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ฐิติ บุญประกอบ

ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม ส.ส.ท.

จริต คือ ลักษณะความประพฤติ หรือพฤติกรรมที่
แสดงออก อาการท่ีแสดงให้เห็น ท่ีอยู่ในขัน้อปุนสิยั 

ตามหลักธรรมค�าสอนของศาสนาพุทธ ได้พูดถึงจริตไว้ถึง 6 ประเภท 
ด้วยกัน

การท�าให้รู้ถึงจริตของแต่ละคนจะมีประโยชน์ต่อการจัดวาง
คนให้ตรงกับงาน เพราะแต่ละจริตก็มีข้อดีที่แตกต่างกัน ซึ่งเชื่อว่าใน
คนๆ หน่ึงต้องมมีากกว่าหนึง่จรติเสมอ ถ้าสามารถผสมผสานจรติกนั
ได้อย่างเหมาะสมกับงานนั้นๆ ที่รับผิดชอบ งานก็จะบรรลุผลส�าเร็จ
ได้อย่างแน่นอนที่สุด   

จริตที่ 1 ราคะจริต 

นิสัย หรือทางประพฤติหนักไปในทางสวยงาม เป็นคนที่รัก
สวย รักงาม หลงใหลได้ปลื้มใน รูป รส กลิ่นเสียง สัมผัส เป็นบุคคลที่
ชอบการแต่งตัว แต่งกาย ท�าตัวเองให้มีเสน่ห์ ชอบสถานที่หรูหรา 
สวยงาม เน้นภาพลักษณ์ของตัวเอง เป็นภายลักษณ์ภายนอก 
วัตถุนิยม 

ข้อดี เป็นคนช่างสังเกต ละเอียด พิถีพิถัน มีมนุษยสัมพันธ์ที่
ด ีท�าตวัเป็นทีรั่กใคร่ เป็นทีช่ืน่ชอบต่อผูท้ีพ่บเหน็ มหีวัใจเป็นนกับรกิาร
และประสานงานเรื่องต่างๆ ได้ดี

ข้อด้อย ท�าอะไรไม่จรงิจงั ฉาบฉวย เบือ่ง่าย ขาดความอดทน 
หรืออ่อนไหวต่อค�าพูดที่กระทบกระแทกจิตใจ 

จริตที่ 2 โทสะจริต

นสิัย  หรือทางประพฤติหนกัไปในทางหงดุหงิดง่าย โกรธง่าย 
ใจร้อน รุนแรง มุ่งม่ัน เป็นผู้มีวินัยสูง ยึดมั่นในหลักการ กฎเกณฑ์  
มองโลก หรือสภาพเป็นอย่างที่ตัวเองคิดและเห็นว่าคนรอบข้างควร
ท�าตามสิง่ทีต่วัเองคดิ หรอื พดูจาค่อนข้างเรว็ ตรงไป ตรงมา ไม่ค�านงึ
ถึงผู้ฟัง 

ข้อดี เป็นคนที่มีวินัยสูง เคารพกฎเกณฑ์ กติกา มีพลังมากที่
มุ่งต่อความส�าเร็จ ตรงไปตรงมา

ข้อด้อย ขาดความยืดหยุ่น ยอมหักไม่ยอมงอ มองอะไรขาด
หลักธรรมชาติที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

จริตที่ 3  โมหะจริต 

นิสัย หรือทางประพฤติหนักไปในทางเชื่อคนง่าย ลุ่มหลง 
งมงาย ใครว่าอย่างไรกค็ล้อยตาม ไม่เป็นตวัของตวัเอง มกัมองตวัเอง
ไม่มีคุณค่า ท�าอะไรทุกอย่างก็เห็นว่ายากไปส�าหรับตัวเอง เกินความ
สามารถตัวเองที่จะท�าได้ หรือมองตัวเองว่าเป็นผู้ไร้ความสามารถ

ข้อดี ไม่มุ่งร้ายคนอ่ืน ไม่อิจฉาริษยา ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่มีปากมี
เสียง ต่อล้อต่อเถียงกับผู้อื่น ท�างานประจ�า (routine) ได้ดี

ข้อด้อย ขาดความคิดสร้างสรรค์ ขาดความมั่นใจในตัวเอง 
มองตัวเองในเชิงลบ ขี้ใจน้อย ใช้ความรู้สึกมากกว่าเหตุผล

