ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 วันที่ 17 – 21 มกราคม พ.ศ. 2565

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. วิทยาเขต
มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี'65 ปราจีนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รอบโควตาพื้นที่
ปีการศึกษา 2565 รอบโควตาพืน้ ที่ #TCAS1 รายละเอียด
ดังนี้
1) เปิดรับสมัครผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ ม.6 ปวช. 3 หรือ ปวส. 2
มีภูมิลาเนาหรือศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่มีที่ตงั้ อยู่ในจังหวัด
ต่อไปนี้ ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา
นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด สระบุรี
2) ไม่กาหนดเกรดเฉลีย่ สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
มาอย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร ยกเว้นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) จะมีภูมิลาเนาอยู่ใน
จังหวัดใดก็ได้
3) สาขาที่เปิดรับ ได้แก่
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
• สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ (IEM)
• สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (MM)
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงาน
ก่อสร้าง (CA)
• สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร (AFE)
รับสมัครระหว่าง วันที่ 17 มกราคม 2565 ถึง • สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย (INE)
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITI)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
• สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (IMT)
สมัครออนไลน์ได้ที่
• สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (MMT)
https://stdadmis2.kmutnb.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงาน
www.fitm.kmutnb.ac.th/openhouse
ก่อสร้าง (CDM)
งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารคณะเทคโนโลยีและ
• สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร (AFET)
การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
• สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย (INET)
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
โทรศัพท์ 037217339, 037217340 ต่อ 7034

มจพ. เปิดบ้านต้อนรับ มทร. ล้านนา เข้าศึกษาดูงานและเยีย่ มชมห้องปฏิบัติการ
สาหรับการจัดการเรียนการสอนและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.จัตตุฤทธ์
ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะผู้บริหาร ณ ชั้น 1 ห้องประชุม
ราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชิ นี มจพ. ระหว่ างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2565 จากนั้น ศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รอง
อธิการบดีฝ่ ายวิช าการ น าเสนอวิสั ย ทัศน์ นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นามหาวิทยาลั ย ในทศวรรษหน้า โดยมี
กาหนดการแต่ละวัน ดังนี้
วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 08.30 - 16. 00 น. เยีย่ มชมการดาเนินงานของกองงานสานักงานสภามหาวิทยาลัย สานักงานอธิการบดี
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรัง่ เศส (TFII) ได้แก่ (1) ศูนย์เทคโนโลยีงานเชือ่ มและทดสอบ (2) ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและ
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง และ (3) ศูนย์เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม 4.0 (Schneider Center) ห้องปฏิบตั กิ าร สานักวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(STRI) ได้แก่ (1) ห้องปฏิบตั กิ าร COIDEM (2) ศูนย์ระบบอัตโนมัตแิ ละอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (3) ห้องปฏิบตั ิการวิศวกรรมย้อนรอย
ห้องปฏิบตั กิ าร คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม ได้แก่ (1) วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (2) วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ ห้องปฏิบตั กิ าร บัณฑิต
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสริ นิ ธรไทย-เยอรมัน (TGGS) ได้แก่ (1) ห้องปฏิบตั กิ ารดาวเทียมและอวกาศ (2) ห้องควบคุมปริมาณอนุภาค
ส าหรับวัดทดสอบวงจรคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุและไมโครเวฟ (3) ห้องปฏิบตั กิ ารวัดสัญญาณไร้คลืน่ สะท้อน (Anechoic chamber) และ (4)
ห้องปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 08.30 - 15.00 น. เยีย่ มชมการดาเนินงานของกองกิจการนักศึกษา สานักงานอธิการบดี ห้องปฏิบตั กิ าร
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้แก่ (1) ห้องปฏิบตั กิ ารไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ฟิสกิ ส์อตุ สาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ (2) ศูนย์เครือ่ งมือ
ทดสอบงานวิจยั (3) ห้องปฏิบตั กิ ารภาควิชาเคมีอตุ สาหกรรม ห้องปฏิบตั กิ าร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ (1) ห้องปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมระบบ
ควบคุม (Industrial 4.0) (2) ห้องปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมอัตโนมัตแิ ละหุน่ ยนต์ ห้องปฏิบตั กิ าร วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ได้แก่ (1)
ห้องปฏิบตั กิ ารแมคคาทรอนิกส์ (2) ห้องปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมระบบราง (รถไฟความเร็วสูง) (3) ห้องปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีแม่พมิ พ์และเครือ่ งมือ
เยีย่ มชมคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และ เยีย่ มชมการดาเนินงานของสานักงานอธิการบดี ได้แก่ (1) กองงานพัสดุ (2) โครงการ
แลกเปลีย่ นนักศึกษานานาชาติเพือ่ การฝึกงานด้านเทคนิค (IAESTE Thailand) (3) ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ (4) กองส่งเสริมวิชาการ (5) กอง
กฎหมาย (6) กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ (7) กองแผนงาน (8) กองกลาง (9) ศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายและอุตสาหกรรม
กองกลาง สานักงานอธิการบดี และ (10) กองคลัง

