
มจพ. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทางออกวิกฤตอุดมศึกษาไทยและการจัดตั้ง 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม” 

 

 

  ปีท่ี 27 ฉบับที่  28  วันที ่27 – 31 สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ก าหนดการบรรยายพิเศษ เรื่อง 
“ทางออกวิกฤตอุดมศึกษาไทยและการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม” โดย 
ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ในวันพุธท่ี 5 กันยายน 
2561  ณ  หอประชุมเบญจรัตน์    อาคารนวมินทรราชินี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ  และ VDO Conference ไปยังวิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง ก าหนดดังนี้ 
 
08.15 - 08.45 น. ลงทะเบียน ณ หอประชุมเบญจรัตน์/วิทยาเขตปราจีนบุรี/วิทยาเขตระยอง 
08.45 - 09.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ 
09.00 - 10.30 น. บรรยายพิเศษเรื่อง  

“ทางออกวิกฤตอุดมศึกษาไทยและการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม”   
โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม  คชินทร  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

10.30 - 11.20 น. ชมศูนย์นวัตกรรมด้านการออกแบบและวิศวกรรมการผลิตชั้น 1 และ ชั้น 5 
   ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ 
ดังกล่าวได้ ตามวันเวลาข้างต้น หรือ สอบถามรายละเอียดและส ารองที่นั่งได้ที่ กองบริการการศึกษา 
ส านักงานอธิการบดี มจพ. โทรศัพท์ 0-25552000 ตอ่ 1621-1625 โทรสาร 02-5552168-9 
 
 
 



ขวญัฤทยั ศรวีฒันพล/ข่าว 

 1121, 1166 
 

ขอเชิญร่วมงานทอดผา้ป่าสามัคคี 3 พระจอมเกล้า ประจ าปี 2561 
 

 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 
เกล้าธนบุรี (มจธ.)  และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกันจัดงานทอดผ้าป่า
สามัคคี 3 พระจอมเกล้า ในวันพฤหัสบดีที่ 18  ตุลาคม  2561 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป  ณ วัดราชประดิษฐ
สถิตมหาสีมาราม และน าปัจจัยบริจาคร่วมสมทบทุนโครงการบูรณปฏิสังขรณ์  ดังนี้  1. บูรณปฏิสังขรณ์วัดราช
ประดิษฐสถิติมหาสีมาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์  2.  บูรณปฏิสังขรณ์หอระฆังยอดมงกุฎ  และ 3. บ าเพ็ญกุศลอุทิศ
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพท าบุญ
ทอดผ้าป่าสามัคคี 3  พระจอมเกล้า ได้ที่กองคลัง มจพ. โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1601-1604 

 
1. บัญฑิตวิทยลัย มจพ. รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญา โท - เอก ภาคการศึกษาที่  

2 ปีการศึกษา 2561 ณ  มจพ. กรุงเทพ  วิทยาเขต ระยอง  และวิทยาเขต ปราจีนบุรี ภาคปกติและภาคพิเศษ 
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 (ผ่านระบบออนไลน์)  สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 
2422, 2424  หรือ โทรสายด่วน (Help Desk) 0-2555-2000 ต่อ 2422  สนใจสมัครสอบ คลิกลิ๊งค์ด้านล่าง 
http://www.grad.kmutnb.ac.th/oldgrad/html/pdf/book.pdf 
 2.  มจพ. ก าหนดขึ้นทะเบียนบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ระห่างวันที่ 3 กันยายน 2561 ถึง 21 กันยายน 2561 
บัณฑิตทุกท่านสามารถด าเนินการตามขั้นตอนได้ที่   http://ceremony.kmutnb.ac.th/Login.aspx  บัณฑิตที่มีปัญหา 
ในการกรอกเลขประจ าตัวนักศึกษา และเลขประจ าตัวประชาชนไม่ผ่าน   สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานทะเบียนและ
สถิตินักศึกษา มจพ. โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1628-1635 หรือโทรศัพท์สายตรง 0-2587-4341  
 3.  บัญฑิตวิทยาลัย  มจพ.  ให้บริการแก่นักศึกษา ดังนี้  (1) คลินิกให้ค าปรึกษาด้านภาษาอังกฤษ นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  สามารถลงชื่อเพ่ือนัดหมายเข้าพบ  Mr.Gary   Sherriff  ระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 17.00 - 
18.00 น. โดยนัดหมายล่วงหน้า 1 วันท าการ กรุณาส่งเอกสารที่ จะน ามาปรึกษาในรูปแบบของไฟล์  Word ที่ 
gary.s@it.kmutnb.ac.th   และ grad@grad.kmutnb.ac.th  ก่อนล่วงหน้าจะได้รับเอกสารที่ผ่านการตรวจแก้ โดยใช้เวลา
อย่างน้อย 10 วันท าการ  (2) คลินิกให้ค าปรึกษาด้านระเบียบวิจัยและสถิติขั้นสูง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถ
ลงชื่อเพ่ือนัดหมายเข้าพบ รศ.วิจิตรา พลเยี่ยม ในวันอังคาร และพฤหัสบดี เวลา 17.00 - 18.00 น. โดยนัดหมาย
ล่วงหน้า 1 วันท าการ  นักศึกษาท่านใดสนใจใช้บริการสามารถเข้าไปแจ้งชื่อผ่านเว็บ http://www.grad.kmutnb.ac.th 
แล้วไปที่  Clinic Zone 
 4. มจพ. ก าหนดรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2560  มีจ านวนบัณฑิตจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 
2560 จ านวน 5,200 คน ก าหนดการ ดังนี้ ฝึกซ้อมย่อย  วันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ถึงเสร็จพิธี 
วันถ่ายภาพหมู่บัณฑิต วันที่ 11 พฤศจิกายน  2561  เวลา 07.00 – 12.00 น. ซ้อมใหญ่ วันที่ 13  พฤศจิกายน 
2561 เวลา 06.00 - 11.00 น. วันรับพระราชทานปริญญาบัตร  วันที ่15 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์เพ่ือเป็นข้อมูลใน
การเตรียมความพร้อมและวางแผนการเดินทางในบริเวณโดยรอบ  และบริเวณที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ให้ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ ขอให้ผู้ใช้รถหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจร ในวัน-เวลา ดังกล่าว 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ มจพ.  โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1121, 1166, 1628-1635 หรือ 
www.congratulations.kmutnb.ac.th/  และ ww.facebook.com/KMUTNBCongratulations 
สามารถดูแผนที่การเดินทางได้ที่เว็บไซต์ http://www.bitec.net 

  รอบรั้ว มจพ. 
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