จริตที่ 4 วิตกจริต

นสิยั หรอืทางประพฤติหนกัไปในทางครุน่คิด คิดวกวน ฟุง้ซ่าน 
สมองเต็มไปด้วยความคิด ชอบพูดคุย แสดงความคิดเห็น คิดเร็ว  
พูดเร็ว เป็นผู้มีปัญญา มีขยันขันแข็ง ไม่สามารถสนใจทนท�าเรื่องใด
เรื่องหนึ่งได้นานจึงเกิดอาการแบบจับจด 

ข้อดี มีความคิด รู ้จักแยกแยะ คิดวิเคราะห์ วางแผนดี 
สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ จูงใจผู้คนรอบข้างได้เป็นอย่างดี

ข้อด้อย วติก กงัวล สงสยั คดิมาก จดุยนืแปรผนั เปล่ียนแปลง
ความคิดตลอดเวลา มักเป็นคนผัดวันประกันพรุ่ง ท�าอะไรไม่เสร็จ 
เป็นชิ้นเป็นอัน

จริตที่ 5 ศรัทธาจริต 

นิสัย หรือทางประพฤติหนักไปในทางเลื่อมใส จิตใจซาบซ้ึง 
น้อมใจ มหีลกัการ อดุมการณ์ เชือ่มัน่ในสิง่ทีต่วัเองเคารพยดึถอื พร้อม
ที่จะเสียสละตนเอง ตามระดับความเข้มข้นที่ตัวเองเลื่อมใส 

ข้อด ีมพีลงัตัวเองสูงในการขบัเคลือ่นไปสู่ความส�าเรจ็ มคีวาม
ต้องการเปลี่ยนแปลง จิตใจดีมีเมตตา

(ความสามารถ)

ค้นห� พัฒน�จริต
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Budget Code หลักสูตร วันที่จัด สมาชิก/บุคคลทั่วไป
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

กลุ่มวิชาการจัดการและบริหารงานบุคคล (A)
A-12CN204P  
A-12MP205P  
A-12CN206P  
A-12CL207P  
A-12CL208P  
A-12LM209P  
A-12CL210P  
A-12MP211P  
A-12CL212P  

ยอดหัวหน้างาน รวมสิ่งที่หัวหน้างานต้องรู้ เพื่อก้าวสู่ความเป็นสุดยอด
การแก้ไขปัญหาโดย Bridge Method
การพัฒนา Job Description เพื่อการบริหารคนและงานอย่างแท้จริง
เกมเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อที่ชุมชน
ระบบการจัดท�าและเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ภาวะผู้น�า (แห่งศตวรรษการเปลี่ยนแปลง)
หัวหน้างานกับการควบคุมงานโดยใช้กรณีศึกษา  
การสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ

20 ตุลาคม 2555
24 - 25 ตุลาคม 2555

25 ตุลาคม 2555
25 - 26 ตุลาคม 2555
26 - 27 ตุลาคม 2555

27 ตุลาคม 2555
29 - 30 ตุลาคม 2555
30 - 31 ตุลาคม 2555

31 ตุลาคม 2555

1800 / 2100
3400 / 3900
1900 / 2200
3900 / 4300
3900 / 4400
1900 / 2200
3600 / 4100
3600 / 4100
1900 / 2200

ในมุมมองของผม ผมให้ศรัทธาจริตและพุทธิจริตเป็นจริต 
พืน้ฐาน ทีท่กุคนจะต้องมแีต่ความเข้มข้นอาจจะไม่เท่ากนั ส่วนทีเ่หลอื
ถือว่าเป็นจริตที่สนับสนุน ส่งเสริมให้งานเกิดผลส�าเร็จตามหน้าที ่
รับผิดชอบ หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายของพนักงานแต่ละคนที ่
แตกต่างกัน     

หนังสืออ้างอิง: 

“พุทธธรรม” เขียนโดย พระพรหมคุณภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

“จริต 6 ศาสตร์ในการอ่านใจคน” 

เขียนโดย ดร.อนุสร จันทพันธ์, ดร.บุญชัย โกศลธนากุล

ข้อด้อย ถ้ามศีรทัธามากเกินไปจะเกิดความหลง แยกแยะไม่
ออกถึงความถูกต้อง ไม่ถูกต้อง จนขาดเหตุผล

จริตที่ 6 พุทธิจริต

นิสัย หรือทางประพฤติหนักไปในทางใช้ความคิดพิจารณา 
มองไปตามสภาพความเป็นจรงิ มคีวามรูเ้ป็นความประพฤตปิรกต ิคดิ
อะไรเป็นเหตุผล ไม่มีอคติความชอบไม่ชอบที่ยึดตัวเองเป็นหลัก

ข้อด ีมคีวามยดืหยุ่น เปิดรบัความคดิเห็นข้อเทจ็จรงิต่างๆ ไม่
ชอบความขัดแย้ง พูดจาประนีประนอม ไกล่เกลี่ย สุภาพนุ่มนวล

