
 
 
 
 
 

ข่าวพระจอมเกล้าลาดกระบัง รายสปัดาห์ ปีที่ 1  ฉบับที่ 7  ประจําวันที่ 15 มีนาคม 2556 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      สัมมนาวิศวกรรมอาหาร (ฟรี) “การเพ่ิมพูนศักยภาพบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรมด้านการจัดการพลังงานและทรัพยากรนํ้าใน
อุตสาหกรรมอาหาร”ณ ห้องประชุม 704 (ราชพฤกษ์) ช้ัน 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ตึกสํานักงานอธิการบดี) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
      การเพ่ิมพูนศักยภาพของบุคลากร/วิศวกรในอุตสาหกรรมอาหารเป็นภารกิจสําคัญของสาขาวิชาวิศวกรรมอาหารคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)เพ่ือให้บุคลากรผู้ทํางานด้านเทคนิค และวิศวกรรมใน
อุตสาหกรรมอาหารมีความรู้และสามารถก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านการบริหารและการจัดการพลังงานและทรัพยากรนํ้าใน
กระบวนการผลิตสามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงาน ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดผลทางด้านการลดต้นทุนจากการใช้พลังงาน และ
ทรัพยากรนํ้าอย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังเป็นการอนุรักษ์พลังงาน และส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกด้วย 
     กลุ่มเป้าหมายเข้าอบรมวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ บุคลากรด้านการผลิต ด้านการควบคุมคุณภาพ ด้านการวิจัยและพัฒนา ด้าน
วิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนผู้สนใจที่เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมอาหาร 
*** สนับสนุนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์***สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
      กรุณาส่งแบบลงทะเบียนภายในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556ส่งแบบลงทะเบียน หรือสอบถามรายละเอียด โปรดติดต่อ: ธุรการ
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร /คุณบุญนํา ผลโพธ์ิ  โทรศัพท์: 0-2329-8356-8 ต่อ 0 โทรสาร: 0-2329-8356-8 ต่อ 13 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานโดย :  ว่าท่ีร้อยตรีเทพพิทักษ์  พันธ์ุหิรัญ   
        ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี  โทร. 0-2329-8000 ต่อ 3782    E-mail: pr@kmitl.ac.th 

ข่าวรบัสมัครงาน 
 

*** บริษัท อิโนแอ็ค ประเทศไทย จํากัด เปิดรับสมัครงานใน
ตําแหน่งมากมาย สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่คุณรุ่ง
นภา 02-361-4446-50 
 

*** บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล จํากัด เปิดรับสมัครงาน
ตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้า เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป สนใจสอบ ถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-722-6617 ต่อ 124 แผนกบุคคล 
 

*** บริษัท ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร
งานตําแหน่งวิศวกร สนใจดูรายละเอียดได้ที่ หรือสอบ ถาม
รายละเอียดได้ที่02-709-3610-24ต่อ1107 
 http://www.lamsoon.co.th/job/job_en.php 
 

*** บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จํากัด เปิดรับสมัครงานตําแหน่ง
วิศวกร สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า และอิเ ล็กทรอนิกส์ สนใจ 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณกุมาริน 02-979-5050-4ต่อ350-2 
 

*** บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จํากัด เปิดรับสมัครงานตําแหน่ง 
Design Engineer และตําแหน่ง Site Engineer  
สนใจ สอบถามได้ที่ คุณนิตยา 02-562-0765-9 ต่อ 11,30 หรือ 
083-096-0701 ตั้งแต่วัน จ. – ส. 9.00 – 16.00 น. 
 

