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มจพ. จัดกิจกรรมแปรตัวอักษร ภายใต้ข้อความ 60th KMUTNB 

 
 
 
 
 
 

  ปีที่  28  ฉบับที่  3 วันที่ 21 – 25  มกราคม  พ.ศ. 2562 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมรวมใจเป็นหนึ่งครบ 60 ปี มจพ. การแปรตัวอักษร ภายใต้ข้อความ 60th 
KMUTNB ในวันพฤหัสบดีที่  31  มกราคม  2562  เวลา 16.00 น.  เป็นต้นไป  ณ  อาคารปฏิบัติการด้าน
วิทยาศาสตร์และการกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1013, 2251, 2091, 1166 หรือที่ 
www.kmutnb.ac.th 

การแต่งกาย : บุคลากรสวมเสื้อโปโลสีขาว ตราสัญลักษณ์ 60 ปี และนักศึกษา : สวมชุดนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับ บริษัท ดีเคทู พลัส จ ากัด) 
ก าหนดจัดงาน "นัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 27" ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 
2562 เวลา  09.00 - 16.00 น.  ณ  ลานอเนกประสงค์  ชั้นล่าง อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ภายในงานพบกับ การรับสมัครงานจากสถาน
ประกอบการโดยตรง ลงทะเบียน 
ผู้ว่างงาน การวัดความถนัดด้านอาชีพ การสาธิตและฝึกอาชีพอิสระ  นิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา มจพ. และตลาดนัดจ าหน่ายอาหาร เป็นต้น 

นอกจากนี้จัดให้มีการบรรยายเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่การฝึกงาน/ท างาน  สามารถ
ลงทะเบียนเข้างานล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์  www.job2news.com  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่ม
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา  มจพ. โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1314, 
1131, 1169 

 
 

http://www.kmutnb.ac.th/
http://www.job2news.com/


  รอบรั้ว มจพ. 
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วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการหลักสตูรสองปริญญา  
(Double Degree Program 3+1)   

 
วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการหลักสูตรสองปริญญา  (Double Degree 

Program 3+1) วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Hochschule Bremerhaven - University of 
Applied Sciences ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้เปิดโครงการ Double Degree (3+1) ส าหรับนักศึกษา
สาขาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ วิทยาลัยนานาชาติ และนักศึกษา มหาวิทยาลัย Hochschule 
Bremerhaven - University of Applied Science ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา
จากโครงการดังกล่าวจะได้รับปริญญาจากทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยศึกษาที่วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. ในภาค
การศึกษาที่ 1 - 6 (3 ปี) และศึกษาที่ Hochschule Bremerhaven - University of Applied Sciences ใน
ภาคการศึกษาที่  7 – 8 (1 ปี) ลักษณะโครงการนักศึกษาท าปริญญานิพนธ์ที่  Hochschule Bremerhaven - 
University of Applied Sciences โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมจากทั้งสองมหาวิทยาลัย  ซึ่งนักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาที่ก าหนดและได้รับความเห็นชอบจากวิทยาลัยนานาชาติเท่านั้น เพื่อให้สามารถเทียบโอนรายวิชาในการ
ได้รับปริญญาจากสองมหาวิทยาลัย หน่วยกิตที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัย  Hochschule  Bremerhaven  จะถูกเทียบ
โอนน ามาคิดรวมในผลการศึกษาที่ มจพ. เมี่อจบการศึกษา  ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนและการเขียนปริญญา
นิพนธ์ของทั้งสองมหาวิทยาลัย เป็นภาษาอังกฤษทางมหาวิทยาลัย Hochschule Bremerhaven จะจัดชั้นเรียน
ภาษาเยอรมันพื้นฐานให้นักศึกษาในสองภาคการศึกษา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา จ านวน  60,000 บาท คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ร่วมการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 เป็นนักศึกษา รหัส 59 ในสาขาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ วิทยาลัยนานาชาติ 
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมนับจากภาคการศึกษาที่ 1 ถึง ภาคการศึกษาที่ 5 ที่ 3.00 ขึ้นไป ไม่มีวิชาที่ตก หรือ ไม่ครบ
เนื่องจากถอนที่ตกค้างภายในภาคการศึกษาที่ 6 มีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 การคัดเลือกนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ รอบที่ 1 ยื่นเอกสารการสมัคร ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562 รอบที่ 2  (สอบสัมภาษณ์) ในเดือน 
กุมภาพันธ์  2562  ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกศึกษาในโครงการ Double Degree 3+1 วันที่ 10 มีนาคม 2562  
และเข้าสู่กระบวนการเตรียมตัวต่อไป  สอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. โทร. 0-2 555-2000 ต่อ  
2811, 2812, 094-056-7931 อีเมล์ : admission@ic.kmutnb.ac.th เว็บไซต์  และ Line ID : ickmutnb 

 

 

1. บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก (ช่วงที่ 1) ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  รับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น มีภาคปกติและภาคพิเศษ เปิดรับสมัครตั้งแต่
บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามรายละเอียดได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. โทร. 02-555-2000 ต่อ 2422, 2424 
หรือ ดาวน์โหลดได้ที่ : http://www.grad.kmutnb.ac.th/download_rule.php… 
           2.  มจพ. จัดงานวันรวมน้ าใจ มจพ. "60 ปี มจพ. แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม"  
มจพ. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มจพ.) และ
ชมรมศิษย์เก่าในภูมิภาคต่าง ๆ ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-21.30 น. ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กิจกรรมมีทั้ง ภาคเช้าและภาคค่ า สอบถามรายละเอียด
ได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1121, 1166, 2091  
หรือที่ www.kmutnb.ac.th 

http://www.kmutnb.ac.th/

