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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับเกียรติจากท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ
ไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 4/2562 และการประชุม
สามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจ าประเทศไทย  (สออ. ประเทศ
ไทย) ครั้งที่ 2/2562  ในวันอาทิตย์ที่  25  สิงหาคม  2562  เวลา 08.00 – 12.00 น.  ณ หอประชุมเบญจรัตน์  
อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติ่มได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี โทรศพัท์ 0-2555-
2000 ต่อ 1121, 1166, 1175, 2091 หรือ www.kmutnb.ac.th 

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 สามารถสมัครได้ที่ส านักงาน IAESTE Thailand ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 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 มีรายละเอียดดังนี้  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

มจพ. เจ้าภาพจัดการประชุม ทปอ. และ สออ. ประเทศไทย  
 

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค ไอเอสเต้ประเทศไทย (IAESTE)  
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา ประจ าปี 2563   

 

     คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี รับสมัครโควตา ปี 2563 

 

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


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  
►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. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัคร สอบคัดเลือก 

บุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (2/2562) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 
2562  รบัสมัครภาคปกติและภาคพิเศษ  ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังฤกษ   สอบถามได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย  
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น http://grad.admission.kmutnb.ac.th/ หรือ Line :@gckmutnb หรือ  
F :fb.com/grad.kmutnb 

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้ารับโล่รางวัล เครือข่ายร่วมกิจกรรมดีเด่น  
ตามโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จากสถาบันไทย-เยอรมัน กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี 
ดร. สุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบรางวัล ในงาน Thailand Industry Expo 2019 เพ่ือ
เป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานและสถานประกอบการที่ประสบความส าเร็จ และมีผลงานดีเด่น ได้รับ
คัดเลือกร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ เครือข่ายแห่งความส าเร็จสู่ MOI Robotics & Automation Innovators 
Awards 2019 เมื่อเร็วๆ นี้  

3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดประชุมวิชาการ 
ระดับนานาชาติ  ICL2019  หั วข้อ เรื่ อง  “The Impact of the 4 th Industrial Revolution on Engineering 
Education”22nd International Conference on Interactive Collaborative Learning 8th  IGIP International 
Conference on Engineering Pedagogy ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2562 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล 
กรุงเทพ ฯ โดยผลงานวิจัยที่ได้รับการตอบรับจะได้รับการพิจารณา ลงตีพิมพ์ใน the Springer series "Advances in 
Intelligent Systems and Computing" ซึ่งได้รับคัดเลือกเข้าฐานข้อมูล ISI Proceeding, EI-Compendex, DBLP, 
SCOPUS, IEEE explore, Google Scholar and Springer link. 

ขวญัฤทยั ศรวีฒันพล/ข่าว 
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  รอบรั้ว มจพ. 
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