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โครงการรับสมัครโควตาส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ประจ าปีการศึกษา  2562 

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  มจพ. ปราจีนบุรี 
----------------- 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ได้มีเป้าหมายและนโยบายให้เกิดการขยาย
การศึกษาไปสู่ส่วนภูมิภาค  และเพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษา  ในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี  และในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ใกล้เคียงได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา  จึงได้ขยายวิทยาเขตมาตั้งที่จังหวัดปราจีนบุรี  เป็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  วิทยาเขตปราจีนบุรี  โดยมีที่ตั้งอยู่ ณ ต าบลเนินหอม  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนและการรับนักศึกษาใหม่ของคณะเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรมสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
เขตพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี  และในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
วิทยาเขตปราจีนบุรี  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  จึงได้มีนโยบายในการรับสมัครนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ประจ าปีการศึกษา  
2562  ในโครงการรับสมัครโควตาส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ประจ าปีการศึกษา  2562  โดยก าหนดเป็นการรับประเภทโควตาเรียนดี  
และโควตาพ้ืนที่  เพื่อรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาต่าง ๆ  ของคณะเทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรม   โดยประเภทโควตาเรียนดีรับจากนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั่วประเทศที่
มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี   ประเภทโควตาพ้ืนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีภูมิล าเนาหรือ
สถานศึกษาอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรีและใกล้เคียง   ซึ่งมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้ 
 
1.  วัตถุประสงค์ 
 1.1  เพ่ือให้ได้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีลักษณะพิเศษตรงตามที่ต้องการ และมา
จากทั่วประเทศ  ส าหรับเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะ 
 1.2  เพ่ือเพ่ิมโอกาสและความทัดเทียมทางการศึกษาให้กับระดับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ที่มีภูมิล าเนาและสถานศึกษาเดิมอยู่ในเขตพ้ืนที่ตั้งของคณะและเขตพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง 
 
2.  เงื่อนไขและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
 เงื่อนไขและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครโควตาส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ประจ าปีการศึกษา  2562  เป็นดังนี้  
 2.1  กลุ่มโควตาเรียนดี : รับสมัครจากนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั่วประเทศ  ที่มี   
ผลการเรียนอยู่ในระดับดี  โดยพิจารณาจากผลการเรียนและ Portfolio ของผู้สมัคร 
  2.2  กลุ่มโควตาพื้นที่ : รับสมัครจากนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ที่มีภูมิล าเนาหรือ 
ศึกษาอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี  นครนายก  สระแก้ว  ฉะเชิงเทรา  นครราชสีมา  ชลบุรี  จันทบุรี  ระยอง  ตราด  
และสระบุรี   
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3. สาขาวิชาและจ านวนรับนักศึกษา 
    สาขาวิชาและจ านวนรับนักศึกษาโควตาส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ประจ าปีการศึกษา  2562 เป็นดังนี้ 

หลักสูตรและสาขาวิชา รหัส
สาขา 

จ านวนรับโควตา 
เรียนดี (ปวส.) พื้นที่ (ปวส.) 

ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 ปี    
1. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITI) 06301 30 30 
 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (IMT) 06302 20 30 
     
ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) 2 ปีครึ่ง    
1.หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (TAT) 06303 30 30 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (CDM) 06304 30 30 
 
4.  คุณสมบัติและคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้สมัคร 
 4.1 คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 

(1)  เป็นผู้ที่สนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข 
อย่างบริสุทธิ์ใจ 

(2) คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ 
ละสาขาวิชาในปีการศึกษา  2561 

(3) เป็นผู้มีความประพฤติดี  เรียบร้อย  แต่งกายสุภาพ  และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ  ข้อบังคับและค าสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 

(4) ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันชั้นสูงอ่ืน ๆ  ยกเว้น 
มหาวิทยาลัยเปิด 

(5) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ 
ได้กระท าโดยประมาท 

(6) ไม่เป็นโรคตดิต่ออย่างร้ายแรง  โรคจิตฟั่นเฟือน  โรคที่สังคมรังเกียจ  หรือเป็นโรคที่ส าคัญ 
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