*** บริษทั ยนูีค คอนโทรล จํากัด เปิดรบัสมัครงานตําแหน่ง 
Sale Engineer/Senior Sale Engineer ,Service 
Engineer/Calibration Engineer/Technician ดูรายละเอยีด
เพิ่มเติมไดท้ี่
http://www.nationejobs.com/ /fulltime/ displaypositio
n_thai.php?comid=42988&transactionid=90773 
 

*** บริษัท S.I.P.A. ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต จัดจําหน่าย
เครื่องจักรในการผลิตขวดพลาสติกชนิด PET เปิดรับ สมัครงาน
ผู้ที่ จบในคณะวิศวกรรมศาสตร์  ไม่จํ ากัดสาขาวิชา  เน้น
ความสามารถด้านแมคาทรอนิคส์ มีความสามารถ  ด้าน
ภาษาอังกฤษ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-713-0973-5 
หรือ 081-900-8942 ดูรายละเอียดได้ที่www.sipa.it 

ข่าวส่งผลงานเข้าประกวด 
 

1. ขอเชิญนักศึกษาเข้ารว่มประกวดในโครงการ “เถ้าแก่น้อย
เทคโนโลยี” ปีที่ 2 ชิงทุนรางวลัสูงสุด 200,000 บาท เปิดสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 มีนาคม 2556 สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ทีh่ttp://www.nstda.or.th/bic /index.php/th/sat 
 

2. ขอเชิญนักศึกษาเข้ารว่มโครงการ “ค่ายเยาวชน แตกมัน(ส์)สันติ 
ริอ่านการเมือง” รุ่นที่ 2 ระหวา่งวันที่ 15 เม.ย. – 1 พ.ค. 56 
จังหวดัชลบุรี รบัจํานวนจํากดั 30 คนเท่าน้ัน หมดเขตรับสมคัร
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 56 สนใจดรูายละเอยีด เพิ่มเติมได้ที่
http://www.ihrp.mahidol.ac.th/index.php/en/projectsser
vices/research-projects/36-projects-8 
 

3. ขอเชิญนักศึกษาเข้ารว่มกิจกรรมค่ายยุวพทิักษ์สาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2556 ที่ จ.
สมุทรสงคราม http://ewt.prd.go.th/ewt/region2/ewt_news.
php?nid=61112&filename =index 
 

4. ขอเชิญนักศึกษาเข้ารว่มโครงการ Samsung Asia Elite 2013 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ที ่http://www.samsung.com//th/aboutsamsung/careers/
elite2010/index.html 
 

5. ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ในโครงการประกวด
ออกแบบเส้ือยดื “บุหรี่คือยาเสพติด” โดยหมดเขตส่งผลงาน
ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2556 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ที ่http://www.nosmokingclub.in.th/ teen-
detail.php?id=234 

ข่าวรบัสมัครเขา้ร่วมกจิกรรม 
 

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม สัมมนา
วิศวกรรมอาหาร (ฟรี) “การเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากร สําหรับ
อุตสาหกรรมด้านการจัดการพลังงาน และทรัพยากรน้ําใน
อุตสาหกรรมอาหาร” SEMINAR ON FOOD ENGINEERING: 
Energy & Water For Food Industry on 29 March 2013 
กรุณาส่งแบบลงทะเบียนภายในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 ส่งแบบ
ลงทะเบียน หรือสอบถามรายละเอียด โปรดติดต่อ : ธุรการ
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร /คุณบุญนํา ผลโพธิ์ โทรศัพท์: 0-2329-
8356-8 ต่อ 0 โทรสาร: 0-2329-8356-8 ต่อ 13 หรือดู
รายละเอียดได้ที่ 
 http://www.kmitl.ac.th/news/view.php?cat=3&id=918 

ประกวดภาพถา่ย สจล. 
ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร สจล.ทุกท่าน ร่วมประกวด
ภาพถ่ายใน สจล. ประจําปี 2556 

ในหัวข้อ “มุมสวย ในสถาบัน” 
เปิดรับผลงานวันที่ 1 – 29 มีนาคม 2556  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ ์ อาคารสมเด็จพระเทพฯ 1 
โทร. 0 2329 8111 หรือ 0 2329 8000 ต่อ 3179,3781-84 


