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โครงการรับสมัครโควตาเรยีนดีสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 4 ป ประจำปการศึกษา 2566 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

------------------------- 

1. ท่ีมา 

ดวยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มีนโยบายให

โควตาเรียนดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6  เพ่ือเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 4 ป    ท่ัวประเทศโดยตองเปน

ผูท่ีมีผลการเรียนอยูในระดับดี    มีความประพฤติดี  และมีคุณสมบัติตรงตามท่ีวิทยาลัยฯ กำหนด เพ่ือเปดโอกาส

ทางการศึกษาใหนักศึกษาไดเขาศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน ในปการศึกษา 2566 
 

2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหไดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6 ตรงตามท่ีตองการและมาจากท่ัวประเทศ สำหรับเขาศึกษาตอใน

สาขาวิชาตางๆ ของวิทยาลัยฯ 

2.2 เพ่ือเพ่ิมโอกาสและความทัดเทียมทางการศึกษาใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6 
 

3.  คุณสมบัติผูสมัคร 

3.1  เปนผูท่ีสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนพระประมุข 
3.2  ตองกำลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาและจะจบหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6  เนนกลุมสาระ  

  การเรียนรูทางดานคณิตศาสตร – วิทยาศาสตร โดยเม่ือจบการศึกษาแลวตองผานการเรียนรายวิชาใน  
  กลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร – วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ในปการศึกษา           
  2565 และมีคะแนนเฉล่ียสะสมในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   4  ภาคการศึกษา ไมต่ำกวา 2.75  

      3.3  เปนผูมีความประพฤติดี เรียบรอย แตงกายสุภาพ และรับรองตอมหาวิทยาลัยวาจะปฏิบัติตามกฎ    
  ระเบียบ ขอบังคับและคำสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด 

3.4  ไมมีชื่อในทะเบียนเปนนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ยกเวนมหาวิทยาลัยเปด 
3.5  ไมเคยตองโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิดท่ีไดกระทำ โดย

ประมาท 
3.6  ไมเปนโรคติดตอรายแรง โรคจิตฟนเฟอน โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือเปนโรคท่ีสำคัญท่ีจะเปนอุปสรรค   

 ตอการศึกษา 
3.7  ผูปกครองหรือผูอุปการะรับรองวาจะอุดหนุนคาธรรมเนียม คาบำรุงและคาใชจายตางๆ ท่ีเก่ียวกับ  

 การศึกษาไดตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา 
3.8  ตองเปนผูท่ีอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย เปนผูท่ีมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัย 

กำหนด 
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4.จำนวนรับนักศึกษาโควตาเรียนดี 
 

รหัส
สาขาวิชา 

ช่ือสาขาวิชา (ตัวยอ) 
จำนวนรับ 

03101 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมพิมพและเครื่องมือ (เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ) TDET-R 10 
03102 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) WdET-R 15 
03103 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล แขนงวิชาสราง

เครื่องจักรกล  (เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ) 
MDET(M)-R 

10 
03113 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล แขนงวิชาออกแบบ

ผลิตภณัฑเครื่องกล  (เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ) 
MDET(D)-R 

10 
03104 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) AmET-R 40 
03105 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ (เสรมิทักษะ

ภาษาอังกฤษ) 
RAET-R 

40 
03106 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส (เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ) MtET-R 15 
03107 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอรและอุตสาหกรรมยาง (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) PoET-R 10 
03108 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกสกำลัง แขนงวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกสกำลัง  (เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ) 
PnET(PE)-R 

15 
03119 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกสกำลัง แขนงวิชาวิศวกรรมควบคุม 

(เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ)  
PnET(CT)-R 

10 
03109 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส แขนงวิชาโทรคมนาคม  

(เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ) 
EnET(T)-R 

12 
03115 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส แขนงวิชาคอมพิวเตอร  

(เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ) 
EnET( C )-R 

12 
03116 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม         

(เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ) 
EnET (I)-R 

12 
03117 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส แขนงวิชาการกระจายเสยีงวิทยุ 

และโทรทัศน  (เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ) 
EnET (B)-R 

12 
03110 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑและการผลิต 

(เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ)  
InET (P)-R 

20 
03120 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต     

(เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ) 
InET (M)-R 

20 
03111 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลย ี (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) CvET-R 20 
03118 เทคโนโลยีวิศวกรรมซอมบำรุงอากาศยาน   ACET-R 40 
03112 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนทศ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) IPTM-R 25 

 

  



3 
 

 

5. วิธีการรับสมัคร 

     6.1  การเลือกอันดับโควตาเรียนดี มีสิทธิ์ในการเลือกสมัครได 3 อันดับ ท่ีตรงกับคุณวุฒิผูสมัคร 

 6.2  วิธีการสมัครโควตาเรียนดี  

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

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

6.  การคัดเลือกนักศึกษาโควตาเรียนดี 

- ประเมินความรู วันเสารท่ี  26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. 

1. ประเมินความรูทางวิศวกรรมเก่ียวกับคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ  50 คะแนน    

2. ประเมินความรูพ้ืนฐานชาง 50 คะแนน 

รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน  

 

- สัมภาษณ วันเสารท่ี   26 พฤศจิกายน 2565  เวลา  13.00-16.00 น. โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้ 

1.  ใบหลักฐานแสดงการสมัคร 

2.  สำเนาหลักฐานการศึกษา 1 ฉบับ 

3.  บัตรประจำตัวประชาชน  พรอมสำเนา 1 ฉบับ 

4.  เกียรติบัตร หรือผลงาน (ถามี) 

 

7.  กำหนดการรับสมัคร 

กำหนดการ รอบท่ี 1 

เปดรับสมัครทางเว็บไซค วันเสารท่ี 1 ตุลาคม 2565 และวันศุกรท่ี 18 พฤศจิกายน 2565 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ประเมินความรู 
และสอบสมัภาษณ วันอังคารท่ี 22 พฤศจิกายน  2565 

ประเมินความรู วันเสารท่ี 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. 

สัมภาษณ  วันเสารท่ี 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ประกาศผลสอบสัมภาษณ วันพุธท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

นักศึกษาเขาไปยืนยันสิทธิ ์Clearing House*  วันอังคารท่ี 7 กุมภาพันธ 2566 ถึงวันพุธท่ี 8 กุมภาพันธ 2566 

ชำระเงินคาลงทะเบียนเรียน* วันพุธท่ี 15 กุมภาพันธ 2566 ถึงวันอังคารท่ี 28 กุมภาพันธ 2566 
 

หมายเหตุ  คาลงทะเบียนหลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เหมาจาย/ภาคการศึกษา           25,000.00  บาท 

      คาลงทะเบียนหลักสูตรปกติ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมซอมบำรุงอากาศยาน  19,000.00  บาท 

      **** ในภาคการศึกษาแรกมีคาแรกเขาและคาประกันอุบัติเหตุเพ่ิมอีก                3,050.00  บาท 
 

********************************************** 

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