ข้อด้อย การตัดสินใจไม่เด็ดขาด ขาดการแสดงออกถึงความ
มุ่งมั่นในการปฏิบัติให้เกิดผลตามเป้าหมาย

จริต... กับค�าท่ีนักวิชาการ หรือนักบริหารพูดกันท่ัวไปคือค�า
ว่า “Competency” กไ็ม่ได้มอีะไรแตกต่างกนัเลย สามารถเป็นค�าทีม่ี
ความหมายระดับเดียวกันก็ว่าได้ เพราะพูดถึงพฤติกรรมของคน
เหมือนกัน

จริตทั้ง 6 เป็นรูปแบบที่จะท�าให้เรามองเห็นแนวทาง ร่องรอย
การค้นหาและพัฒนาคนในองค์กรของเราให้สอดคล้องกับงานที่จะ
มอบหมายให้เขาท�า

ตัวอย่างเช่น 
●  ถ้าเขาเป็นพวกราคะจริต งานที่เขาควรท�าก็เป็นงานทาง

ด้านประชาสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร การตลาด
●  ถ้าเขามแีนวโน้มเป็นพวกโทสะจรติ งานทีเ่ขาควรท�ากเ็ป็น

พวกเกี่ยวกับการรักษากฎเกณฑ์ ระเบียบวินัย เกี่ยวกับตัวเลขที่
ต้องการถูกต้องตรงไปตรงมา 

●  ถ้าเข้าเป็นพวกวิตกจริตงานท่ีเขาก็ควรเป็นงานทางด้าน
การวางแผน การคิดเชิงกลยุทธ์ 

อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงในคนๆ หนึ่งอาจจะมี 3-4 จริต 
ที่ผสมผสานกันอยู่ เพียงแต่สัดส่วนจริตไหนจะมากกว่ากัน ซึ่งตรงนี้
แหล่ะ คือ ความท้าทายของการค้นหาและการพัฒนาที่จะเกิดความ
กลมกลืนส่งผลต่อการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ
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กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์และการผลิตอัตโนมัติ (C)
C-12CL043P
C-12CL045P
C-12CL039P
C-12CL041P
C-12CL044P

เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel ระดับ 2 รุ่นที่ 92 
การออกแบบและสร้างระบบฐานข้อมูลด้วย Ms.Access Part I
สุดยอดเคล็ดลับและลัดของ Excel รุ่นที่ 115
เทคนิคและการประยุกต์ ใช้งาน Excel เบื้องต้น รุ่นที่ 93
เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel ระดับ 2 รุ่นที่ 93

25 - 26 ตุลาคม 2555
27 - 28 ตุลาคม 2555

7 – 9 พฤศจิกายน 2555
13 - 14 พฤศจิกายน 2555
24 - 25 พฤศจิกายน 2555

2900 / 3500
2900 / 3500
4500 / 5000
2900 / 3500
2900 / 3500

กลุ่มวิชาพลังงาน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (E)

E-12CN042P   
E-12CN043P   

การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยด้วย BBS
การตรวจสอบเพื่อการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า   

25 ตุลาคม 2555
26 - 27 ตุลาคม 2555

2000 / 2300
3600 / 4100

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและการสอบเทียบ (I)

I-12CL077P  
I-12CL079P  
I-12CL080P  
I-12CL075P  
I-12CL078P  
I-12CL081P  

ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อก�าหนด ISO 9001:2008 ข้อ 7.6 รุ่น 142
การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านความดัน Part I
การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์ด้วยเกจบล็อก รุ่น 172
การทดสอบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน�้าหนักมาตรฐาน รุ่น 191
ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อก�าหนด ISO 9001:2008 ข้อ 7.6 รุ่น 143
การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์ด้วยเกจบล็อก รุ่น 173

26 – 27 ตุลาคม 2555
27 - 28 ตุลาคม 2555
27 - 28 ตุลาคม 2555

10 – 11 พฤศจิกายน 2555
23 - 24 พฤศจิกายน 2555
24 - 25 พฤศจิกายน 2555

3200 / 3800
3400 / 3900
3600 / 4100
3600 / 4100
3200 / 3800
3600 / 4100

กลุ่มวิชาบริหารการผลิต (M)
M-12LM086P
M-12LM087P
M-12CL088P

การค�านวณหาเวลามาตรฐานในงาน ด้วยโปรแกรม Work Study+
การประยุกต์ใช้ Excel ในการจัดท�าระบบบริหารสินค้าคงคลัง
การบริหารพัสดุคงคลัง (ภาคทฤษฎี)

