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ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดีสําหรับนักศึกษาระดับ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 4 ป 

ประจําปการศึกษา 2563   

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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1.  คุณสมบัติผูสมัคร 

1.1  เปนผูท่ีสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนพระประมุขอยางบริสุทธิ์ใจ  

1.2  ตองกําลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาและจะจบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   (ปวช.)             

  ในปการศึกษา 2562 และมีคะแนนเฉล่ียสะสมในระดับ ปวช. 5  ภาคการศึกษา  ไมต่ํากวา 2.75   

1.3  เปนผูมีความประพฤติดี เรียบรอย แตงกายสุภาพ และรับรองตอมหาวิทยาลัยวาจะปฏิบัติตามกฎ    

  ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด 

1.4 ไมมีชื่อในทะเบียนเปนนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ยกเวนมหาวิทยาลัยเปด  

1.5 ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิดท่ีไดกระทํา โดย

ประมาท 

1.6 ไมเปนโรคติดตอรายแรง โรคจิตฟนเฟอน โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือเปนโรคท่ีสําคัญท่ีจะเปนอุปสรรค   

 ตอการศึกษา 

1.7 ผูปกครองหรือผูอุปการะรับรองวาจะอุดหนุนคาธรรมเนียม คาบํารุงและคาใชจายตางๆ ท่ีเก่ียวกับ   

 การศึกษาไดตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา 

1.8 ตองเปนผูท่ีอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย  

1.9 เปนผูท่ีมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

2. วิธีการรับสมัคร 

     2.1  การเลือกอันดับโควตาเรียนดี มีสิทธิ์ในการเลือกสมัครได 3 อันดับ ท่ีตรงกับคุณวุฒิผูสมัคร 

 2.2  วิธีการสมัครโควตาเรียนดี  

สามารถสมัครไดทางเว็บไซตงานรับสมัคร (http://www.admission.kmutnb.ac.th) ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 

3.  การสอบคัดเลือก 

การสอบคัดเลือกนักศึกษาโควตาเรียนดี 

 - สอบขอเขียนวันเสารท่ี  4  มกราคม 2563  เวลา 09.00 – 11.00 น.   

1. วิชาความรูพ้ืนฐานท่ัวไปทางวิศวกรรม (ฟสิกส เคมี และคณิตศาสตร)  50 คะแนน  

2. วิชาความรูพ้ืนฐานทางชาง (เครื่องกล ไฟฟา และโยธา) 50 คะแนน 

รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน  

 - สอบสัมภาษณวันเสารท่ี  4  มกราคม 2563   เวลา  13.00-16.00 น. โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้ 

 1.  ใบหลักฐานแสดงการสมัคร 

  2.  สําเนาหลักฐานการศึกษา 1 ฉบับ 

 3.  บัตรประจําตัวประชาชน  พรอมสําเนา 1 ฉบับ 

 4.  เกียรติบัตร หรือผลงาน (ถามี) 

http://www.admission.kmutnb.ac.th/
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4.  กําหนดการรับสมัคร 

กําหนดการ วันที่ 

เปดรับสมัครทางเว็บไซต วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันท่ี  16  ธันวาคม  2562 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันท่ี  23  ธันวาคม  2562 

สอบขอเขียน วันท่ี  4  มกราคม  2563 เวลา  09.00 - 11.00 น. 

สอบสัมภาษณ วันท่ี  4  มกราคม  2563 เวลา  13.00 น. เปนตนไป 

ประกาศรายชื่อผูสอบผานการคัดเลือก วันท่ี  14  มกราคม  2563   

ชําระเงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา วันท่ี  20 – 27  มกราคม  2563 

 

*** ชําระเงินคาสมัครสอบภายในวันท่ีระบุในใบแจงชําระเงินคาสมัครสอบ*** 
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5.จํานวนรับนักศึกษาโควตาเรียนดี 
 

หลักสูตรและสาขาวิชา 
รหัส

สาขาวิชา 

จํานวน 

ใหโควตา 

(คน) 

เทคโนโลยีวิศวกรรมแมพิมพและเครื่องมือ TDET 03101 15 

เทคโนโลยีวิศวกรรมแมพิมพและเครื่องมือ (สมทบพิเศษ) TDET 03201 15 

เทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม WdET 03102 20 

เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล แขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล  MDET 03103 15 

เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล แขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล (สมทบพิเศษ)  MDET 03203 5 

เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล MDET 03113 15 

เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต AmET 03104 14 

เทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็นและการปรับอากาศ RAET 03105 10 

เทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็นและการปรับอากาศ (สมทบพิเศษ) RAET 03205 10 

เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส MtET 03106 15 

เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส (สมทบพิเศษ) MtET 03206 15 

เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร PoET 03107 15 

เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร (สมทบพิเศษ) PoET 03207 10 

เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกําลัง แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสกําลัง PnET-PE 03108 12 

เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกําลัง แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสกําลัง (สมทบพิเศษ) PnET-PE 03208 10 

เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกําลัง แขนงวิชาวิศวกรรมควบคุม (สมทบพิเศษ) PnET-CT 03219 10 

เทคโนโลยวิีศวกรรมอิเล็กทรอนิกส แขนงวิชาโทรคมนาคม EnET(T) 03109 12 

เทคโนโลยวิีศวกรรมอิเล็กทรอนิกส แขนงวิชาโทรคมนาคม (สมทบพิเศษ) EnET (T) 03209 12 

เทคโนโลยวิีศวกรรมอิเล็กทรอนิกส แขนงวิชาคอมพิวเตอร EnET( C ) 03115 12 

เทคโนโลยวิีศวกรรมอิเล็กทรอนิกส แขนงวิชาเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัต ิ EnET (I) 03116 12 

เทคโนโลยวิีศวกรรมอิเล็กทรอนิกส แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน EnET (B) 03117 12 
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หลักสูตรและสาขาวิชา (ตอ) 
รหัส

สาขาวิชา 

จํานวน 

ใหโควตา 

(คน) 

เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน InET (F) 03110 15 

เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน (สมทบพิเศษ) InET (F) 03210 10 

เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต InET (M) 03120 15 

เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต (สมทบพิเศษ) InET (M) 03220 10 

วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี CvET 03111 12 

วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลย ี(สมทบ) CvET 03211 10 

เทคโนโลยีวิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน ACET 03118 16 

การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ IPTM 03112 15 
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6.  คุณวุฒิทางการศึกษาของผูสมัคร 
 

                     สาขาวิชา                   คุณวุฒิผูสมัคร  ( ปวช. ) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 

  เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิต 

  เครื่องจักรกล  (MDET)         

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาเครื่องกล 

ชางกลโรงงาน     ชางจิ๊กและทําเครื่องมือ    

ชางเขียนแบบเครื่องกล    ชางเครื่องจักรกลอัตโนมัติ    

หรือเทียบเทา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 

  เทคโนโลยีวิศวกรรมแมพิมพและเครื่องมือ    

  (TDET) 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาเครื่องกล 

ชางกลโรงงาน  ชางแมพิมพ   ชางจิ๊ก  ชางเขียนแบบ

เครื่องกล   ชางเครื่องจักรกลอัตโนมัติ  หรือเทียบเทา   

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาควิชา 

เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 

  เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร  (PoET) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาเครื่องกล  

สาขาวิชาไฟฟา 

  เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส  (MtET) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาเครื่องกล 

(ชางกลโรงงาน  ชางเขียนแบบเครื่องกล)  ชางไฟฟา 

(อิเล็กทรอนิกส  ไฟฟากําลัง)  หรือเทียบเทา  โดย 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการภาควิชาเทคโนโลยี 

วิศวกรรมเครื่องกล 

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม 

  เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม  (WdET) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาเครื่องกล 

    ชางเชื่อมและโลหะแผน  ชางกลโลหะหรือเทียบเทา   

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาควิชาเทคโนโลยี

วิศวกรรมการเชื่อม     
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                    สาขาวิชา                   คุณวุฒิผูสมัคร  ( ปวช. ) 

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องตนกําลัง 

เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต  (AmET) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   สาขาวิชาเครื่องกล  

   
สาขาวิชาชางยนต  หรือเทียบเทาโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม 

เครื่องตนกําลัง 

เทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็น 

และการปรับอากาศ  (RAET) 

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)      สาขาวิชาเครื่องกล 

สาขาวิชาชางยนต    สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง   หรือเทียบเทาโดยความเห็น 

ชอบของคณะกรรมการภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม 

เครื่องตนกําลัง 

เทคโนโลยีวิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน (ACET) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาเครื่องกล 

สาขาวิชาชางยนต   สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง   หรือเทียบเทาโดยความเห็น 

ชอบของคณะกรรมการภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม 

เครื่องตนกําลัง 

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา 

   เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสกําลัง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาไฟฟาและ 

   (PnET) อิเล็กทรอนิกส     ชางอิเล็กทรอนิกส       

ชางไฟฟาอุตสาหกรรม    ชางไฟฟากําลัง  

หรือเทียบเทาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา 

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส (EnET) 

 

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   สาขาวิชาไฟฟาและ 

อิเล็กทรอนิกส    ชางอิเล็กทรอนิกสหรือเทียบเทา 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาควิชาเทคโนโลยี

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
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                     สาขาวิชา                  คุณวุฒิผูสมัคร  ( ปวช. ) 

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม 

วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (CvET) 

  

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    สาขาวิชาโยธา        

สาขาชางกอสราง   สาขาชางสํารวจ  หรือเทียบเทา 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาควิชาเทคโนโลยี

วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม 

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

  เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (InET) 

   

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ทุกสาขา         

                                                 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ 

  การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและ 

  สารสนเทศ  (IPTM) 

    

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาเครื่องกล 

สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  สาขาวิชาไฟฟากําลัง  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร และสาขาวิชาโยธา หรือเทียบเทา  

จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการภาควิชาการจัดการ

เทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ 
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