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

   คณะเทคโนโลยีและการจดัการอุตสาหกรรม มจพ. วทิยาเขต
ปราจีนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตร ี
ปีการศึกษา 2565 รอบโควตาพืน้ที่ #TCAS1  รายละเอียด 
ดังนี ้
  1) เปิดรับสมัครผู้ที่ก าลังศกึษาอยู่ ม.6  ปวช. 3 หรือ ปวส. 2 
มีภูมิล าเนาหรือศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่มีท่ีตัง้อยู่ในจงัหวดั
ต่อไปนี้ ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา  
นครราชสีมา  ชลบุรี  จนัทบุรี  ระยอง  ตราด   สระบุรี 
 2) ไม่ก าหนดเกรดเฉลีย่  สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ 
มาอย่างน้อย 1 ปี นับถึงวนัท่ีสมัคร  ยกเว้นผู้ที่ก าลงัศึกษาอยู่ใน
วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) จะมีภูมิล าเนาอยู่ใน
จังหวดัใดก็ได้  
 3) สาขาที่เปิดรับ  ได้แก่  
• สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT)  
• สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ (IEM)  
• สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกลและกระบวนการผลิต (MM)  
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงาน

ก่อสร้าง (CA)  
• สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร (AFE)   
• สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย (INE)   
• สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ITI)  
• สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (IMT) 
• สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกลและกระบวนการผลิต (MMT)   
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงาน

ก่อสร้าง (CDM)   
• สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร (AFET)  
• สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย (INET) 
 

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม   
มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี'65   

รอบโควตาพื้นที่   

รับสมัครระหว่าง วันที่ 17 มกราคม 2565 ถึง 
วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2565  

สมัครออนไลน์ได้ที่  
https://stdadmis2.kmutnb.ac.th  
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่  
www.fitm.kmutnb.ac.th/openhouse 
งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารคณะเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  วิทยาเขตปราจีนบุรี 
โทรศัพท์ 037217339, 037217340 ต่อ 7034 



มจพ. เปดิบา้นตอ้นรบั มทร. ลา้นนา เขา้ศึกษาดงูานและเยีย่มชมห้องปฏิบัติการ 
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   ศ.ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.จัตตุฤทธ์  
ทองปรอน   รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  และคณะผู้บริหาร ณ ชั้น 1 ห้องประชุม
ราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี  มจพ. ระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2565 จากนั้น ศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอวิสัยทัศน์ นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ในทศวรรษหน้า   โดยมี
ก าหนดการแตล่ะวนั ดงันี ้
   วนัที ่20 มกราคม  2565  เวลา 08.30 - 16. 00 น. เยีย่มชมการด าเนนิงานของกองงานส านกังานสภามหาวทิยาลยั ส านกังานอธกิารบด ี
สถาบนันวตักรรมเทคโนโลยไีทย-ฝรัง่เศส (TFII)  ไดแ้ก ่(1) ศนูยเ์ทคโนโลยงีานเชือ่มและทดสอบ   (2) ศนูยเ์ทคโนโลยพีลงังานทดแทนและ
อิเลก็ทรอนกิสก์ าลงั และ (3) ศนูยเ์ทคโนโลยอุีตสาหกรรม 4.0 (Schneider Center)  หอ้งปฏบิตักิาร ส านกัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
(STRI)  ไดแ้ก่ (1) หอ้งปฏิบตักิาร COIDEM   (2) ศนูยร์ะบบอตัโนมัตแิละอิเลก็ทรอนกิสก์ าลงั (3) หอ้งปฏบิตัิการวศิวกรรมยอ้นรอย  
หอ้งปฏบิตักิาร คณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม  ไดแ้ก ่(1) วศิวกรรมแมคคาทรอนกิส ์ (2)  วศิวกรรมไฟฟ้า/อิเลก็ทรอนกิส ์หอ้งปฏบิตักิาร บณัฑติ
วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตรน์านาชาตสิรินิธรไทย-เยอรมนั (TGGS)  ไดแ้ก ่(1) หอ้งปฏบิตักิารดาวเทยีมและอวกาศ  (2) หอ้งควบคมุปรมิาณอนภุาค
ส าหรบัวดัทดสอบวงจรคลืน่ความถีว่ทิยแุละไมโครเวฟ (3) หอ้งปฏบิตักิารวดัสญัญาณไรค้ลืน่สะทอ้น (Anechoic chamber) และ (4) 
หอ้งปฏบิตักิารวศิวกรรมเคมแีละกระบวนการ  
   วนัที ่21 มกราคม  2565 เวลา  08.30 - 15.00  น. เยีย่มชมการด าเนนิงานของกองกจิการนกัศกึษา ส านกังานอธกิารบด ี หอ้งปฏบิตักิาร 
คณะวทิยาศาสตรป์ระยกุต ์ ไดแ้ก ่(1) หอ้งปฏบิตักิารไมโครอิเลก็ทรอนกิส ์ฟิสกิสอุ์ตสาหกรรมและอุปกรณก์ารแพทย ์ (2)  ศนูยเ์ครือ่งมอื
ทดสอบงานวจิยั (3) หอ้งปฏบิตักิารภาควชิาเคมอุีตสาหกรรม หอ้งปฏบิตักิาร คณะวศิวกรรมศาสตร ์ ไดแ้ก ่(1) หอ้งปฏบิตักิารวศิวกรรมระบบ
ควบคมุ (Industrial 4.0) (2) หอ้งปฏบิตักิารวศิวกรรมอัตโนมตัแิละหุน่ยนต ์ หอ้งปฏบิตักิาร วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  ไดแ้ก ่(1) 
หอ้งปฏบิตักิารแมคคาทรอนกิส ์(2)  หอ้งปฏบิตักิารวศิวกรรมระบบราง (รถไฟความเรว็สงู) (3)   หอ้งปฏบิตักิารเทคโนโลยแีมพิ่มพ์และเครือ่งมอื   
เยีย่มชมคณะสถาปตัยกรรมและการออกแบบ  และ เยีย่มชมการด าเนนิงานของส านกังานอธกิารบด ี ไดแ้ก ่(1)  กองงานพัสด ุ(2)  โครงการ
แลกเปลีย่นนกัศกึษานานาชาตเิพ่ือการฝกึงานดา้นเทคนคิ (IAESTE Thailand) (3) ศนูยค์วามรว่มมอืนานาชาต ิ(4)  กองสง่เสรมิวชิาการ (5)  กอง
กฎหมาย (6)  กองบรหิารและจดัการทรพัยากรมนษุย ์(7)  กองแผนงาน  (8)  กองกลาง  (9)   ศนูยค์ลงัขอ้มลูกฎหมายและอุตสาหกรรม 
กองกลาง ส านกังานอธกิารบด ีและ (10) กองคลงั  