20 ตุลาคม 2555
25 - 26 ตุลาคม 2555
25 - 26 ตุลาคม 2555

2100 / 2400
3500 / 4000
3500 / 4100

กลุ่มวิชาบ�ารุงรักษาทวีผล (P)

P-12MP067P
P-12LM068P
P-12LM069P
P-12MP070P
P-12MP071P
P-12MP072P

กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบ�ารุง
กลยุทธ์การจัดท�ามาตรฐาน 5ส
ตรวจ 5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงาน
การวางแผนบ�ารุงรักษาและวัดผลระบบซ่อมบ�ารุง (เชิงปฏิบัติ)
การหล่อลื่นเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม
การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสีย

20 ตุลาคม 2555
20 ตุลาคม 2555
27 ตุลาคม 2555

27 - 28 ตุลาคม 2555
31 ตุลาคม 2555
31 ตุลาคม 2555

1800 / 2100
1700 / 2000
1700 / 2000
3400 / 3900
1800 / 2100
1800 / 2100

กลุ่มวิชาส่งเสริมคุณภาพและการมาตรฐาน (Q)

Q-12MP097P

Q-12MP123P
Q-12MP124P
Q-12MP125P

Statistical Problem Solving for Middle Management (In Action)
การแก้ปัญหาโดยการใช้กลวธิทีางสถติสิ�าหรบัผูบ้รหิารระดบักลาง (ภาคปฏบิตั)ิ
การค้นหาปัญหาและเลือกหัวข้อเรื่องแบบ QCC
ต้นทุนคุณภาพ (Cost of Quality)
เครื่องมือบริหาร 7 แบบ ส�าหรับควบคุมคุณภาพ : New 7 Tools (เลื่อนจากวันที่  
1-2 พฤศจิกายน 2555)

17 ตุลาคม, 
23 พฤศจิกายน 2555

25 ตุลาคม 2555
25 - 26 ตุลาคม 2555

20-21 พฤศจิกายน 2555

16500 / 18000

1800 / 2100
3100 / 3700
3400 / 3900

กลุ่มวิชาบริหารการผลิตกึ่งอัตโนมัตด้วยต้นทุนต�่า ( U )

U-12CL009P หลักการประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม Part I 29 ตุลาคม – 
1 พฤศจิกายน 2555

6000 / 6700

Hot Issue / New Course / Oversea Course / Special Course

M-12WN016D
M-12WN015D
E-12WN018E
A-12AY005D
M-12AY004D

Best Practice & Failure Study : Supply Chain Management in Food Industry
การฉีดพลาสติกขั้นสูง
ผู้ควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซ ตามประกาศกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
การบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร Six Sigma (เลื่อนจาก 2 มิถุนายน 2555)
วศิวกรรมความเชือ่มัน่ กบั อตุสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต์ (เลือ่นจาก 30 มถินุายน 
2555)

25 ตุลาคม 2555
26 – 27 ตุลาคม 2555

14 – 16 พฤศจิกายน  2555
17 พฤศจิกายน 2555

15 ธันวาคม 2555

1800 / 2100
4500 / 4900
4000 / 4500
1800 / 2100
1800 / 2100
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Budget Code หลักสูตร วันที่จัด สมาชิก/บุคคลทั่วไป
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

การฝึกอบรมบุคคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ�าโรงงาน 
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหน่วยงานด�าเนินการฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ�าโรงงาน  

ของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรทางด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และยังเป็นการเตรียมบุคลากรของ

โรงงานอุตสาหกรรมให้มีความพร้อมในการรองรับตามมาตรการของกระทรวงดังกล่าว

E-12WN012E
E-12WN002E
E-12WN015E

ผู้ปฏิบัติงานประจ�าระบบบ�าบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 25
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 25
ผู้ปฏิบัติงานประจ�าระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 25

1-2 พฤศจิกายน 2555
16 พฤศจิกายน 2555             

22-23 พฤศจิกายน 2555

2500 / 3000
1200 / 1500
2500 / 3000

สัมมนาพิเศษ

A12JT025S
M12JT007S
A12JT023S
A12JT026S

การพัฒนาภาวะผู้น�าในการท�างาน
การบริหารการผลิตอย่างมืออาชีพ
กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง / หัวหน้างานควรทราบ
ทักษะหัวหน้างาน การบริหารและปฏิบัติการ

