
 

มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 

  ปีที่ 27 ฉบับที่  37 วันที ่29 ต.ค. – 2 พ.ย. พ.ศ. 2561 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ก าลังรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจ าปี
การศึกษา 2562  ผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ โดยมีโครงการต่างๆ ที่ มจพ.ได้เปิดรับ
สมัคร รายละเอียด ดังนี้  

1. โควตาปวส.  (เรียนดี/พื้นท่ี) คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2561 
 2. โควตาความสามารถพิเศษด้านกีฬา/ ศิลปวัฒนธรรม/ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์  
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2561 
 3. โควตาเรียนดี/โควตา Portfolio เปิดรับสมัครนักศึกษา ระหว่างวันที ่ 17 ตุลาคม – 17 
ธันวาคม 2561 
    ** เฉพาะวิทยาลัยนานาชาติ เปิดรับสมัครถึง 2 มกราคม 2562 
    ** เฉพาะคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครถึง 10 มกราคม 
2562 
 4. โครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื ่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0  เปิดรับสมัครที่คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระหว่างวันที่ 17 
ตุลาคม – 17 ธันวาคม 2561 
 5. โควตาโรงเรียนเครือข่าย เปิดรับสมัครท่ีคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ  
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 17 ธันวาคม 2561 
 6. โครงการรับตรงสอบข้อเขียน เปิดรับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 61 – 7 ก.พ. 62 
 สอบถามรายละเอียดได้ท่ี โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1626, 1627 และสมัครผ่านระบบการรับ
สมัครนักศึกษาออนไลน์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถสมัครและดาวน์โหลดข้อมูลการประกาศรับสมัคร 
ได้ท่ี http://www.admission.kmutnb.ac.th  

 

 



 
 

ขวญัฤทยั ศรวีฒันพล/ข่าว 

 1121, 1166 
 

  รอบรั้ว มจพ. 

 

 

 

ส านักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. เปิดหลักสูตร ผู้ควบคุมประจ าหม้อน้ า  
 

       ส านักพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
ให้บริการจัดฝึกอบรมแบบ Public Training และ แบบ In-house Training ในหลักสูตรเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเฉพาะทาง และหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั่วไป มีบริการรับจัดอบรมภายในองค์กรแบบ
ครบวงจร โดยการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอบรมให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละองค์กร
ทั้งนี้เพื่อให้สามารถน าไปปฏิบัติและแก้ปัญหาหน้างานได้จริง 
      ส าหรับหลักสูตร ผู้ควบคุมประจ าหม้อน้ า เปิดอบรมระหว่างวันที่ 19-24 พฤศจิกายน 2561 โดยมี 
ค่าลงทะเบียนเข้าอบรม ท่านละ 5,900 บาท เป็นหลักสูตรที่ได้รับความสนใจมากๆ และได้จัดขึ้นเป็นประจ า
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างอุปกรณ์และส่วนควบคุมต่าง ๆ ของหมอน้ าและหม้อต้มที่ใช้
ของเหลวเป็นสื่อน าความร้อนเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงหลักการท างานของหม้อน้ าหรือหม้อต้มที่ใช้
ของเหลวเป็นสื่อน าความร้อน ตลอดจนอุปกรณ์ และส่วนควบคุมต่าง ๆ เพ่ือให้มีความสามารถในการควบคุม
การใช้หม้อน้ าหรือหม้อต้มไดอ้ย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุของ
หม้อน้ าหรือหม้อต้มน้ าหรือหม้อต้มและวิธีการแก้ไขป้องกันอุบัติเหตุดังกล่าว เพ่ือให้ตระหนักถึงอุบัติเหตุ
อันตรายที่เกิดขึ้น ตลอดจนจะต้องทราบถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมหม้อน้ าหรีอหม้อต้ม ที่
จะต้องรับผิดชอบ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
     ผู้ที่ผ่านการอบรม และผ่านการสอบมาตรฐานสามารถน าวุฒิบัตรไปยื่นขอขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมประจ า
หม้อน้ าต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม สอบถามรายละเอียดการขึ้นทะเบียน เพ่ิมเติมได้ที่ส านักเทคโนโลยีความ
ปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0-2202-4222 หรือ 0-2202-4217 
    สอบถามรายละเอียดและสนใจสมัครเข้าอบรมผู้ควบคุมประจ าหม้อน้ าได้ที่  โทรศัพท์ 0-2555-2000 
ต่อ 2616 และ 2617 โทรสาร 0-2555-2627 E-mail : itditr@kmutnb.ac.th , itditrr@gmail.com 

 
 
 

1. สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน 
(TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น 
A1-1 / A1-2/A1.3 ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน ถึง 27 ธันวาคม 2561 ค่าลงทะเบียนเรียน 5,000 บาท ผู้สนใจ
สามารถสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ถงึวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2561 สอบถามเพ่ิมเติมไดท้ี่ ส านักงานเกอเธ ่ชั้น 5  
อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS)  
E-mail panupong.chantawat@bangkok.goethe.org หรือโทรศัพท ์086-7982049 
    2. สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัด
งานสัมมนา Welding and Inspection Forum # 3 ในงาน METALEX 2018 ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน  
2561  เวลา 12.30 - 15.30 น.  ณ ห้อง  MR 212  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา) 
สัมมนาฟรี รับเพียง 50 ท่าน รศ.ดร. บรรเลง ศรนิล ประธานคณะกรรมการ Governing Board สถาบันการ
เชื่อมแห่งประเทศไทย และประธาน ANB-Thailand กล่าวต้อนรับและเปิดงาน  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2555-2512 E-mail : wit@Op.kmutnb.ac.th หรือ FB : 
wit anbthailand 
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