
รายละเอียดโครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤตดิีเขา้ศึกษาต่อระดับปริญญาตร ี
หลักสตูรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑติ และวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ   

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  มจพ. ประจ าปีการศึกษา 2564 
ส าหรับผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) และวุฒปิระกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

1. หลักสูตร และสาขาวิชาที่เปิดรบัสมัคร 

 หลักสูตร 5 ปี  (รับผู้จบ ปวช.) 

สาขาวิชา 
จ านวน รหัส คุณวุฒิผู้สมัคร ปวช. 

รับ สาขา (ดูรายละเอียดในตารางสรุปวุฒิผู้สมัครที่ 
(คน) วิชา www.admission.kmutnb.ac.th) 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศ.บ.)    
วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (TEE-Pow.)  
- แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลัง 

และระบบควบคุม 
 

20 02107 - ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟา้/
อิเล็กทรอนิกส์/สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (มจพ.)/
สาขาวชิาช่างไฟฟา้/สาขาวชิาชา่งไฟฟา้ก าลัง/
สาขาวชิาเมคคาทรอนิกส์ 

วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (TEE-Elec.)  
- แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

และโทรคมนาคม 
 

10 02108 - ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟา้/
อิเล็กทรอนิกส์/สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (มจพ.)/
สาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชา
โทรคมนาคม/สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์/
สาขาวชิาเมคคาทรอนิกส ์

วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (CEE) * 
 

25 02109 - ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาการก่อสร้าง
สาขาโยธา (มจพ.)/สาขาวชิาโยธา/สาขาวชิาช่าง
ก่อสร้าง/สาขาวิชาชา่งส ารวจ 

 หลักสูตร 4 ปี  (รับผู้จบ ปวช.) 

สาขาวิชา 
จ านวน รหัส คุณวุฒิผู้สมัคร ปวช. 

รับ สาขา (ดูรายละเอียดในตารางสรุปวุฒิผู้สมัครที่ 
(คน) วิชา www.admission.kmutnb.ac.th) 

หลักสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑติ (ค.อ.บ.)    
วิศวกรรมเคร่ืองกล (TM) 20 02101 - ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล 

วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TP) * 
 

20 02102 - ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล (มจพ.)/ 
สาขาวชิาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์/สาขางาน
เครื่องกลอุตสาหกรรม/สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/
สาขาวชิาช่างท่อและประสาน/สาขาวชิาช่างเขียน
แบบเครื่องกล/สาขาวิชาชา่งซ่อมบ ารุง/สาขาวชิา
ช่างเชื่อมโลหะ/สาขาวชิาช่างเชือ่มและโลหะแผน่/
สาขาวชิาช่างโลหะ/สาขาวิชาโลหะการ/สาขาวชิา
ช่างกลโลหะ/สาขาวิชาชา่งจักรกลหนัก/สาขาวชิา
ช่างจิ๊กและท าเครื่องมือ/สาขาวชิาชา่งเคร่ืองจักรกล
งานเกษตร/สาขาวชิาช่างเคร่ืองจักรกลอัติโนมัติ/
สาขาวชิาช่างท าแม่พิมพ/์สาขาวิชาช่างอากาศยาน/
สาขาวชิาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง 
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 หลักสูตร 4 ปี  (รับผู้จบ ปวช.) (ต่อ) 

สาขาวิชา 
จ านวน รหัส คุณวุฒิผู้สมัคร ปวช. 

รับ สาขา (ดูรายละเอียดในตารางสรุปวุฒิผู้สมัครที่ 
(คน) วิชา www.admission.kmutnb.ac.th) 

หลักสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑติ (ค.อ.บ.)    
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT) 15 02103 - ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล/ 

กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/กลุ่มวิชาการต่อเรือ/
กลุ่มวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวทิยาศาสตร์ 

วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้าก าลงั  (TE-Pow.) 10 02105 - ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟา้/
อิเล็กทรอนิกส์/สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (มจพ.)/
สาขาวชิาช่างไฟฟา้/สาขาวชิาชา่งไฟฟา้ก าลัง/
สาขาวชิาเมคคาทรอนิกส์ 

วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์  (TE-Elec.) 10 02106 - ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟา้/
อิเล็กทรอนิกส์/สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (มจพ.)/
สาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชา
โทรคมนาคม/สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์/
สาขาวชิาเมคคาทรอนิกส์ 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  (CED) * 
 