(7) มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม  ค่าบ ารุงและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
ที่เก่ียวกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 

(8) ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
(9) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ  ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนท าการสมัครสอบคัดเลือกจะ 

ถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้น ๆ  และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วก็ตาม  
และไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอ่ืน  จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที 
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 4.2  คุณสมบัติเฉพาะแยกตามประเภทโควตา 
 (1)  โควตาเรียนดี : ผู้สมัครประเภทโควตาเรียนดี  ต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   ชั้นปีสุดท้ายที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 และมีผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม (GPA)  ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป (ถึงภาคเรียนที่ 2/2560) 
 (2)  โควตาพื้นที่ : ผู้สมัครประเภทโควตาพ้ืนที่  ต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)  ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  โดยมีภูมิล าเนา  หรือ  ศึกษาอยู่ใน
สถานศึกษาที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี  นครนายก  สระแก้ว  ฉะเชิงเทรา  นครราชสีมา  ชลบุรี  จันทบุรี  
ระยอง  ตราด  และสระบุรี  มาอย่างน้อย 1 ปี  นับถึงวันที่สมัคร   
 
 

 4.3  คุณวุฒิทางการศึกษาของผูส้มัคร 
 

หลักสูตร / สาขาวิชา  วุฒิท่ีรับสมัคร 
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 ปี  

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ปวส. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชา
ไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าสื่อสารโทรคมนาคม 
อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิค
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีระบบเสียง เครืองมือวัด
และควบคุม แมคคาทรอนิกส์ หรือประเภทวิชา
พาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการพัฒนาโปรแกรม 
สาขาการ พัฒนาเว็บเพจ สาขางานเทคโนโลยี
ส านักงาน สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขา
พาณิชยการอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง 

- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  หรือเทียบเท่า  
 

หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) 2 ปคีรึ่ง  
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)  
- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  หรือเทียบเท่า  

หรือทางด้านสาขาวิชาเกษตรกรรม   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงาน

ก่อสร้าง 
ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  กลุ่มวิชาช่าง
ก่อสร้าง  โยธา  เทคนิคสถาปัตยกรรม  หรือสาขา
อ่ืนที่เกี่ยวขอ้ง 
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 5.   วิธีการรับสมัคร 
   รับสมัครผ่านเว็บไซต์งานรับสมัคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
(http://www.admission.kmutnb.ac.th)  โดยมีมีสิทธิ์ในการเลือกอันดับที่สมัครได้ 4 อันดับ   ที่ตรงกับคุณวุฒิ
ผู้สมัคร 
 
 

6.  การสอบคัดเลือก 
 6.1  การสอบคัดเลือกนักศึกษาโควตาเรียนดี 
  ทัง้ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 ปี และปริญญาตรี (เทียบโอน) 2 ปีครึ่ง :  คัดเลือกโดยการพิจารณาจาก 
Portfolio ของผู้สมัคร  คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)  ถึงภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2560   และผลการสอบสัมภาษณ์
วันเสาร์  ที ่17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  เวลา  9.00 -12.00  น.  โดยมีเอกสารที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์โควตา
เรียนดีมีดังนี้ 
 (1)  หลักฐานแสดงการสมัคร 
          (2)  ใบ รบ. หรือ หลักฐานการศึกษาที่แสดงผลการเรียนสะสม (GPA)  ถึงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
 (3)  บัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 
 (4)  ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเท่านั้น  (ไม่รับผลตรวจจากคลินิกและสถานพยาบาล)  โดย 
               ให้แพทย์สรุปผลตรวจลงในใบรับรองแพทย์ (ใช้แบบฟอร์มของโรงพยาบาล)  โดยมีรายการ 
               ที่ต้องตรวจดังนี้ 

  ผลตรวจสุขภาพท่ัวไป  ที่รับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรค 
       ต่อการศึกษา                              

