
รายละเอียดโครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 โควตา Portfolio ครั้งที่ 2 

เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มจพ. ประจำปการศึกษา 2566 
 

1. หลักสูตร และสาขาวิชาที่เปดรับสมัคร * 

 หลักสูตร 5 ป   

สาขาวิชา 

จำนวนรับ
นักศึกษา 

รหัส
สาขา 
วิชา 

คุณวุฒิผูสมัคร 
(ดูรายละเอียดในตารางสรุปวุฒิผูสมัครที ่

www.admission.kmutnb.ac.th) 
วุฒิ 
ม.6 

วุฒ ิ
ปวช. 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)     
วิศวกรรมเครือ่งกล (TM) 10 10 02101 - ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี** 
- ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล 

สาขาเครื่องกล (มจพ.)/สาขาวชิาชางยนต/สาขาวิชา
ชางกลโรงงาน/สาขาวิชาชางเขยีนแบบเครื่องกล/
สาขาวิชาชางซอมบำรุง/สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 
สาขางานผลิตภัณฑ/สาขาวิชาชางเชื่อมและโลหะแผน/
สาขาวิชาชางโลหะการ/สาขาวชิาชางกลโลหะ/
สาขาวิชาชางจกัรกลหนัก/สาขาวิชาชางจิก๊และ 
การทำเครื่องมอื/สาขาวิชาชางเครื่องจักรกล 
งานเกษตร/สาขาวิชาชางเครื่องจักรกลอตัโนมัติ/
สาขาวิชาชางทำแมพิมพ/สาขาวิชาชางอากาศยาน/
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบำรุง 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)     
วิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา (TEE-Elec.)  
- แขนงวิชาวิศวกรรมอเิล็กทรอนกิส 

และโทรคมนาคม 
 

6 7 02108 - ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี** 

- ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/
อิเล็กทรอนกิส/สาขาไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส (มจพ.)/
สาขาวิชาชางอเิล็กทรอนิกส/สาขาวิชาโทรคมนาคม/
สาขาวิชาเทคนิคคอมพวิเตอร/สาขาวชิาเมคคาทรอนิกส 
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หลักสูตร 4 ป 

สาขาวิชา 

จำนวนรับ
นักศึกษา 

รหัส
สาขา 
วิชา 

คุณวุฒิผูสมัคร 
(ดูรายละเอียดในตารางสรุปวฒุิผูสมัครที ่

www.admission.kmutnb.ac.th) 
วุฒิ 
ม.6 

วุฒ ิ
ปวช. 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)     
วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TP)  
 

10 10 02102 - ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี** 

- ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล (มจพ.)/ 
สาขาวิชาชางยนต สาขางานยานยนต/สาขางาน
เครื่องกลอุตสาหกรรม/สาขาวชิาชางกลโรงงาน/
สาขาวิชาชางทอและประสาน/สาขาวิชาชางเขยีน
แบบเครื่องกล/สาขาวิชาชางซอมบำรุง/สาขาวิชาชาง
เชื่อมโลหะ/สาขาวิชาชางเชื่อมและโลหะแผน/
สาขาวิชาชางโลหะ/สาขาวิชาโลหะการ/สาขาวชิาชาง
กลโลหะ/สาขาวิชาชางจกัรกลหนัก/สาขาวิชาชางจิ๊ก
และทำเครื่องมอื/สาขาวิชาชางเครื่องจักรกลงาน
เกษตร/สาขาวชิาชางเครื่องจกัรกลอัติโนมัต/ิ
สาขาวิชาชางทำแมพิมพ/สาขาวิชาชางอากาศยาน/
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบำรุง 

วิศวกรรมแมคคาทรอนกิสและหุนยนต (TT) 10 10 02103 - ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี** 

- ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ 
กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนกิส/กลุมวิชาการตอเรือ/
กลุมวิชาชางอตุสาหกรรมฐานวทิยาศาสตร 

วิศวกรรมไฟฟา (TE-Pow.)  
- แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟากำลัง 

และระบบควบคุม 
 

10 11 02105 - ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี** 

- ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/
อิเล็กทรอนกิส/สาขาไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส (มจพ.)/
สาขาวิชาชางไฟฟา/สาขาวิชาชางไฟฟากำลัง/
สาขาวิชาเมคคาทรอนกิส 

