
ปีที่ 30 ฉบับที่ 46 วันที่  13 -  17  ธนัวาคม  2564  คณะบริหารธุรกิจ  มจพ. วิทยาเขตระยอง    
จัดสัมมนาวิชาการแนวทางการบูรณาการเพ่ือพัฒนา  EEC สู่เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

        คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง  โดยนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต X-DBA รุ่นท่ี 7  จัดสัมมนาวิชาการปาฐกถาพิเศษ  เร่ือง “ความส าคัญของเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
แนวทางการบูรณาการ  ร่วมกันของทุกภาคส่วนและผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากนโยบายเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ”  ใน
วันท่ี 16 ธันวาคม 2564  เวลา 13.00-16.00 น. ในรูปแบบ  Virtual Seminar  เพื่อเตรียมความพร้อมและพลิกโฉมพื้นท่ีโครงการ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เข้าสู่ยุคดิจิทัล สู่เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ไปด้วยกัน  โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย 
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร  อดีตนายกรัฐมนตรี  ร่วมเป็นองค์ปาฐกรับเชิญกิตติมศักดิ์ และวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านมุมมองและแนวคิดในหัวข้อดังนี้  
           1. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับโครงการพัฒนาของภาครัฐ  โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุขและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดระยอง 4 สมัย 

2. มุ่งสู่ศูนย์กลางการลงทุนกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 12 ประเภท   โดย คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี  ประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย  

3. ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอัจฉริยะ  โดย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธาน
กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)  และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2560 - 2562) 

4. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ยกระดับเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย โดย คุณพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ 
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านนโยบายและแผน ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

ขอเชิญผู้ท่ีสนใจร่วมฟัง รับชมผ่าน Facebook : คณะบริหารธุรกิจ มจพ.  และ Scan QR Code ลงทะเบียนผ่านระบบ 
Zoom ลิงก์ https://forms.gle/oNkvxkzNNQwFeLSi6  รายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี  http://fbakm.com Facebook : คณะ
บริหารธุรกิจ มจพ. วิทยาเขตระยอง  โทรศัพท์ 038-627-021 , 061-583-0775 , 065-641-5585  YouTube : FBA CHANNEL 



คณะเทคโนโลยีและการจัดการฯ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี  
รับสมัคร น.ศ โควตาพื้นที่ ปี' 65  เริ่ม 11 ม.ค. – 25 ก.พ. 65   

       คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับ
สมัครนักศึกษาใหม่  โครงการโควตาพื้นที่  ประจ าปีการศึกษา 2565  
รายละเอียดดังนี ้ 
       คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือ ปวส. ชั้นปีสุดท้าย ที่คาดว่า
จะส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2564 โดยมี
ภูมิล าเนา หรือ ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัด
ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี 
จันทบุรี ระยอง ตราด และ สระบุรี มาอย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันที่
สมัคร ยกเว้นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(วทอ.) จะมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดใดก็ได้ หลักสูตรและระดับที่
เปิดรับสมัคร ได้แก่ (1) ระดับปริญาตรี 4  ปี ได้แก่ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (2) ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง ) 2 ปี ได้แก่ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (3) ปริญญาตรี 
(เทียบโอน) 2 ปีครึ่ง ได้แก่ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  และหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต และ (4) ปริญญาตรี (เทียบโอน) 3 ปี ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
           - รับสมัครวันที่ 11 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์  2565  สมัครผ่าน www.admission.kmutnb.ac.th 
โควตาพื้นที่มีสิทธิ์ในการเลือกล าดับได้ 4 อันดับที่ตรงกับคุณวุฒิผู้สมัคร  
           -  ประกาศผังที่นั่งสอบ/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ หรือช่องทางสอบออนไลน์ วันที่ 1 มีนาคม 2565 

 - การสอบคัดเลือก 
 (1) ระดับปริญญาตรี 4 ปี คัดเลือกด้วยการท าแบบทดสอบความสามารถทางเทคโนโลยีและการจัดการในวันที่ 5 

มีนาคม  2565  
 (2) ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง/เทียบโอน) 2 ปี / 2 ปีครึ่ง  สอบข้อเขียนวิชา 621 : วิชาคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 300 คะแนน เวลาสอบ 3 ชั่วโมง ซึ่งมีก าหนดการสอบในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม  
2565 เวลา 09.00-12.00 น. ทั้งนี้การสอบสัมภาษณ์จะเป็นในรูปแบบ On site  ณ อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรม หรือ แบบ On line ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 (ทั้งนี้จะแจ้งรายละเอียดการสอบให้
ทราบในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก) 

           -  Clearing House  วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565 (เฉพาะปริญญาตรี 4 ปี )   
           -  ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565  
           -  ช าระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา  
    ผู้สมัครระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง/เทียบโอน) วันที่ 28 เมษายน -10 พฤษภาคม 2565 
    ผู้สมัครระดับปริญญาตรี 4 ปี   วันที่ 11-20 พฤษภาคม 2565  
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานวิชาการ หรืองานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีและการจัดการ

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0 -3721-7300 ต่อ  
7017,7032,7034, 037-217339,  037-217340 หรือที่ http://www. Fitm.kmutnb.ac.th และ facebook FITM 


