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เนื่องในโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดงานวันรวมน ้าใจครบรอบ
วันสถาปนา 59 ปี  ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็นการร าลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย 
โดยก าหนดจัดงานวันรวมน้ าใจชาว มจพ. “59 ปี รวมพลังสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม เลิศล้ า
เทคโนโลยี” ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการร้าลึกถึงการก่อตั ง
มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ในการท้างาน ระหว่างศิษย์เก่ากับ
คณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากร เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั งในและ
ต่างประเทศ และสื่อมวลชน ในการเผยแพร่ผลงาน ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย พร้อมกับ
ประกาศเกียรติคุณของคนดีศรีแผ่นดิน ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่ าดีเด่น    ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นและ
ผลงานวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัย รวมทั งผู้มีคุณูปการแก่มหาวิทยาลัยด้านต่างๆ มหาวิทยาลัยร่วมกับ
สมาคม  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมป์ และชมรม
ศิษย์เก่าในภูมิภาคต่างๆ กิจกรรมประกอบด้วย  

ภาคเช้า  ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์  จ้านวน  19  รูป ณ  ห้องรับรองอาคารนวมินทรราชินี 
ตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์จ้านวน  19  รูป  ณ  ลานอเนกประสงค์ / พิธีวางพวงมาลารูปปั้น “ทวาปูชนี
ยาจารย์” บริเวณหน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย – เยอรมัน     

   ภาคค่ า  พิธีเปิดงานวันรวมน ้าใจชาว มจพ. “59 ปี รวมพลังสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม เลิศล้ า
เทคโนโลยี” ณ ลานรวมน ้าใจเฉลิมพระเกียรติ  มจพ.  ชมวีดิทัศน์เกียรติภูมิและความเคลื่อนไหวของ
มหาวิทยาลัยในรอบปี   พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณคุณผู้ทรงคุณวุฒิตามโครงการเชิดชูคนดีศรีแผ่นดิน  
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่น และพิธีมอบเข็ม
เชิดชูเกียรติและโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานดีเด่นและพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีอุปการคุณ       
  ชมกิจกรรมการแสดงจากนักศึกษาชมรมศิลปการแสดง การแสดงดนตรีของวงดนตรีไทยมงกุฎวดี  
มจพ. และวงดนตรีสากลประดู่แดง มจพ. 

สอบถามรายละเอียดได้ที่  โทร.0-2555-2000 ต่อ 1121,1166,1175 หรือ www.kmutnb.ac.th 
 
 
 

งานวันรวมน้ าใจชาว มจพ. “59 ปี รวมพลังสร้างสรรค์  
ผลงานนวัตกรรม เลิศล้ าเทคโนโลยี” 
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คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เปิดรับสมัครสอบวัดความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ (K-STEP Test)  โครงการจัดท้า
ข้อสอบมาตรฐานและทดสอบความสามารถการใช้ภ าษาอังกฤษ  (King Mongkut’s Standardized English 
Proficiency Test) (K-STEP Test) มีก้าหนดการรับสมัครสอบ จ้านวน 4 ครั งต่อปี ค่าสมัครสอบ 500 บาท โดยประจ้าปี 
พ.ศ. 2561 หัวข้อในการสอบ ส่วนที่ 1 : Listening Comprehension + Dialogue (30 ข้อ)  ส่วนที่  2 : Reading 
Comprehension (30 ข้อ)  และส่วนที่ 2 : Structure and Usage (40 ข้อ)  รายละเอียดการรับสมัครดังนี  

 
   คร้ังที่ ก าหนดการเปิดรบัสมัคร ก าหนดการวันสอบ ก าหนดการประกาศ 

ผลสอบ 
ว-ด-ป เวลา ว-ด-ป เวลา ว-ด-ป 

1 5 ก.พ. -  21 มี.ค. 2561 08.30 – 16.00 ส.24 มี.ค. 2561 09.00 - 12.00 ศ. 30 มี.ค. 2561 
2 1 พ.ค. – 20 มิ.ย. 2561 08.30 – 16.00 ส.23 มิ.ย. 2561 09.00 - 12.00 ศ. 29 มิ.ย. 2561 
3 16 ก.ค. – 29 ส.ค. 2561 08.30 – 16.00 ส.1 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 ศ. 7 ก.ย. 2561 
4 1 พ.ย. – 19 ธ.ค. 2561 08.30 – 16.00 ส.22 ธ.ค. 2561 09.00 - 12.00 ศ. 28 ธ.ค. 2561 

 
 สอบถามรายละเอียดได้ท่ี งานคลังและพัสดุ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ โทรศัพท์ 3534, 3560, 0-2587-2096 

 
 
 
 

1. คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์  มจพ. เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) สาขาวิชา 
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (Ph.D. Industrial and Organizational Psychology รับสมัครออนไลน์ รอบท่ี 1 
วันที่ 3 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561 รอบท่ี 2 วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2561 และรอบที่ 3 วันที่ 1 พฤษภาคม 
- 19  มิถุนายน 2561  (เปิดรับผู้จบปริญญาโททุกสาขาวิชา)   เปิดภาคเรียนวันที่ 6 สิงหาคม 2561 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 2405, 2407, 2408 บัณฑิตวิทยาลัย  
โทรศัพท์ 064-578-9259, 061-951-5162 อาจารย์ประจ้าหลักสูตร  

2. มจพ. ร่วมกับ บริษัท ดีเคทู พลัส จ ากัด จัดงาน “นัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั งที ่ 
26” ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั น 1 อาคาร
อเนกประสงค์ มจพ.  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา 
โทรศัพท์ 0-2587-4339 หรือ 0-2555-2000 ต่อ 1131, 1314 

3. ส านักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. จัดฝึกอบรมแบบ Public Training และ แบบ In-house  
Training ในหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเฉพาะทาง และ หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั่วไป  สอบถาม
รายละเอียดได้ท่ี โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2616, 2617 หรือ E-mail : bkf@kmutnb.ac.th 

4. ส านักหอสมุดกลาง มจพ. จัดงานมหกรรมหนังสือ ประจ้าปี 2561 “Book fair 2018” ระหว่างวันที่ 24-26  
กุมภาพันธ์  2561 ณ  ลานอเนกประสงค์ มจพ. พบกับ หนังสือจากส้านักพิมพ์ชั นน้าทั งภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
ร่วมออกบูธกว่า 40 ส้านักพิมพ์  ร่วมเลือกซื อ เลือกสั่ง  แนะน้าหนังสือเข้าห้องสมุด มจพ.  อย่าพลาด ช้อปแอนด์ชิม 
อาหาร เคื่องดื่ม ตรวจดวงชะตาราศรีประจ้าปี และแจกฟรีหนังสือน่าอ่าน และเกมมหาสนุกชิงรางวัล 
 

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์  มจพ. เปิดสอบวัดความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ (K-STEP Test) 
 

 

  รอบรั้ว มจพ. 
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