วิศวกรรมไฟฟา (TE-Elec.)  
- แขนงวิชาวิศวกรรมอเิล็กทรอนกิส 

และโทรคมนาคม 
 

12 12 02106 - ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี** 
- ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/
อิเล็กทรอนกิส/สาขาไฟฟาและอเิล็กทรอนกิส (มจพ.)/
สาขาวิชาชางอเิล็กทรอนิกส/สาขาวิชาโทรคมนาคม/
สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร/สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส 
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หลักสูตรเทยีบโอน (3 ป)   (รับผูจบ ปวส.) *** 

สาขาวิชา 
จำนวน รหัส คุณวุฒิผูสมัคร ปวส. 

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

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)    
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (TCT-R) รอบเชา 
 

5 02301 - ประเภทวิชาอตุสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/
อิเล็กทรอนกิส สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร/
สาขาวิชาเทคนคิคอมพิวเตอร สาขางานเทคโนโลยี
ซอฟตแวร/สาขางานเทคโนลีการส่ือสาร/สาขางาน
เทคนิคคอมพิวเตอร/สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส/
สาขาวิชาชางไฟฟา/สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรม
อากาศยาน/ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม/
สาขาวิชาอิเล็กทรอนกิสทั่วไป/สาขาวิชา
โทรคมนาคม/กลุมวิชาเมคคาทรอนิกส/กลุมวิชา
ฐานวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
ฐานวิทยาศาสตร/สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
ฐานวิทยาศาสตร/สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
ฐานวิทยาศาสตร 

- อนุปริญญาทางไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส/
อนุปริญญาทางคอมพิวเตอร 

- ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ/สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุกิจ/ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกจิดิจทิัล/สาขางานการจดัการ
เทคโนโลยีโลจิสติกส 

- ประเภทวิชาศิลปกรรม กลุมวิชาศิลปกรรม 
สาขาวิชาคอมพวิเตอรกราฟก/สาขาวิชาดิจิทลักราฟก 

- ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

วิศวกรรมไฟฟา (TTE-Pow.-R) รอบเชา 
- แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟากำลัง 

และระบบควบคุม 
 

12 02303 - ประเภทวิชาอตุสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/
อิเล็กทรอนกิส/สาขาวิชาไฟฟา/สาขาวิชาไฟฟา
กำลัง/สาขาวิชาเมคคาทรอนกิส/สาขาวิชาชาง
ไฟฟา/สาขาวิชาเมคคาทรอนกิสและหุนยนต 

วิศวกรรมไฟฟา (TTE-Elec.-R) รอบเชา 
- แขนงวิชาวิศวกรรมอเิล็กทรอนกิส 

และโทรคมนาคม 
 

28 02305 - ประเภทวิชาอตุสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/
อิเล็กทรอนกิส/สาขาวิชาอิเล็กทรอนกิส/สาขาวิชา
เทคโนโลยีโทรคมนาคม/สาขางานเทคโนโลยีการวัด
และการควบคุม/สาขาวิชาอเิล็กทรอนกิสส่ือสาร/
สาขาวิชาอิเล็กทรอนกิสอุตสาหกรรม/สาขาวชิา
อิเล็กทรอนกิสทั่วไป/สาขาวิชาเมคคาทรอนกิสและ
หุนยนต 
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หลักสูตรเทยีบโอน (3 ป)   (รับผูจบ ปวส.) ตอ ***  

สาขาวิชา 
จำนวน รหัส คุณวุฒิผูสมัคร ปวส. 

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

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)    
วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TTP-R)  
รอบเชา  

10 02311 - ประเภทวิชาอตุสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล 
สาขาวิชาเทคนคิเครือ่งกล สาขางานเทคนิคยานยนต/
สาขาวิชาเทคนคิการผลิต/สาขาวิชาเทคนคิโลหะ/
สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล/สาขาวชิาเทคนคิ
อุตสาหกรรม/สาขาวิชาเทคโนโลยีการตอเรอื/
สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไมทำลาย/สาขาวชิา 
ชางยนต/สาขาวชิาเทคนคิควบคุมและซอมบำรงุ
ระบบขนสงทางราง/สาขาวิชาชางกลโรงงาน/
สาขาวิชาชางเชือ่มและโลหะแผน/สาขาวิชาชาง
โลหะ/สาขาวิชาเทคนิคการหลอ/สาขาวิชาเทคนคิ
วิศวกรรมเหมอืงแร 

