
1 ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล
วัน – เวลาราชการปกติ และ

วันเสาร - อาทิตย เวลา 9.00 - 16.00 น.

วันที่ 20 ส.ค. 61 

เวลา 9.30 - 12.30 น.

หอง 30401

อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 4

วันที่ 17 ก.ย. 61 

เวลา 9.30 - 12.30 น.

หอง 30401

อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 4

วันที่ 22 ต.ค. 61 

เวลา 9.30 - 12.30 น.

หอง 30401

อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 4

วันที่ 19 พ.ย. 61 

เวลา 9.30 - 12.30 น.

หอง 30401

อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 4

วันที่ 11 ธ.ค. 61 

เวลา 9.30 - 12.30 น.

หอง 30401

อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 4

2 ค.อ.ม.

วิศวกรรมไฟฟา

(วิชาเอก ไฟฟากําลัง)

(วิชาเอก อิเล็กทรอนิกส)

(วิชาเอก คอมพิวเตอร)

นอกวัน – เวลาราชการ 

(วันจันทร - ศุกร เวลา 17.00 – 20.30 น. และ

วันเสาร - อาทิตย เวลา 08.30 – 17.30 น.)

-

วันที่ 17 ก.ย. 61 

เวลา 10.00 น.

หองประชุมภาควิชาฯ

CB 30501 อาคารเรียนรวม 3

วันที่ 22 ต.ค. 61 

เวลา 10.00 น.

หองประชุมภาควิชาฯ

CB 30501 อาคารเรียนรวม 3

วันที่ 19 พ.ย. 61 

เวลา 10.00 น.

หองประชุมภาควิชาฯ

CB 30501 อาคารเรียนรวม 3

-

3 ค.อ.ม. เทคโนโลยีการเรียนรูและสื่อสารมวลชน
นอกวัน – เวลาราชการ 

(วันเสาร – อาทิตย เวลา 09.00 น. – 16.00 น.)

วันที่ 20 ส.ค. 61 

เวลา 09.00 - 12.00 น.

หอง 30901

อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 9

-

วันที่ 22 ต.ค. 61 

เวลา 09.00 - 12.00 น.

หอง 30901

อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 9

-

วันที่ 11 ธ.ค. 61 

เวลา 09.00 - 12.00 น.

หอง 30901

อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 9

4 ค.อ.ม. คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกเวลาราชการในวันธรรมดา และ 

วันเสารหรือวันอาทิตย

วันที่ 20 ส.ค. 61 

เวลา 09.30 น.

หอง CB 30601

อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 6

วันที่ 17 ก.ย. 61 

เวลา 09.30 น.

หอง CB 30601

อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 6

วันที่ 22 ต.ค. 61 

เวลา 09.30 น.

หอง CB 30601

อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 6

วันที่ 19 พ.ย. 61 

เวลา 09.30 น.

หอง CB 30601

อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 6

วันที่ 11 ธ.ค. 61 

เวลา 09.30 น.

หอง CB 30601

อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 6

5 ค.อ.ม. วิศวกรรมโยธา

นอกวัน - เวลาราชการปกติ 

วันจันทร - ศุกร เวลา 18.00 - 21.00 น. และ

วันเสาร - อาทิตย เวลา 9.00 - 16.00 น.

-

วันที่ 17 ก.ย. 61 

เวลา 10.00 น.

หองประชุมภาควิชาคร-ุโยธา

อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 3

-

วันที่ 19 พ.ย. 61 

เวลา 10.00 น.

หองประชุมภาควิชาคร-ุโยธา

อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 3

-

6 ค.อ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ
นอกวัน – เวลาราชการ 

(วันเสาร - อาทิตย เวลา 08.30 - 17.30 น.)

วันที่ 20 ส.ค. 61 

เวลา 10.00 - 12.00 น.

หองประชุมภาควิชาคร-ุอุต

อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 7

-

วันที่ 22 ต.ค. 61 

เวลา 10.00 - 12.00 น.

หองประชุมภาควิชาคร-ุอุต

อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 7

-

วันที่ 11 ธ.ค. 61 

เวลา 10.00 - 12.00 น.

หองประชุมภาควิชาคร-ุอุต

อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 7

หมายเหตุ

6.   ศึกษารายละเอียดขอมูลอื่นๆ ไดที่เว็บไซตคณะ http://www.fiet.kmutt.ac.th/home

1.       สมัครผานเว็บไซต admission.kmutt.ac.th และชําระคาสมัครที่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

2.       การสงหลักฐานการสมัคร สามารถสงทางไปรษณียหรือดวยตนเองไดที่สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ.

3.       ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณและผลสอบคัดเลือกผานเว็บไซต admission.kmutt.ac.th

4.       ผูสมัครทุกคนตองสอบวิชาภาษาอังกฤษ โดยสมัครผานเว็บไซต sola.kmutt.ac.th/eptest ยกเวนผูที่มีผลคะแนนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

5.       กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามผานเว็บไซต admission.kmutt.ac.th

เดือนธันวาคม

ปฏิทินกําหนดการสอบขอเขียน/สัมภาษณ ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ตลอดป
(เริ่มการศึกษาเดือนมกราคม 2562)

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
วัน - เวลาในการดําเนิน

การเรียนการสอน

วันสอบสัมภาษณ

เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน
ที่ ปริญญา

เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน


	ครุศาสตร์อุตฯ

