
มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี  รบัสมคัรนกัศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 tcas 1 

 

  ปีที่ 27 ฉบับที่  41 วันที ่10 – 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
วิทยาเขตปราจีนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 tcas 1 รายละเอียดดังนี้ 
โควตาโรงเรียนเครือข่าย 

1. โควตาโรงเรียนเครือขา่ย ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี ส าหรับผู้ก าลังศึกษาระดบั ปวส. (ผู้สมัคร 
ต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่คณะก าหนดและสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาส่งรายชื่อให้คณะ) 
    2. โควตาโรงเรียนเครือข่าย ระดับปริญญาตรี 4 ปี ส าหรับผู้ก าลังศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. (ผู้สมัคร
ต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่คณะก าหนดและสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาส่งรายชื่อให้คณะ)  ใบสมัครโควตา
โรงเรียนเครือข่าย ระดับปริญญาตรี 4 ปี ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและ
โรงแรม และสาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า  ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี สาขาวิชาการ
จัดการท่องเที่ยวและโรงแรม และสาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า 
โควตา Portfolio 
  1. โควตา Portfolio ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี ส าหรับผู้ก าลังศึกษาระดับ ปวส. 

2. โควตา Portfolio ระดับปริญญาตรี 4 ปี ส าหรับผู้ก าลังศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. 
โควตาเรียนดี 

1. โควตาเรียนดี ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี ส าหรับผู้ก าลังศึกษาระดับ ปวส. 
2. โควตาเรียนดี ระดับปริญญาตรี 4 ปี ส าหรับผู้ก าลังศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. 

 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  26 ธันวาคม 2561  
สอบสัมภาษณ์ 11 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 16 มกราคม 2562 
 สอบถามรายละเอียดได้ที่งานวิชาการ ส านักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 
โทร. 037-217300-9 ต่อ 7513, 7519 หรือเว็บไซต์ https://www.bas.kmutnb.ac.th 
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  รอบรั้ว มจพ. 

 

 

 

 
 
ส านักพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรม มจพ. มีบริการรับจัดอบรมภายในองค์กรแบบครบวงจร โดยการ

ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอบรมให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละองค์กร  ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถน าไป
ปฏิบัติและแก้ปัญหาหน้างานได้จริง มีหลักสูตรการอบรมมากมาย หรือจะเป็นการออกแบบหลักสูตรใหม่ตามความ
ต้องการเฉพาะขององค์กรนั้น ๆ ทุกหลักสูตรด าเนินการสอนโดยวิทยากรผู้ทรงความรู้ มีประสบการณ์ และความ
ช านาญเฉพาะทาง และมีทีมงานบริหารจัดการที่มีคุณภาพ พร้อมส าหรับการให้บริการค าปรึกษาแนะน าทั้งก่อนและ
หลังการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง เช่นข้อมูลงานบริการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลงานบริการตรวจสอบและทดสอบข้อมูลงาน
บริการวิจัยและให้ค าปรึกษา และข้อมูลงานบริการฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ นอกจากนี้ ส านักฯ ให้บริการจัดฝึกอบรม
แบบ Public Training และ แบบ In-house Training ในหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเฉพาะทาง และหลักสูตร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั่วไป 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ส านักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2616, 
2617 โทรสาร 0-2555-2627 E-mail : itditr@kmutnb.ac.th , itditrr@gmail.com  

 
 

1. มจพ. ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตร แข่งกีฬา สังสรรค์และบันเทิง เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปี
เก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  กิจกรรมภาคเช้า พิธีท าบุญตักบาตร
พระภิกษุสงฆ์  จ านวน  9 รูปมหกรรมแข่งขันกีฬาบุคลากร  ประดู่แดงเกมส์  และกิจกรรมภาคค่ า รับประทานอาหาร 
ชมการแสดงดนตรี  มาร่วมลุ้นรับทองและของรางวัลมากมายภายในงาน  ณ บริเวณลานอาคารอเนกประสงค์ และ
ลานเฉลิมพระเกียรติ มจพ.  

2. สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน 
(TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น 
A1-1 / A1-2/A1.3 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ธันวาคม 2561 ค่าลงทะเบียนเรียน 5,000 บาท ผู้สนใจสามารถสมัคร
ด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ ส านักงานเกอเธ่ ชั้น 5  อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) โทรศัพท์ 086-7982049 

3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.) ก าหนดจัด
ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่  11 The 11th  National Conference on Technical 
Education (NCTechEd11) และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 The 6th 
International Conference on Technical Education (ICTechEd6) หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง  “Technopreneur for 
Sustainable Growth and Development” ระหว่างวันที่  19-20 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ 
อาคารนวมินทรราชินี และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

4. ส านักหอสมุดกลาง มจพ. ให้บริการ E-BOOK ของ CRCNETBASE เปลี่ยน PLATFORM ใหม่เป็น 
TAYLOR & FRANCIS EBOOKS    ส านักพิมพ์ Taylor & Francis ได้เปลี่ยนรูปแบบการเข้าถึง (platform) ของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ที่จัดพิมพ์โดยส านักพิมพ์ CRC Press, Taylor & Francis และส านักพิมพ์ในเครือ
เป็น platform ชื่อ Taylor & Francis eBooks ซึ่งผู้ใช้ยังคงสามารถสืบค้น และเข้าใช้ E-Book ของ CRCnetBASE 
ได้จาก platform ใหม่ที่  URL: www.taylorfrancis.com   ทั้งนี้การให้บริการเวลาเปิดท าการห้องสมุด  ภาค
การศึกษาปกติ  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น.  วันเสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. ปิดบริการวันอาทิตย์ และ
วันหยุดราชการ ภาคฤดูร้อน วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. ปิดบริการวันเสาร์ -วันอาทิตย์  และ
วันหยุดราชการ www.facebook.com/Central.Library.Kmutnb 

ส านักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรต่างๆ 

http://www.facebook.com/Central.Library.Kmutnb