 
หมายเหตุ * หลักสูตร และสาขาวิชาทีเ่ปดรบัสมัครของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เปนหลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
   ที่มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบเสริมทักษะภาษาอังกฤษในระหวางการศึกษา 
   ไมนอยกวารอยละ 20 ของจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร เก็บเงินคาบำรุงการศึกษาภาคการศึกษาละ  
   25,000.00 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ ทีม่หาวิทยาลัยเรยีกเก็บตามระเบียบ 
 ** ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีโดยเมื่อจบการศึกษาแลว   
  ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
 ***  (R) หลักสูตรเทยีบโอน (รอบเชา) เรยีนวันจันทร - ศุกร เวลา 08.00 - 16.00 น.  
  เวลาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม  
 

2. คุณสมบัติของนักศึกษา   

 2.1 เปนนักศึกษาทีก่ำลังจะสำเรจ็การศึกษา  ปการศึกษา  2565 

 2.2  มีคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม (GPAX.) นับถึงภาคเรียนที่ 2/2564 ตองไมนอยกวา 2.25  

 2.3 มีความประพฤติดี โดยใหผูอำนวยการโรงเรียน หรือวทิยาลัยเปนผูรับรอง 

 

3. วิธีการสมัครเขารวมโครงการ   

3.1 สมัครเขาศึกษาผานระบบการรบัสมัครนักศึกษาออนไลน ที่  http://www.admission.kmutnb.ac.th 

ระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถงึวันที ่15 มกราคม 2566 

3.2 ชำระเงินที่ธนาคารกรงุไทย หรอื ธนาคารไทยพาณิชย ภายในวันที่กำหนดไวในใบแจงการชำระเงินคาสมัคร 

3.3 เลือกสมัครได 1 สาขาวิชา 

3.4 คาสมัครสอบ 400.00 บาท   คาธรรมเนียมธนาคาร 10.00 บาท 
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ขั้นตอนการดำเนินการ วิธีการดำเนินการ 

  ผูสมัครศกึษา/ตรวจสอบขอมูล 
      การรับนักศึกษา 
 

- Download และสืบคนขอมูลประกอบการรับสมัคร  

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

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

  ลงทะเบียน เพื่อการสมัครผานระบบ 
      การรับนักศึกษาออนไลน 

กอนการสมัครผูสมัครทุกคนตองทำการลงทะเบียนเพื่อสมัครเรียน (ผูสมัคร

ลงทะเบียนไดเพียง 1 ครั้งเทานั้น) ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th  

ซึ่งในขั้นตอนนีผู้สมัครจะตอง 

 กรอกเลขบตัรประจำตัวประชาชนของผูสมัคร 13 หลัก ใหถกูตอง  

 กำหนดรหสัผาน (ผูสมัครเปนผูกำหนด ควรกำหนดรหัสที่ผูสมัครจำไดงาย)  

 กรอกชื่อ – นามสกุล 

  เขาสูระบบการรับนักศึกษาออนไลน 
- กรอกขอมูลการสมัคร  และ 

- พิมพใบแจงการชำระเงินคาสมัคร 
 

เขาสูระบบการรับนักศึกษาออนไลนที่ 

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

(ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถงึวันที่ 15 พฤศจกิายน 2565) 

 ผูสมัครกรอกขอมูล  

 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนทำการบันทึก  

 พิมพใบแจงการชำระเงิน (ชำระเงินภายในวันที่ทีก่ำหนด ซึ่งระบุอยูใน 

     ใบแจงการชำระเงิน) 

