วมระดับปริ ญญาโท ภายใต้
ศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์ จัดทดสอบวัด
โครงการ ERASMUS ณ ห้ องประชุม 9
ระดับความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษให้ แก่ นิสิต และบุคคล
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ทัว่ ไป ดังนี ้
เวลา 09.00 – 12.00 น. : สานักงานประกันคุณภาพ ประชุม
KU-EXITE รับเฉพาะนิสิต มก. ที่กาลังศึกษาอยู่ชนปี
ั ้ ที่ 4
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ประจาปี
ที่ยงั ไม่เคยได้ รับการทดสอบมาก่อน รับจานวน 10 – 15 คน โดยไม่
งบประมาณ 2560 ณ ห้ องประชุมกาพล
เสียค่าใช้ จ่าย และจะมีการทดสอบในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560

คณะบริหารธุรกิจ...พบผูป้ ระกอบการ
เวลา 13.00 – 15.00 น. สมัครออนไลน์ได้ ที่ http://ku-ept.human.
คณะบริ
ารธุกลางวั
รกิจ มก.
วมกั
การประชุ
มทางวิ
่ระลึกให้ และ รับประทานอาหารนอาลาของผู
้ เกษี ยหณ:
นร่ วร่มกั
น บ สานักจัดหางานเขตพื ้นที่ 9
ku.ac.th
ภายในวั
นทีช่ าการมอบของที
15 กุมภาพันธ์ 2560
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จัดงาน “บริหำรธุรกิจ...พบ
KU-EPT ครั ง้ ที่ 1/2560 รับสมัครนิสิต ป. โท วันที่ 6 – 8
ผู้ประกอบกำร” ในวันที่ 14 – 15 กุมพันธ์ 2560 เวลา 09.00 กุมภาพันธ์ 2560 นิสิต ป. เอก รับสมัครวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์
– และ บุคคลทั่วไป รับสมัคร วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2560
16.00 น. ณ ห้ องฟ้าใส อาคาร 3 โปรดเตรี ยม เอกสารสาหรับยื่น
2560
ทดสอบวันที่ 12 มีนำคม 2590 เวลำ 13.00 – 16.00 น. โดยสมัคร สมัครงานให้ พร้ อม
นิสิตที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ โทรศัพท์ 0 –
ทางออนไลน์ได้ ที่ http://ku-ept.human.ku.ac.th
ผู้สนใจ สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ โทรศัพท์ 0 – 2561 – 5566 2435 – 2345 ต่อ 126
รับสมัครเรียนต่อ ป. โท
ต่อ 1211
คณะมนุษยศำสตร์ รับสมัครเรี ยนต่อปริ ญญาโทสาขาวิชา
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ
สถาบันวิจยั แห่ง มก. จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง “การถ่ายยีน ภาษาไทย (ภาคพิเศษ) ประจาภาคต้ นปี การศึกษา 2560 รับจานวน
เข้ าสูพ่ ืชและการตรวจหายีนเป้าหมายในพืช รุ่ นที่ 3” ในวันที่ 23 – 24 10 คน ผู้สมัครต้ องสาเร็ จการศึกษา ป. ตรี หรื อเทียบเท่า ทุกสาขา
กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้ องปฏิบตั ิการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อ ฝ่ ายเครื่ องมือ ค่าสมัครคนละ 150 บาท
ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ ที่ ศูนย์จดั การศึกษาโครงการพิเศษ
และวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
ชัน้ 2 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์ ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์
วิธีการถ่ายยีนเข้ าสูพ่ ืช ให้ แก่นิสิตนักศึกษา อาจารย์นกั วิชาการ
นักวิจยั และผู้สนใจทัว่ ไป ได้ รับทราบข้ อมูลตลอดจนความรู้ พื ้นฐาน 2560 ดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
http://www.grad.ku.ac.th
เพื่อเป็ นแนวทางในการนาไปประยุกต์ใช้ ตอ่ ไป
คณะบริ หำรธุกิจ รับสมัครเรี ยนต่อปริ ญญาโทสาขา
การอบรมประกอบด้ วย ภำคบรรยำย และภำคปฏิบตั กิ ำร
บริ หารธุรกิจ ภาคค่า ประจาภาคต้ น ปี การศึกษา 2560 รับจานวน
อาทิ การเตรี ยมพืชสาหรับการถ่ายยีน เทคนิคการถ่ายยีนเข้ าสูพ่ ืช
และการตรวจสอบยีนเป้าหมายในพืชที่ได้ รับการถ่ายยีน การถ่ายยีน 114 คน ผู้สมัครต้ องจบ ป. ตรี ทุกสาขา โดยกาหนดการเรี ยนการ
เข้ าสูพ่ ืชโดยใช้ เชื ้ออะโกรแบคทีเรี ยม และเครื่ องยิงอนุภาค และเทคนิค สอนในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น. รับสมัครทาง
การตรวจสอบยีนเป้าหมายในพืชที่ได้ รับการถ่ายยีน ค่าอบรมคนละ ออนไลน์ www.y-mba.bus.ku.ac.th ค่าสมัครคนละ 1,000 บาท
ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียด
4,500 บาท
เพิ่มเติมได้ ที่ 0 -2579 -5355 ต่อ 1902
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ คุณพรสา พ่วงลา
คณะอุตสำหกรรมเกษตร รับสมัครเรี ยนต่อปริ ญญาโทการ
โทร. 0 – 2942 – 8740 ต่อ 206 หรื อดูที่ http://www2.rdi.ku.
จัดการเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเกษตร (AITM) รุ่ นที่ 15 ประจาภาค
ac.th/newweb/cl/
ต้ น ปี การศึกษา 2560 รับสมัครถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
รับสมัครนิสติ เข้าร่วมกิจกรรม
กองกิจการนิสติ รับสมัครนิสติ มก. ทุกชันปี
้ เข้ าร่วมกิจกรรม
ผู้สนใจ Download ใบสมัครได้ ที่ www.facebook.com/
รวม 2 โครงการ โดยไม่มคี า่ ใช้ จ่าย ดังนี ้
aitm.ku. และสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่โทรศัพท์ 0 – 2562 – 5000
1. โครงการ “ทาบุญปิ ดทองหลังพระวันมาฆะบูชา ถวายเป็ นพระราชกุศล ต่อ 5368
แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9” วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.30 – 18.00 น.
ณ จ.พระนครศรี อยุธยา
2. โครงการ “เรี ยนรู้การใช้ ชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ครัง้ ที่ 1” วันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 – 14.00 น. ณ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
จ.ปทุมธานี นิสติ ที่เข้ าร่วมโครงการ จะได้ รับชัว่ โมงกิจกรรมด้ านคุณธรรม
จานวน 7 ชัว่ โมง และ 5 ชัวโมง ตามลาดับ
นิสติ ที่สนใจ สมัครเข้ าร่วมโครงการได้ ที่ กองกิจการนิสติ ชัน้ 3
อาคารระพี สาคริ ก โทรศัพท์ 08 – 4421 – 0206

รับสมัครงาน
สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่ง มก. รับสมัครพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตาแหน่งช่างเทคนิค จานวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้ อง
จบ ปวส. มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับกับงานในหน้ าที่
ผู้สนใจ ขอรับและยื่นใบสมัครได้ ที่ งานบริ หารและธุรการ
ชัน้ 1 สานักงานเลขานุการ ตังแต่
้ บดั นี ้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ 0 -2561 -1986 ต่อ 1792 หรื อ
ดูที่ http://www.rdi.ku.ac.th
2