20 02111 - ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟา้/
อิเล็กทรอนิกส์/สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
(มจพ.)/สาขาวิชาชา่งไฟฟ้า/สาขาวิชาช่างไฟฟา้
ก าลัง/สาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชา
โทรคมนาคม/สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์/
สาขาวชิาเมคคาทรอนิกส์ 

- ประเภทวิชาศลิปกรรม กลุ่มวิชาศิลปกรรม/
สาขาวชิาคอมพิวเตอร์กราฟิก/สาขางาน
คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต/สาขางานมัลติมีเดีย/
สาขางานแอนิเมชัน่ 

- ประเภทวิชาพณิชยการ กลุ่มวิชาพณิชยการ
สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

 หลักสูตรเทียบโอน (3 ปี)   (รบัผู้จบ ปวส.) ** 

สาขาวิชา 
จ านวน รหัส คุณวุฒิผู้สมัคร ปวส. 

รับ สาขา (ดูรายละเอียดในตารางสรุปวุฒิผู้สมัครที่ 
(คน) วิชา www.admission.kmutnb.ac.th) 

หลักสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑติ (ค.อ.บ.)    
วิศวกรรมเคร่ืองกล (TTM-T) รอบบ่าย 36 02310 - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล 
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 หลักสูตรเทียบโอน (3 ปี)   (รบัผู้จบ ปวส.) ** (ต่อ) 

สาขาวิชา 
จ านวน รหัส คุณวุฒิผู้สมัคร ปวส. 

รับ สาขา (ดูรายละเอียดในตารางสรุปวุฒิผู้สมัครที่ 
(คน) วิชา www.admission.kmutnb.ac.th) 

วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TTP-R) * 
รอบเช้า  

40 02311 - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล 
สาขาวชิาช่างกลโรงงาน/สาขาวชิาชา่งจักรกล 
อัติโนมัติ/สาขาวชิาช่างท่อและประสาน/สาขาวชิา
ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น/สาขาวชิาชา่งผลิตเครื่องมือ
และแม่พิมพ์/สาขาวชิาการออกแบบผลิต/สาขาวชิา
ช่างเทคโนโลยีอุตสาหการ/สาขาวิชาเทคนิคการผลิต/
สาขาวชิาช่างโลหะวทิยา/สาขาวิชาช่างโลหะ/
สาขาวชิาเทคนิคอุตสาหกรรม/สาขาวชิาเชียนแบบ
เครื่องกล/สาขาวิชาอุตสาหกรรมการต่อเรือ/
สาขาวชิาการบ ารุงรักษาอากาศยาน/สาขาวิชาชา่ง
จักรกลหนัก/สาขาวชิาช่างเคร่ืองกล/สาขาวิชา
เทคนิคการหล่อ 

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TTT-T) รอบบ่าย 
 

20 02308 - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล/  
สาขาวชิาเทคนิคเครื่องกล/สาขางานเครื่องกล
อุตสาหกรรม/สาขางานการซ่อมบ ารุงอากาศยาน/
สาขาวชิาช่างกลโรงงาน/สาขาวชิาชา่งจักรกล
อัตโนมัติ/สาขางานเครื่องมือกล/สาขางาน
อุตสาหกรรมการผลิต/สาขาวิชาเขียนแบบ
เครื่องกล/สาขางานอุตสาหกรรมการต่อเรือ/
สาขาวชิาช่างเคร่ืองกล/กลุ่มวชิาไฟฟา้และ
อิเล็กทรอนิกส์ 

- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์/สาขาวชิาไฟฟ้า/สาขาวชิาไฟฟ้า
ก าลัง/สาขาอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน/สาขางาน
เทคนิคคอมพิวเตอร์/สาขางานเทคโนโลยีการวัด
และการควบคุม/สาขาวชิาการบ ารุงรักษาเครื่อง
สื่อสารการบนิ/สาขาวชิาการบ ารุงรักษาเครื่องมือ
วัดประกอบการบนิ/สาขางานเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์/
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/
สาขาวชิาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์

วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้าก าลงั  (TTE-Pow.-T) 
รอบบ่าย 

25 02304 - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาชไฟฟ้า/สาขาวชิาไฟฟา้
ก าลัง/สาขาวชิาเมคคาทรอนิกส/์สาขาวชิาช่าง
ไฟฟ้า/สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสแ์ละหุ่นยนต์ 
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 หลักสูตรเทียบโอน (3 ปี)   (รบัผู้จบ ปวส.) ** (ต่อ) 

สาขาวิชา 
จ านวน รหัส คุณวุฒิผู้สมัคร ปวส. 

