
 
 
 
 
 
  

ปีที่  28  ฉบับที่  28  วันที่ 2 – 6 กันยายน พ.ศ. 2562 

 
 

 
 

 

 
 

 

 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพ่ืออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาเขตระยอง เปิดอบรมหลักสูตร “การค้นหาตัวตนเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต” 
เนื้อหาการฝึกอบรมนี้เกี่ยวกับการแนะน าผู้เข้าอบรมให้เตรียมตัวเข้าสู่พ้ืนฐานการพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ 
และเทคนิคการค้นหาตัวตนเพ่ือน าความสามารถของตนเองมาใช้งานได้อย่างเต็มที่ โดยการใช้เทคนิคการพัฒนา
ศักยภาพ 6 ด้าน หลักสูตรนี้เหมาะส าหรับพนักงานทุกคนทุกระดับ เพ่ือตรวจสอบศักยภาพในตัวตนและดึงออกมาใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  1. พนักงาน หรือ บุคคลทั่วไปที่สนใจค้นหาตัวตนและพัฒนา
ศักยภาพตนเองสู่ความส าเร็จ และ 2. ผู้บริหารที่ต้องการเพิ่มศักยภาพผู้น าสู่ความเป็นเลิศ ระยะเวลาอบรม 1 วัน รับผู้
เข้าอบรม รุ่นละ 20 คน  สถานที่จัดอบรม : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ต าบลมาบตาพุด 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  รายละเอียดวัน – เวลาการอบรม 

รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
รุ่นที่ 3 วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
รุ่นที่ 4 วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
รุ่นที่ 5 วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

วิทยากรได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.รินทร์ฤดี พลายเพ็ชร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพมนุษย์   สนใจ
สมัครออนไลน์ได้ที่  https://docs.google.com/…/1TOCZhXAu4SHn3uWV8RtSEIigJf…/edit… หรือ ติดต่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 038-627-000 ต่อ 5601 มือถือ 081-611-6445 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ก าหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อ
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 2 - 20  กันยายน 2562  
สามารถขึ้นทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ http://ceremony.kmutnb.ac.th 
 สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงานพระราชทานปริญญาบัตร เพิ่มเติมท่ีเว็บไซต์ กลุ่มงานทะเบียน
และสถิตินักศึกษา http://acdserv.kmutnb.ac.th ตั้งแต่กันยายน 2562 เป็นต้นไป โดยมีค่าใช้จ่าย
ส าหรับการขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1,600 บาท สามารถช าระทางธนาคารกรุงเทพ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร , 
ATM, mBanking, iBanking โดยระบุ ServiceCode เป็น KMUTNBALU 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มจพ. วิทยาเขตระยอง จัดอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์และพัฒนาศักยภาพตนเองสู่ความส าเร็จ 

 

 

มจพ. ก าหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
 

 
 



►บัณฑิตที่มีปัญหาในการกรอก เลขประจ าตัวนักศึกษา และเลขประจ าตัวประชาชน ไม่ผ่าน  
ติดต่อ กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1628-1635 หรือโทรศัพท์สาย
ตรง 0-2587-4341 

►บัณฑิตท่ีมีปัญหาในการกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม ติดต่อ กองแผนงาน โทรศัพท์ 0-2555-
2000 ต่อ 1655-1656 หรือโทรศัพท์สายตรง 0-2586-9011 

 
 

1. มจพ. จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุครบ 60 ปี จัดงานด้วยรักและผูกพัน มจพ.’62   
ในวันศุกร์ท่ี 20 กันยายน 2562 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ 
มจพ. ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณ  จ านวน 47 คน จ าแนกตามสถานภาพดังนี้  ข้าราชการ จ านวน  13 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 30 คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 3 และพนักงานพิเศษ จ านวน 1 คน  ขอ
เชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าท่ีและนักศึกษา ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุครบ 60 ปี 
งานด้วยรักและผูกพัน มจพ. 62 ตามวัน เวลา ข้างต้น 

2. ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพ่ืออุตสาหกรรม มจพ. วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัคร 
ผู้สนใจเข้าฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมประจ าหม้อน้ าฯ รุ่นท่ี 2/2562 ระหว่างวันท่ี 23-28 กันยายน 
2562 ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
สนใจสมัครออนไลน์ได้ ท่ี http://itdikmutnb.com/index.php/pages/register-online รับจ านวน
จ ากัด รุ่นละไม่เกิน 70 คน  

3. ส านักหอสมุดกลาง มจพ. ให้บริการดาวน์โหลดเอกสารออนไลน์ (E-form) แบ่งหมวด 
แบบฟอร์มสมัครสมาชิก หลายกลุ่ม เช่น ส าหรับอาจารย์และบุคลากร มจพ.  ส าหรับอาจารย์พิเศษและ
เจ้าหน้าท่ีพิเศษ ส าหรับศิษย์เก่า ข้าราชการบ านาญ พนักงานเกษียณอายุ และ For Foreige instructor 
and foreign staff.  สอบถามได้ท่ี งานบริการสารสนเทศ ส านักหอสมุดกลาง มจพ. โทรศัพท์  5552 0

0002  ต่อ 2147 หรือ E-mail : info@lib.kmutnb.ac.th 
4. สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ส านักงานเกอเธ่ อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 

นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) มจพ. เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น A1-1/A1-
2/A1-3/A1-4 ตั้งแต่วันท่ี 8 ตุลาคม ถึง 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เรียนทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี  
17.00 น.- 20.00 น. (40 คาบ)  ค่าลงทะเบียนเรียน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร (ไม่รวมค่า
หนังสือ) ค่าหนังสือประมาณ 1,000 บาท สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันท่ี  7 ตุลาคม 2562  
สอบถามได้ท่ี ส านักงานเกอเธ่ ชั้น 5 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย -
เยอรมัน (TGGS) มจพ. โทร. 086-7982049 

5. งานประชุมวิชาการนานาชาติ "The International Conference on Robotics,  
Informatics, and Intelligence control Technology (RIIT2019) ระหว่างวันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 
2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยธีมของงานจะเน้นไปท่ี “Smart Manufacturing for 
New Industry on Digital Technology 4.0”  

  รอบรั้ว มจพ. 
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