
มจพ. จัดงาน "นัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 27" 

 งานนิทรรศการ มจพ. เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า “60 ปี แห่งการสร้างสรรค์”  
ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม 

 
 

 
 
 
 
 

  ปีที่  28  ฉบับที่  4 วันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2562 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับ บริษัท ดีเคทู พลัส จ ากัด ก าหนด
จัดงาน "นัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 27" ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา  
09.00 - 16.00 น.  ณ  ลานอเนกประสงค์  ชั้นล่าง อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (มจพ.) ภายในงานพบกับ การรับสมัครงานจากสถานประกอบการโดยตรง ลงทะเบียน 
ผู้ว่างงาน การวัดความถนัดด้านอาชีพ การสาธิตและฝึกอาชีพอิสระ  นิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา มจพ. และตลาดนัดจ าหน่ายอาหาร เป็นต้น 

นอกจากนี้จัดให้มีการบรรยายเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่การฝึกงาน/ท างาน สามารถลงทะเบียน 
เข้างานล่วงหน้าได้ที่ เว็บไซต์  www.job2news.com  สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ กลุ่มงานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา  มจพ. โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1314, 1131, 1169 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิด และทอดพระเนตรนิทรรศการ
ทางวิชาการ มจพ.เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า “60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม”  (KMUTNB’s 60th 

Anniversary :  Form Invention to Innovation”) ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เนื่องในโอกาสสถาปนาครบรอบ  60  ปี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.)  จัดงานนิทรรศการ "มจพ.เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า 60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐ
กรรมสู่นวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2562   มจพ. ได้จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการศึกษาและสื่อสาร
การเรียนการสอนเพื่อทูลเกล้า ฯ ส าหรับการศึกษาในเครือจิตรลดา 

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆ  ส่วนของจัดแสดงนิทรรศการ จัดเป็นแบ่งเป็นโซน A,B,C  ประกอบด้วย 6 Cluster 
อาทิ กลุ่มหุ่นยนต์ กลุ่มยานยนต์ กลุ่ม SMART Mobility กลุ่มด้านเทคโนโลยีเกษตร กลุ่มพลังงานสิ่งแวดล้อม และกลุ่ม 
IT   รวมถึงบริเวณที่เป็น  Out Door จะเป็นบริษัทเอกชน ศิษย์เก่า EU เครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ Open House 
จากคณะต่างๆ และหน่วยงานที่มีผลงานวิจัยดีเด่น  และการบรรยายทางวิชาการ  

 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1166, 1121, 2091 หรือ www.kmutnb.ac.th 
 

http://www.job2news.com/
http://www.kmutnb.ac.th/
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 มจพ. กวาด 4 รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน TEACHING ACADEMY AWARD 2019 

 
 

  รอบรั้ว มจพ. 

 

 

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการแข่งขัน TEACHING ACADEMY 

AWARD 2019 (8th)  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ปรากฏว่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) คว้า 

4 รางวัลชนะเลิศ  จากประเภท 1. สื่อประกอบการเรียนการสอนนวัตกรรมฮาร์ดแวร์   2. การสอนวิชาทฤษฎี (กลุ่ม
สาขาวิชาอุตสาหการ/การผลิต/การเชื่อม)  3. การสอนวิชาทฤษฎี (กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์)  และ 4.  การ
แข่งขันประเภทรีวิวประกอบเพลง  ซึ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การแข่งขันประเภทการสอนของกลุ่ม
สาขาวิชาต่าง ๆ ประเภทสื่อประกอบการเรียนการสอนนวัตกรรมฮาร์ดแวร์    การแข่งขันประเภทการสร้างสื่อ
ประกอบการเรียนการสอนนวัตกรรมซอฟต์แวร์  และการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและรีวิวประกอบเพลง  ทั้งนี้มี
ผู้เข้าร่วมงาน  400 คน จาก 10 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดี
กับทุกๆ สถาบันการศึกษาในครั้งนี้ด้วย แต่ละทีมฝีมือคุณภาพสมศักดิ์ศรีทุกทีม 

 
 

 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. จัดงานวันรวมน้้าใจชาว 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.) กิจกรรมมีทั้งภาคเช้าและภาคค่ า สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1121, 1166, 2091 หรือที่ www.kmutnb.ac.th 
 3.  คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. รับสมัครนักศึกษาใหม่  ในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการ
พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์  โดยเปิดรับสมัครในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(บธ.ม.) (เรียนวันเสาร์) และระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) (เรียนวันอาทิตย์)  รับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  สอบถามรายละเอียดได้ที่  โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา  
ภาควิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์   คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม อาคาร 96 โทร. 0-
2555-2000 ต่อ 3510, 3808, 3818 

4.  ส้านักหอสมุดกลาง มจพ. จัดงานมหกรรมหนังสือ ประจ้าปี 2562 (BOOK FAIR 2019) ระหว่างวันที่ 
13-15  กุมภาพันธ์  2562  ณ ลานอาคารอเนกประสงค์  ภายในงานสามารถเลือกซื้อ เลือกสั่ง หนังสือจากส านักพิมพ์
ชั้นน าเข้าห้องสมุด ช้อปแอนด์ชิม อาหาร เครื่องดื่ม ตรวจดวงชะตาราศรีประจ าปี แจกหนังสือน่าอ่าน และเกมมหาสนุก
ชิงรางวัล 

5. ขอเชิญนักศึกษา มจพ. ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “Library อวดดี” ความยาว 3 - 5 
นาที ชิงเงินรางวัลสูงสุด 3,000 บาท และรางวัลโหวตสูงสุด 1,500 บาท  หมดเขตส่งผลงานวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
ส่งผลงานได้ที่ อีเมล์ : info@kmutnb.ac.th ประกาศผลการตัดสินวันที่ 8 มีนาคม 2562 

http://www.kmutnb.ac.th/
mailto:info@kmutnb.ac.th