รับ สาขา (ดูรายละเอียดในตารางสรุปวุฒิผู้สมัครที่ 
(คน) วิชา www.admission.kmutnb.ac.th) 

วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์  (TTE-Elec.-T) 
รอบบ่าย 

25 02306 - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวชิา
เทคโนโลยโีทรคมนาคม/สาขางานเทคโนโลยีการวัด
และการควบคุม/สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร/
สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป/สาขาวชิาเมคคาทรอนิกส์และ
หุ่นยนต ์

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (TCT-R) * รอบเช้า 
 

20 02301 - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์/สาขาวชิาไฟฟ้า/สาขาวชิาไฟฟ้า
ก าลัง/สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวชิาเทคโนโลยี
โทรคมนาคม/สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/
สาขาวชิาเทคนิคคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/
สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร/สาขาวชิา
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป/สาขาวชิาโทรคมนาคม/
สาขาวชิาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

- อนุปริญญาทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/
อนุปริญญาทางคอมพิวเตอร์ 

- ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ/สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- ประเภทวิชาศลิปกรรม กลุ่มวิชาศิลปกรรม/

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
- ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเหตุ * - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (CEE) 
  - หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TP, TTP-T) 
  - หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  (CED, TCT-R) 
   เป็นหลักสูตรปกติ ที่มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบเสริมทักษะภาษาอังกฤษในระหว่างการศึกษา 
   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร เก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ  
   25,000.00 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามระเบียบ 
 **  (R) หลักสูตรเทียบโอน (รอบเชา้)     เรียนวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.00 - 16.00 น.  

  (T) หลักสูตรเทียบโอน (รอบบ่าย)    เรียนวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.00 - 21.00   น . 
      วันเสาร์  เวลา 08.00 - 16.00 น.   เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
   ซึ่งหลักสูตรข้างต้นเปน็หลักสูตรปกติที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราปกต ิ
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2. คุณสมบัติของนักศึกษา   
 2.1 เป็นนักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา  2563 
 2.2  มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) นับถึงภาคเรียนที่ 2/2562 ต้องไม่น้อยกว่า  2.75  
 2.3 คะแนนเฉลี่ยสะสมวชิาคณิตศาสตร์ที่ผ่านมานับถึงภาคเรียนที่  2/2562  ไม่ต่ ากว่า  2.50 
 2.4 มีความประพฤติดี  โดยให้ผู้อ านวยการโรงเรียน หรือวิทยาลัยเป็นผู้รับรอง 
 2.5 กรณีที่คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากวา่ 2.75 แต่ไม่น้อยกวา่ 2.50 และได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวชิาชีพ 
  ไม่ต่ ากว่าในระดับภาค  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษาก าหนด  ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 
  พร้อมหลักฐาน ที่งานบริการการศึกษา ส านักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  โทรศัพท์ 0 2586 9016 
 
3. วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ   

3.1 สมัครเข้าศึกษาผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ที่  http://www.admission.kmutnb.ac.th 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 

3.2 ช าระเงนิทีธ่นาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย ์ภายในวันทีก่ าหนดไว้ในใบแจง้การช าระเงินค่าสมัคร 
3.3 เลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา 
3.4 ค่าสมคัรสอบ 400.00 บาท   ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10.00 บาท 

 
ขั้นตอนการด าเนินการ วิธีการด าเนินการ 

  ผู้สมัครศึกษา/ตรวจสอบข้อมูล 
      การรับนักศึกษา 
 

- Download และสบืค้นข้อมูลประกอบการรับสมัคร  
  ได้ที่   http://www.admission.kmutnb.ac.th  หรือ   
  http://www.fte.kmutnb.ac.th    