  ชำระเงิน 
 

ผูสมัครถอืใบแจงการชำระเงินคาสมัครไปชำระเงนิที่ธนาคารกรงุไทย หรอื ธนาคาร 

ไทยพาณิชย ภายในวันที่  ซึ่งไดระบุไวในใบแจงการชำระเงินคาสมคัร 

  ตรวจสอบสถานภาพการสมัคร 
 

ผูสมัครสามารถตรวจสอบสถานภาพการสมัครวาการสมัครสำเร็จหรือไม โดยเขา

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

หลังจากวันที่ผูสมัครไปชำระเงนิแลว  3  วันทำการ 

  พิมพใบหลักฐานแสดงการสมัคร ผูสมัครพิมพใบหลักฐานแสดงการสมัคร โดยเขาสู 

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

เพื่อนำมาใชเปนหลักฐานแสดงในวันที่สอบสมัภาษณ และใชติดตอ 

กับมหาวทิยาลัย   ไดต้ังแตวันที่ 21 มกราคม 2566 

     ผูสมัครที่ไดทำการสมัคร  และชำระเงินคาสมัครแลว มหาวิทยาลัยจะไมมีการคืนเงินไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

          กรณีที่ผูสมัครมีความประสงคสมัครใหม เนื่องจากตองการเปล่ียนแปลงสาขาวิชา/อันดับการเลือกสมัคร 
               สามารถกระทำไดในชวงเวลาของกำหนดการรับสมัคร  โดย login  เขาระบบการรับนกัศึกษาออนไลน                     
                  (ไมตองลงทะเบยีนใหม)  แลวยกเลิกการสมัครเดิม  ทำตามขั้นตอนที่  และ  ใหมอกีครั้ง  

 

4. วิธีการคัดเลอืกเขารวมโครงการ 

คัดเลือกโดยพจิารณาจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) พรอมสอบประเมนิความสามารถทางวิชาการ และสอบสัมภาษณ  

 ณ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (อาคาร 52) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
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5. กำหนดวันประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิส์อบ วันสอบสัมภาษณ และวันประกาศผลสอบ 

รายการ กำหนดการ รายละเอยีด 

1. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์  

   สอบสัมภาษณ 

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566  

เวลา 17.00 น. เปนตนไป 

- www.fte.kmutnb.ac.th   
 

2. สอบประเมินความสามารถ 

   ทางวิชาการ  และสอบสัมภาษณ  

    

 

วันเสารที่ 21 มกราคม 2566 

 เวลา 9.00 น. เปนตนไป 

- นำใบรับรองความประพฤต ิ

  จากผูอำนวยการโรงเรียน และใบรับรอง   

  แพทย สงภาควิชาในวันสัมภาษณ 

3. ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 - www.fte.kmutnb.ac.th   
 เวลา 17.00 น. เปนตนไป  

4. ยืนยันสิทธิก์ารเขาศึกษาตอ มจพ.        

   โดยการ Clearing - house  

ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2566 
*เฉพาะผูสมัครหลักสูตร 4 – 5 ป 

- https://student.mytcas.com/ 
 

5. ประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ ์ วันพฤหัสบดทีี่ 11 กุมภาพันธ 2566 - www.admission.kmutnb.ac.th 

6. ชำระเงินคาบำรุงการศึกษา และ  
   คาธรรมเนยีม 

- หลักสูตรเทียบโอน 
  ระหวางวันที่ 30 มกราคม 2566  
  ถึงวันที่ 10 กมุภาพันธ 2566  
- หลักสูตร 4 - 5 ป  
  ระหวางวนัที่ 15 - 28 กมุภาพนัธ 2566 

- จำนวนเงิน  28,050.00 บาท  
  (ตามรายละเอียดแจงในประกาศผลการสอบ   
  คัดเลือก) 

 

6.  การติดตอกบัภาควิชากรณีตองการขอมูลเพิ่มเติม / สอบถามเกี่ยวกับการสอบ 

ภาควิชา/หนวยงาน เว็บไซต โทรศัพท E-mail 

ครุศาสตรเครื่องกล tm.kmutnb.ac.th 0 2555 2000 ตอ 3207 / 3290  surawut.y@fte.kmutnb.ac.th 

ครุศาสตรไฟฟา te.kmutnb.ac.th 0 2555 2000 ตอ 3302 / 3300  sirirak.k@fte.kmutnb.ac.th 

คอมพิวเตอรศึกษา ced.kmutnb.ac.th 0 2555 2000 ตอ 3234 / 3240  thanyarat.n@fte.kmutnb.ac.th 

งานบรกิารการศึกษา fte.kmutnb.ac.th 0 2555 2000 ตอ 3272 / 3226 rattanaporn.j@fte.kmutnb.ac.th 

 

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