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         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การเตรียมความ
พร้อมอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 และการใช้ดัชนีวัดระดับอุตสาหกรรม 4.0 วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 
2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี  พิธีลงนามความร่วมมือทาง
วิชาการ และเปิด “ศูนย์ฝึกอบรมแมคคาทรอนิกส์ซีเมนส์” เวลา 13.00 น. ณ อาคารคณะพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สืบเนื่องจากที่รัฐบาลได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทย 4.0” และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือการพัฒนาประเทศในหลายมิติ และมิติที่ส าคัญคือการพัฒนา
อุตสาหกรรมไทยไปสู่ยุคอุตสาหกรรม  4.0  ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 กลุ่มตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี ของกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งเพ่ือน าเสนองานนิทรรศการด้านอุตสาหกรรม 4.0 
ของมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน รวมถึงการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ของ
ประเทศโดย ผู้แทนจากภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และภาคเอกชน และการเตรียมความพร้อมเพ่ือการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมไทยให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่ก าลังจะมาถึงในอนาคตอันใกล้ โดยมีกิจกรรม
ส ำคัญๆ รำยละเอียดดังนี้ 
           เวลำ 09.00 – 12.00 น. จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 
และเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาก าลังคนของประเทศ ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีหัวข้อสัมมนาทางวิชาการ 
               1. บทบำทของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ และบริษัทเอสซีจีในกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรม  4.0  ของประเทศ  ได้รับเกียรติจาก  ศ.ดร. สุชาติ  เซี่ยงฉิน  อธิการบดี มจพ. ดร.ขัตติยา ไกรกาญจน์ 
รองประธานสภาอุตสาหกรรม และคุณชนะ ภูมี Vice President-Cement and Construction Solution Business 
บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ -ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ ากัด และคุณตะวันฉาย จันทรานุตร HR Manager-Learning and 
Development บริษัท SCG 
               2. Industry 4.0  Checkup ได้ รับ เกี ยรติ จาก Mr. Ralf Opierzynski, Head of Office Bangkok, 
Fraunhofer  Institute for Factory Operation and Automation (IFF),  Magdebrg,  Germany คุณพิชาติ อัง

มจพ. จัดงานสัมมนาวิชาการ พิธีลงนามความร่วมมือและพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมแมคคาทรอนิกส์ซีเมนส์
เตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาก าลังคนของประเทศไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 
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จันทร์เพ็ญ SCG MAR & Industry 4.0 Director, SCG และคุณสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ รองผู้อ านวยการ สถาบัน
เพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ  และ ผศ.ดร.ชานินทร์  จูฉิม  รองผู้อ านวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ไทย-เยอรมัน มจพ. 
           เวลำ 13.00-15.00 น. ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และพิธี
เปิดศูนย์ฝึกอบรมแมคคาทรอนิกส์ซีเมนส์ กับ Mr. Dieter Broeckl  Senior Vice President, Siemens Thailand 
Company Limited บริษัท ซีเมนส์ ประเทศไทย จ ากัด ณ อาคารคณะพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม มจพ. และพิธีเปิด 
"ศูนย์ฝึกอบรมแมคคาทรอนิกส์ซีเมนส์" ซึ่งเป็นศูนย์แรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากบริษัท ซี
เมนส์  ประเทศเยอรมัน   ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับบริษัท  ซีเมนส์  ประเทศไทย จ ากัด โดยผู้เข้า
อบรมที่ผ่านการสอบจากศูนย์นี้จะได้รับใบรับรองจากบริษัทซีเมนส์ ประเทศเยอรมัน ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
และสามารถใช้ใบรับรองนี้ในการสมัครท างานด้านแมคคาทรอนิกส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
         สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มจพ. โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1121, 1166, 
1175 หรือ www.kmutnb.ac.th 
 

 

1. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ. ปราจีนบุรี รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจ าปี
การศึกษา 1/2561 หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บธ.ม. (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า)  Master of 
Business Administration  MBA. รับสมัครรอบที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 2. คะแนนเฉลี่ย (G.P.A.) ไม่ต่ ากว่า 2.00 และ 3. มีประสบการณ์ในการ
ท างานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี  เรียนวันศุกร์ เวลา 17.30 – 20.30 น. วันอาทิตย์ เวลา 09.00-19.30 น.  สามารถสมัคร
เรียน Online ได้ที่  : https://goo.gl/eilnq3 

  2. ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นก าลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. เปิดรับสมัคร
หลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ได้แก่ (1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยาน
ยนต์ (2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการท าความเย็นและการปรับอากาศ และ (3)  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน ปริญญาตรี (หลักสูตร 2 ปี 
ต่อเนื่อง) ได้แก่ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นก าลัง (ต่อเนื่อง) แขนงวิชา
เทคโนโลยียานยนต์ และแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นก าลัง และหลักสูตรปริญญาโท  ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน 

  สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นก าลัง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.
โทร. 0-2555-2000 ต่อ 6427 

  รอบรั้ว มจพ. 
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