   ผลตรวจเอ็กซเรย์ปอด  (ไม่ต้องน าฟิล์มเอ็กซเรย์มาแสดง) 
    ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (แอมเฟตามีน),  ผลตรวจปัสสาวะ 
 (5) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  ที่แสดงถึงให้เห็นความสามารถด้านวชิาการ เชน่  ใบประกาศนียบัตร รูปภาพ    
 หมายเหตุ ข้อ (2)  และ (5)  มผีลต่อการพิจารณาให้คะแนน 
 
 6.2  การสอบคัดเลือกนักศึกษาโควตาพื้นที่   
  ทั้งระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 ปี และปริญญาตรี (เทียบโอน) 2 ปีครึ่ง : โควตาพื้นที่คัดเลือกจากผล
คะแนนการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์   
  สอบข้อเขียนวันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  เวลา 09.00 -12.00 น.   วิชา 310  :  วชิา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 300 คะแนน  เวลาสอบ 3 ชั่วโมง   
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  เวลา 13.30 – 16.00 น. โดยเอกสารที่ใช้ในการ
สอบสัมภาษณ์โควตาพ้ืนที่มีดังนี้ 

(1)  หลักฐานแสดงการสมัคร 
                  (2)  ใบ รบ. หรือ หลักฐานการศึกษาที่แสดงผลการเรียนสะสม (GPA)  ถึงภาคเรียนที่ 2  

 ปีการศึกษา 2560  
 (3)  บัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 
 (4)  ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 
 
 
 

http://www.admission.kmutnb.ac.th/
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 (5)  ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเท่านั้น  (ไม่รับผลตรวจจากคลินิกและสถานพยาบาล)  โดย 
    ให้แพทย์สรุปผลตรวจลงในใบรับรองแพทย์ (ใช้แบบฟอร์มของโรงพยาบาล)  โดยมีรายการ 
     ที่ต้องตรวจดังนี้ 
  ผลตรวจสุขภาพท่ัวไป  ที่รับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรค 
       ต่อการศึกษา                              

   ผลตรวจเอ็กซเรย์ปอด  (ไม่ต้องน าฟิล์มเอ็กซเรย์มาแสดง) 
   ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (แอมเฟตามีน),  ผลตรวจปัสสาวะทั่วไป (U/A) 

 ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) 
 
7.  ก าหนดการรับสมัคร 
   7.1  ก าหนดการส าหรับโควตาเรียนดี 
 -  รับสมัคร  : 1 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561   
 -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์  : 14 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561   
 -  สอบสัมภาษณ์  :   17  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561  เวลา 09.00-12.00 น.  
 -  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก  : 23  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561     
 -  ช าระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา : 28 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561  
   7.2  ก าหนดการส าหรับโควตาโรงเรียนเครือข่าย 
 -  รับสมัคร  : 1 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561   
 -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์  : 14 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561   
 -  สอบสัมภาษณ์  :   17  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  เวลา 09.00-12.00 น.  
 -  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก  : 23  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561     
 -  ช าระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา : 28 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
      7.3  ก าหนดการส าหรับโควตาพื้นที่ 
 -  รับสมัคร  : 1 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561   
 -  ประกาศผังที่นั่งสอบข้อเขียน  : 14 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561   
 -  สอบข้อเขียน  : 17  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  เวลา 09.00-12.00 น. 
 -  สอบสัมภาษณ์  :  17  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  เวลา 13.30-16.00 น. 
 -  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก  : 23  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561     
 -  ช าระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา : 28 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
     
8.  ข้อแนะน าส าหรับผู้เข้าสอบข้อเขียนและผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ 
  8.1  ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาจากสถาบันเดิม 
  8.2  ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบทุกครั้งที่เข้าสอบ 
  8.3  ถ้ามาสายเกินกว่า 30 นาที  ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
  8.4  ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ 
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9.  การติดต่อขอรายละเอียด 
    ติดต่อขอรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
     งานวิชาการ    หรือ  งานประชาสัมพันธ์   
  ส านักงานคณบดี  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 
  เลขที่  129  หมู่ 21 ต. เนินหอม  อ. เมือง  จ. ปราจีนบุรี  25230 
  โทรศัพท์  0-3721-7310 ต่อ 7017, 7032, 7034  หรือ 0-3721-7339 
  http://www.fitm.kmutnb.ac.th  หรือ  http://www.kmutnb.ac.th   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


