
 

ปีที่  27  ฉบับที่  7  วันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 
  

 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ  
ระดับปริญญาโท – เอก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560  ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

(1) คณะวิศวกรรมศาสตร์  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (2) คณะ 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  (3) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (4) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (5) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(6) คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (7) คณะวิทยาศาสตร์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ระยอง) (8) คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (9) คณะพัฒนาธุรกิจ
และอุตสาหกรรม หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (10) คณะบริหารธุรกิจและ
อุตสาหกรรมบริการ  (ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

การรับสมัคร สมัครได้ เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น ผู้สมัครสามารถดําเนิ นการได้  ดังนี้ สมัครออนไลน์ได้ที่ 
http://grad.admission.kmutnb.ac.th และสมัครด้วยตนเองท่ีบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี มจพ. 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ  วันที่ 14 มีนาคม 2561 
สอบข้อเขียน สอบประเมินความสามารถ และสอบภาษาอังกฤษทั่วไป    วันที่ 24 มีนาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
ข้อเขียน  วันที่ 4 เมษายน 2561 สอบสัมภาษณ์  วันที่ 8 – 9 เมษายน 2561 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  วันที่ 20 
เมษายน 2561 รายงานตัวกับอาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจบัตรลงทะเบียนและลงทะเบียนเรียน วันที่ 27 เมษายน 2561 – 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เปิดภาคเรียน วันที่ 6 สิงหาคม 2561   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 2428 หรือ 
http://www.facebook.com/grad.kmutnb/ 

 
 
 
 
 

  บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท – เอก ปีการศึกษา 2561 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับ บริษัท ดีเคทู พลัส จํากัด จัดงาน “นัดพบแหล่งงาน

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 26” ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา  09.00 - 16.00 น.  ณ บริเวณลาน
อเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) นัดพบแหล่งงานพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ ถือเป็นสื่อกลางระหว่าง สถานประกอบการ ผู้ที่จะส าเร็จการศึกษา และผู้ก าลังหางาน ได้พบปะและ
สามารถท าการคัดเลือก รับสมัคร สัมภาษณ์งาน รวมทั้งเป็นการจัดบริการให้แก่นิสิต ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา ได้รับข้อมูล
ข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน ทั้งนี้ ประเทศไทย ได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว แนวโน้มด้านแรงงานย่อมมี
การเปลี่ยนแปลง ผู้สมัครงานจ าเป็นต้องรู้ข้อมูลข่าวสารการสมัครงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และพัฒนาตัวเอง ก่อน
ก้าวสู่โลกอาชีพได้อย่างประสบความส าเร็จในอนาคต 

นัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 26 มีอัตรารองรับกว่า 4,000 อัตรา พบกับบริษัทชั้นนํา 240 บริษัท 
อาทิ บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น  บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) บริษัท เอ็นเอ็มบี- มินีแบ ไทย จํากัด SGS (Thailand) Limited  บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จํากัด  บริษัท ซีพีออลล์จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จํากัด เป็นต้น  
ภายในงานนัดพบแหล่งงานฯ ได้จัดพ้ืนที่เพ่ือรองรับการลงทะเบียนผู้สมัครงาน/การแจกเอกสารสูจิบัตรในงาน  การวัดความถนัด
ด้านอาชีพ การลงทะเบียนผู้ว่างงาน การบรรยายการเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่การฝึกงาน/ทํางาน  การสาธิตและฝึกอาชีพ
อิสระ รวมถึงการจัดนิทรรศการและการรับสมัครงานจากสถานประกอบการนิทรรศการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (เถ้าแก่น้อย UBI) 
นิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มจพ. และตลาดนัดจําหน่ายอาหาร   

  หลักฐานเพ่ือนําไปพิจารณาเบื้องต้นก่อนจําเป็นอย่างยิ่ง คือเอกสารต่างๆ เช่น การเตรียมรูปถ่ายกับทรานสคริปต์
(Transcript)  สําเนาบัตรประชาชน  สําเนาทะเบียนบ้าน  ประวัติย่อ (Resume) และใบสมัครงาน (APPLICATIONFORM) คือ 
หนังสือแสดงความจํานงของผู้เขียนใบสมัครที่ประสงค์จะเข้าทํางานกับสถานประกอบการนั้น ท่านที่กําลังมองหางานจากงานนัด
พบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่ถือได้ว่าเป็นมหกรรมตลาดนัดแรงงานเชิงคุณภาพ ที่มาสมัครแล้วได้งานท าจริงๆ 
แต่สิ่งที่ควรรู้ในการหางานทํา ซึ่งรู้ว่าตนเองมีความรู้  ความสามารถ ความถนัด   และความสนใจในด้านใด  รู้แหล่งข้อมูลในการ
สมัครงาน รู้ลักษณะงานและข้อมูลอ่ืน ๆ ของหน่วยงานที่จะไปสมัครงาน รู้ว่าตนเองมีความเหมาะสมกับงานที่สมัครหรือไม่รู้จัก
วิธีการเตรียมตัวก่อนสมัครงาน รวมถึงบุคลิกส่วนตัว ว่ามีบุคลิกเหมาะสมกับงานอาชีพใดบ้าง  ทักษะในการสื่อข้อความ  ความรู้
คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะความรู้ในการใช้ PC คอมพิวเตอร์ การใช้ Software พ้ืนฐานต่างๆ เช่น  Word Processing Lotus และ 
DBase เป็นต้น การศึกษาหาข้อมูลเตรียมไว้เช่นนี้ก็ถือว่ามีชัยไปก่าวครึ่งแล้ว การหางานในปัจจุบันหลายคนอาจจะคิดว่ายาก แต่
ถ้าเรารู้แหล่งในการหางานแล้วก็สามารถช่วยให้ประสบความสําเร็จในการหางานได้มากขึ้น 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา มจพ. โทรศัพท์  
0-2587-4339 หรือ 0-2555-2000 ต่อ 1131, 1314 

 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เปิดรับ ป.โท หลักสูตร X-MIE และ Y-MIE ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

(วศ.ม) ประจําภาคการศึกษาที่ 2561 สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม โครงการสําหรับผู้บริหาร (X-MIE) และ
โครงการสําหรับผู้บริหารระดับต้น (Y-MIE) รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2561 โทร 02-555-2000 ต่อ 
8134 โทรศัพท์ 086-302-6906 

  รอบรั้ว มจพ. 

 

 

 

  มจพ. จัดงานนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 26 
 


