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โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค ไอเอสเต้ประเทศไทย ( The 
International Association for the Exchange of Students for Technical E+ xperience A.s.b.l. : 
IAESTE Thailand) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 3–4 และระดับปริญญาโท–เอก อายุไม่เกิน 30 ปี เข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคใน
ต่างประเทศของ IAESTE Thailand ประจ าปี 2563 นักศึกษาผู้สนใจประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือขอรับทุน
ฝึกงานดังกล่าว และสามารถสมัครได้ที่ส านักงาน IAESTE Thailand ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.  

สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-555-2177, 02-555-2000 ต่อ 1025, 1193 และ 
1194  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18  ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ สามารถดูรายละเอียด และใบสมัครได้ที่  
www.iaeste.kmutnb.ac.th 

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี  เปิดรับสมัครเพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 
2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 กันยายน 2562 มีรายละเอียดังนี้  โควตา 2563 รับสมัครนักศึกษา ปวส. เข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน คุณสมบัติผู้สมัคร  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับ ปวส.  ชั้นปีที่  2  
โควตาเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (เกรด) 2.75 ขึ้นไป โควตาพ้ืนที่ รับจากผู้สมัครที่มีภูมิล าเนาหรือสถานศึกษาในเขต
จังหวัด ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด และสระบุรี รวมทั้งผู้ที่
ก าลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) ไม่ก าหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม (เกรด) เปิดรับในหลักสูตรและ
สาขาวิชา 
►หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)    

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITI) คุณวุฒิผู้สมัคร : ปวส. ช่างอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่า และ ปวส. พาณิชยกรรม 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทียบเท่า 

2. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (IMT) คุณวุฒิผู้สมัคร : ปวส. ช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า  
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (TAT) คุณวุฒิผู้สมัคร : ปวส. ช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 

หรือทางด้านสาขาวิชาเกษตรกรรม  
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (MMT) คุณวุฒิผู้สมัคร : ปวส. ช่างอุตสาหกรรม หรือ

เทียบเท่า  

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค ไอเอสเต้ประเทศไทย (IAESTE) เปิดรับ
สมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา ประจ าปี 2563   

 

     คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี รับสมัครโควตา ปี 2563 

 

http://www.iaeste.kmutnb.ac.th/


►หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ)  
1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (CDM) คุณวุฒิผู้สมัคร : ปวส. ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม กลุ่มวิชาช่างก่อสร้าง โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
สมัครทางเว็บไซต์เท่านั้น http://stdadmis2.kmutnb.ac.th และเตรียมพบกับรอบ Portfolio (ยื่นแฟ้ม

สะสมผลงานเท่านั้น) ช่วงเดือน พ.ย. - ธ.ค. 62  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 037-217340 ถึง 3 ต่อ 7017, 
7034, 037-217339, www.kmutnb.ac.th, www.fitm.kmutnb.ac.th และ www.facebook.com/fitm.kmutnb 

 
 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้ารับโล่รางวัล เครือข่ายร่วมกิจกรรม 
ดีเด่นตามโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จากสถาบันไทย-เยอรมัน กระทรวงอุตสาหกรรม 
โดยมี ดร. สุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบรางวัล ในงาน Thailand Industry Expo 2019 
เพ่ือเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานและสถานประกอบการที่ประสบความส าเร็จ และมีผลงานดีเด่น ได้รับ
คัดเลือกร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ เครือข่ายแห่งความส าเร็จสู่  MOI Robotics & Automation Innovators 
Awards 2019 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 

2. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัคร สอบ 
คัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (2/2562) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 
สิงหาคม 2562 รับสมัครภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังฤกษ  สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
บัณฑิตวิทยาลัย อาคารนวมินทร์ทรราชินี ชั้น 12 โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 2422, 2424 รับสมัครผ่านระบบ
ออนไลน์เท่านั้น สมัครได้ที่ลิ้งค์ระบบรับสมัคร http://grad.admission.kmutnb.ac.th/ หรือ Line :@gckmutnb 
หรือ F :fb.com/grad.kmutnb 

3. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี   ได้จัดท าโครงการจัดเก็บคลิปปิ้งเพรส 
(Clipping Press) ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ตัดเก็บจากหนังสือพิมพ์ที่เป็นกิจกรรมต่างๆ ของ มจพ. ที่ได้รับ
การเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน เป็นการจัดเก็บข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ มจพ. ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์สามารถใช้
บริการ สืบค้น กฤตภาคข่าว ออนไลน์ ข่าวจัดเป็นหมวดหมู่ สืบค้นเฉพาะชิ้นข่าวที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว สามารถสืบค้น
ข่าวและใช้บริการผ่านเว็บไซต์กองกลาง http:pr.op.kmunb.ac.th คลิ๊กไปท่ี Clipping Press 
 4. ส านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. จัดงาน “ICIT DAY” ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันที่ 
10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ มจพ. กรุงเทพฯ  กิจกรรมออกเป็น 4 กิจกรรม 
คือ  การบรรยายเชิงวิชาการ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์  การจัดแสดง/จ าหน่ายสินค้าทางด้าน
ไอที (IT Fair)  และการประกวดคลิปวิดีโอ  สามารถดูรายละเอียดได้ท่ี http://www.icit.kmutnb.ac.th 

 

  รอบรั้ว มจพ. 
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