  ลงทะเบียน เพื่อการสมัครผ่านระบบ 
      การรับนักศึกษาออนไลน ์

ก่อนการสมัครผู้สมัครทุกคนต้องท าการลงทะเบียนเพื่อสมัครเรียน (ผูส้มัคร
ลงทะเบียนได้เพียง 1 คร้ังเท่านัน้) ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th  
ซึ่งในขั้นตอนนีผู้้สมัครจะต้อง 
 กรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของผูส้มัคร 13 หลัก ให้ถูกต้อง  
 ก าหนดรหัสผ่าน (ผูส้มัครเป็นผู้ก าหนด ควรก าหนดรหัสทีผู่้สมัครจ าได้ง่าย)  
 กรอกชื่อ – นามสกุล 

  เข้าสู่ระบบการรบันักศึกษาออนไลน์ 

- กรอกข้อมูลการสมัคร  และ 

- พิมพ์ใบแจ้งการช าระเงินค่าสมัคร 
 

เข้าสู่ระบบการรับนักศึกษาออนไลนท์ี่ 
http://www.admission.kmutnb.ac.th  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2563) 
 ผู้สมัครกรอกข้อมูล  
 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนท าการบันทึก  
 พิมพ์ใบแจ้งการช าระเงิน (ช าระเงินภายในวนัที่ที่ก าหนด ซึ่งระบุอยู่ใน 
     ใบแจ้งการช าระเงิน) 

  ช าระเงิน 
 

ผู้สมัครถือใบแจง้การช าระเงินคา่สมัครไปช าระเงนิที่ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคาร 
ไทยพาณชิย์ ภายในวนัที ่ ซึ่งได้ระบุไว้ในใบแจ้งการช าระเงนิค่าสมัคร 
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ขั้นตอนการด าเนินการ วิธีการด าเนินการ 

  ตรวจสอบสถานภาพการสมัคร 
 

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานภาพการสมัครว่าการสมัครส าเร็จหรือไม่ โดยเข้า
สู่ระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ ที่  http://www.admission.kmutnb.ac.th  
หลังจากวันทีผู่้สมัครไปช าระเงนิแล้ว  3  วันท าการ 

  พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร ผู้สมัครพิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร โดยเขา้สู ่
ระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th     
เพื่อน ามาใช้เป็นหลักฐานแสดงในวันที่เข้าสอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์ 
และใช้ติดต่อกับมหาวทิยาลัย   ได้ตั้งแต่วันที่ 16  ธันวาคม 2563 

     ผู้สมัครที่ได้ท าการสมัคร  และช าระเงินค่าสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

          กรณีที่ผู้สมัครมีความประสงค์สมัครใหม่ เนื่องจากต้องการเปลี่ยนแปลงสาขาวชิา/อันดับการเลือกสมัคร 
               สามารถกระท าไดใ้นช่วงเวลาของก าหนดการรับสมัคร  โดย login  เข้าระบบการรับนักศึกษาออนไลน์                     
                  (ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่)  แล้วยกเลิกการสมัครเดิม  ท าตามขัน้ตอนที่  และ  ใหม่อีกครั้ง  

 
4. วิธีการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 
 สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์       
 
5. ก าหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันสอบคัดเลือก และวันประกาศผลสอบ 

รายการ ก าหนดการ สถานที่ด าเนินการ 
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์  
   สอบข้อเขียนและสถานที่สอบ 

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563  
เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป 

- www.fte.kmutnb.ac.th   
 

2. สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 20 ธนัวาคม 2563 
เวลา  09.00 - 12.00 น. 

- ตามรายละเอียดแจ้งในประกาศข้อ 1 

3. ประกาศผลการสอบข้อเขียน วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 
เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป 

- www.fte.kmutnb.ac.th   

4. สอบสัมภาษณ์   วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 
 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มจพ. 
โดยให้น าใบรับรองความประพฤติ 
จากผู้อ านวยการโรงเรียน / วทิยาลัยเทคนิค  
และใบรับรองแพทย์มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ ์

5. ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันศุกรท์ี่ 15 มกราคม 2564 - www.fte.kmutnb.ac.th   
 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป  

6. ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา และ  
   ค่าธรรมเนียม 

ระหว่างวันที่ 21 - 28 มกราคม 
2564 

- หลักสูตรปกติ จ านวนเงิน  21,950.00 บาท 
- หลักสูตรปกติ ที่มีการจัดการเรียนการสอน 
  รูปแบบเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  
  จ านวนเงิน  27,950.00 บาท  
  (ตามรายละเอียดแจ้งในประกาศผลการสอบ    
  คัดเลือก) 