22 พฤศจิกายน 2555
22-23 พฤศจิกายน 2555

29 พฤศจิกายน 2555
6-7 ธันวาคม 2555

1,900 / 2,200
3,500 / 4,000
1,900 / 2,200
3,400 / 3,800

เรียนทางไกล (SANNO) 
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) น�าหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยซันโน (SANNO) ประเทศญี่ปุ่น ที่หางานท�าได้มากที่สุด มาพัฒนาและ

ประยุกต์ใช้เป็นหลักสูตรการศึกษาทางไกล เป็นระบบที่ศึกษาด้วยตนเอง ไม่เสียเวลางาน ได้ฟังบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
มีแบบประเมิลผลด้วยแบบทดสอบที่เห็นผลได้จากหลักสูตร (สมัครเรียนล่วงหน้า 1 เดือนก่อนเรียนเสริม)

เรียนทางไกล
เรียนทางไกล
เรียนทางไกล
เรียนทางไกล
เรียนทางไกล

การบริหารการผลิตชั้นกลาง
การบ�ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)
การเพิ่มผลผลิตด้วย IE เทคนิค
ทักษะหัวหน้างาน
การบริหารการผลิตชั้นสูง

10-11 พฤศจิกายน 2555
25 พฤศจิกายน 2555

16 ธันวาคม 2555
23 ธันวาคม 2555

26-27 มกราคม 2556

3,000 / 3,500
2,000 / 2,300
2,000 / 2,300
2,000 / 2,300
3,000 / 3,500

หลักสูตร เรียนทางไกล
สู่อิสรภาพการศึกษาแบบไร้พรมแดนส�าหรับผู้ที่สนใจพัฒนาศักยภาพ
องค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคลากร ด้วยการเรียนที่คุ้มค่า ไม่เสียเวลางานและประเมินผลการเรียนได้
ระบบ Self-Learning and Schooling System ของแผนกการศึกษาทางไกล (มหาวิทยาลัยซันโน) ที่อ�านวยความสะดวกให้ผู้เรียนและองค์กร อย่างคุ้มค่าและ

ประเมนิผลการเรยีนได้ แผนกการศกึษาทางไกล (มหาวทิยาลยัซันโน) น�าหลกัสตูรทีป่ระสบความส�าเรจ็จาก มหาวทิยาลยัซันโน (SANNO) ประเทศญีปุ่น่ ทัง้ด้านการ
บริหารการผลิต การบริหารการจัดการ การพัฒนาคุณภาพงาน ฯลฯ จากสถิติที่มีผู้ส�าเร็จการศึกษาและหางานท�าได้มากที่สุด มาพัฒนาและประยุกต์ใช้เป็นหลักสูตร
การศึกษาทางไกล ที่เปิดการเรียนการสอนส�าหรับบุคลากร ในประเทศไทย 
สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

1.  ต�าราประกอบการเรียน เพื่อใช้ศึกษาก่อนการฟังบรรยายสรุปจากผู้เชี่ยวชาญ 
2.  รายงาน เพื่อใช้ทบทวนเนื้อหาในต�ารา
3.  รับฟังบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหลักสูตรโดยตรง 
4.  สอบประเมินความรู้ด้วยข้อสอบกลางที่ออกโดยผู้เชี่ยวชาญ
5.  วุฒิบัตรมาตรฐานที่ออกโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ร่วมกับมหาวิทยาลัยซันโน

เรียนเทียบโอนวุฒิปริญญาตรี 
เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวส. ต่อระดับปริญญาตรี ด้วยการฝึกอบรมเฉพาะวันอาทิตย์ 

เพื่อให้บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมที่เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาในหลักสูตรการศึกษาทางไกล หรือหลักสูตรอื่นๆ ของทาง ส.ส.ท. 
สามารถน�าผลการฝึกอบรมไปใช้เทียบโอนหน่วยกิต ในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) การจัดการผลิตทางอุตสาหกรรม 

ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้

เทียบโอนวุฒิฯ รับสมัครนักศึกษา โครงการเทียบโอนวุฒิปริญญาตรี รุ่น 18
คุณสมบัติ   ➣ จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างอุตสาหกรรม
              ➣ มีประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 2 ปี

ก�าลังเปิดรับสมัคร
(รับสมัครถึงพฤษภาคม 56)

เทียบโอนวุฒิฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม

โทร. 0 2717 3000-29 ต่อ 81 หรือ www.tpif.or.th

หมายเหตุ: 
● ในกรณีที่ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมมีจ�านวนน้อย ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงให้ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนั้นๆ เข้าอบรมในครั้ง

ถัดไป โดยสมาคมฯจะแจ้งให้ทราบก่อนวันที่จัดการฝึกอบรม 3 วัน
● ช�าระเงินล่วงหน้า หรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น  

 