*** นักศึกษาต้องน าใบหลักฐานแสดงการสมัคร  และบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
ใบรับรองความประพฤติ  ซึ่งผูอ้ านวยการสถานศึกษา / ผู้แทนลงนามรับรอง 

พร้อมทั้งน าแฟ้มผลงาน (Portfolio) / ใบ รบ. หากมีมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย *** 
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6. รายละเอียดวิชาที่ใช้ในการสอบข้อเขียน 

ระดับ/สาขาวิชา วิชาที่สอบ 
หลักสูตร 5 ปี 
สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้และการศึกษา (TEE) 
 

 
-  ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
-  ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
-  ความถนัดทางวิชาชพี 

สาขาวชิาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (CEE) 
 

-  ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
-  ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา 
-  ความถนัดทางวิชาชพี 

หลักสูตร 4 ปี 
สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล  (TM)   
สาขาวชิาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TP)   

 

 
- คณิตศาสตร ์
- ฟิสิกส์และวทิยาศาสตร ์
- ความรู้ทางเคร่ืองกล (พื้นฐานกลศาสตร์  การอ่านแบบเครื่องกล   

    งานเครื่องกล และวสัดุชา่ง) 
สาขาวชิาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์(TT)  

 
- คณิตศาสตร ์
- ฟิสิกส์และวทิยาศาสตร ์
- ความรู้พื้นฐานวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (คณิตศาสตร์ประยกุต์ ฟิสิกส์  
  ประยุกต์ ทฤษฎีเคร่ืองกล/ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ เขียนแบบและวัสดชุ่าง) 

สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้ (TE) -  ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
-  ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั   
   (ส าหรับผู้สมัครสอบ TE-Power) 
-  ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
   (ส าหรับผูส้มัครสอบ TE-Electronic) 

สาขาวชิาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (CED) - ความถนัดด้านคอมพิวเตอร์   
- ความรู้พื้นฐานทางดา้นคอมพวิเตอร์ 

หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี 
สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล  (TTM-T)   
สาขาวชิาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ 
(TTP-R)   

 
-  ความรู้ทางคณิตศาสตร ์
-  ความรู้ทางเคร่ืองกล (พื้นฐานกลศาสตร์  การอ่านแบบเครื่องกล   
   งานเครื่องกล และวสัดุชา่ง) 

สาขาวชิาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TTT-T) -  ความรู้ทางคณิตศาสตร ์
-  ความรู้ทางช่างแมคคาทรอนกิส์ เครื่องกล และไฟฟ้า    

สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้ (TTE-T) -  ความรู้ทางคณิตศาสตร ์
-  ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟา้ก าลัง  (ส าหรับผู้สมัครสอบ TTE-Power) 
-  ความรู้ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
   (ส าหรับผูส้มัครสอบ TTE-Electronic) 

สาขาวชิาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (TCT-R) ภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์ทั่วไป / วิทยาศาสตร์ทั่วไป  / ความรู้ทั่วไป
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ / การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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7.  การติดต่อกับภาควิชากรณีต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม / สอบถามเกี่ยวกับการสอบ 

ภาควิชา/หน่วยงาน เว็บไซต ์ โทรศัพท์ โทรสาร 
ครุศาสตร์เคร่ืองกล tm.kmutnb.ac.th 0 2555 2000  ต่อ 3207 / 3290  0 2587 8261 
ครุศาสตร์ไฟฟ้า te.kmutnb.ac.th 0 2555 2000  ต่อ 3302 / 3300  0 2587 8255                 
ครุศาสตร์โยธา ttc.fte.kmutnb.ac.th 0 2555 2000  ต่อ 3253 / 3247  0 2587 8260                  
คอมพิวเตอร์ศึกษา ced.kmutnb.ac.th 0 2555 2000  ต่อ 3234 / 3240  0 2555 2146 
งานบริการการศึกษา fte.kmutnb.ac.th 0 2555 2000  ต่อ 3226 0 2587 6287 

 

http://www.tc@kmitnb.ac.th/
http://www.te.kmitnb.ac.th/
http://www.ttc.fte.kmutnb.ac.th/
http://www.ced.kmitnb.ac.th/
http://www.do.fte.kmutnb.ac.th/

