ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
เรื่อง การรับสมัครเขาศึกษาโครงการรับตรงสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป/5 ป และหลักสูตรตอเนื่อง/เทียบโอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ประจําปการศึกษา 2565 (เพิ่มเติมรอบที่ 2)
----------------------------มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปดรับสมัครผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) เขาศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ป/5 ป และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เขาศึกษาตอปริญญาตรี หลักสูตร
ตอเนื่อง/เทียบโอน โครงการรับตรงสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) เขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ประจําปการศึกษา 2565 (เพิ่มเติมรอบที่ 2)
1. คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาของผูสมัคร
1. ตองเปนผูสาํ เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ในสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชากําหนด
2. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา
1. ตองเปนผูที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริยเปนพระประมุขอยางบริสุทธิ์ใจ
2. เปนผูมีความประพฤติดี เรียบรอย แตงกายสุภาพ และรับรองตอมหาวิทยาลัยวาจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ขอบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด
3. ไมมีชื่อในทะเบียนเปนนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่น ๆ ยกเวนมหาวิทยาลัยเปด
4. ไมเปนผูเคยถูกตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาท
5. ไมเปนผูประพฤติผิดวินัยนักศึกษาขั้นรายแรงดวยการใหพนสภาพจากการเปนนักศึกษาในปการศึกษา 2564
ดวยการ “ใหออก”
6. ไมเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคจิตฟนเฟอน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเปนโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
7. มีผูปกครองหรือผูอุปการะรับรองวาจะอุดหนุนคาธรรมเนียม คาบํารุงและคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาไดตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษา
8. ตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย
9. เปนผูที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
10. หากปรากฏในภายหลังวาผูส มัครมีคุณสมบัตไิ มเปนไปตามที่กําหนด หรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึง่ อยูกอนทําการสมัครสอบ
คัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนัน้ ๆ และแมจะไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว
และไมไดเปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเปนอยางอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที

2
3. สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร
3.1 สาขาวิชาที่เปดรับระดับปริญญาตรี 4 ป/5 ป สําหรับวุฒิ ปวช.
(เลือกสมัครได 1 คณะ และ 1 สาขาวิชาเทานั้น เปดรับทั้งโครงการปกติและโครงการสมทบพิเศษสามารถเลือกไดสูงสุด
2 สาขาวิชา)
3.1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร
หลักสูตร/สาขาวิชา

จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร
โครงการปกติ
โครงการสมทบ
วุฒิผูสมัคร ปวช.
พิเศษ
(ตรวจสอบคุณวุฒิที่
รหัส จํานวน รหัส จํานวน
http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/
สาขา
รับ
สาขา
รับ
Information/GradCondCheck.aspx)
วิชา
(คน)
วิชา
(คน)
ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร
01114
วิศวกรรมขนถายวัสดุ (MHE)*
10
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล
สาขาวิชาไฟฟาและ อิเล็กทรอนิกส สาขางานเเมค
คาทรอนิกส
วิศวกรรมโลจิสติกส (LE)*
01215
20
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมกลุม วิชาเครื่องกล/
ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส
หมายเหตุ * จัดการเรียนการสอบเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20 ของหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร อัตราคาธรรมเนียมและคาบํารุง
การศึกษา โครงการปกติภาคการศึกษาละ 25,000 บาท โครงการสมทบพิเศษ ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ

3.1.2 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
หลักสูตร/สาขาวิชา

โครงการปกติ
รหัส
จํานวน
สาขา
รับ
วิชา
(คน)

วุฒิผูสมัคร ปวช.
(ตรวจสอบคุณวุฒิที่
http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/
Information/GradCondCheck.aspx)

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร
วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TP)*
02102
5
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส/กอสราง/การตอเรือ และกลุมวิชาอื่นๆ
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอ ยกวา 2.75
หมายเหตุ 1. * จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษา
ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ
2. ** อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ

3.1.3 คณะวิทยาศาสตรประยุกต
หลักสูตร/สาขาวิชา

จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

โครงการปกติ

โครงการสมทบ
วุฒิผูสมัคร ปวช.
พิเศษ
(ตรวจสอบคุณวุฒิที่
รหัส จํานวน รหัส จํานวน
http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/
สาขา
รับ
สาขา
รับ
Information/GradCondCheck.aspx)
วิชา
(คน)
วิชา
(คน)
ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร
ฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย (IMI) *
- กลุมวิชาฟสิกสอุตสาหกรรม
04108
10
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/
ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส
หมายเหตุ *จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษา
ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท โครงการสมทบพิเศษ อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 29,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ

3
3.1.4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตร/สาขาวิชา

จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

โครงการปกติ
รหัส
จํานวน
สาขา
รับ
วิชา
(คน)

โครงการสมทบพิเศษ
รหัส
จํานวน
สาขา
รับ
วิชา
(คน)

วุฒิผูสมัคร ปวช.
(ตรวจสอบคุณวุฒิที่
http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/
Information/GradCondCheck.asp
x)

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
วิทยาศาสตรการอาหารและการจัดการ (FSM)
ปวช. สาขาวิชาคหกรรม หรือ
40
05101
การจัดการอุตสาหกรรม หรือ สาขาวิชา
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ
ปวช. สาขาวิชาคหกรรม หรือ
40
05102
(IPD)
การจัดการอุตสาหกรรม หรือ สาขาวิชา
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ

โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ

3.1.5 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
หลักสูตร/สาขาวิชา
โครงการปกติ
วุฒิผูสมัคร ปวช.
(ตรวจสอบคุณวุฒิที่ http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/
รหัส
จํานวน
Information/GradCondCheck.aspx)
สาขา
รับ (คน)
วิชา
ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
คอมพิวเตอรชวยออกแบบและบริหารงาน
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/ศิลปกรรม /สาขาวิชาเกษตรและ
10
06104
กอสราง (CA)**
เทคโนโลยี /สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต
06106
20
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ ไฟฟา/
(MM)***
อิเล็กทรอนิกส/ชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร
ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ (IEM)*
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/เกษตรกรรม/อุตสาหกรรมสิ่งทอ/
06102
20
สาขาวิชาการจัดการดานความปลอดภัย/ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร (AFE)**
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ไฟฟา/
06103
20
อิเล็กทรอนิกส/ชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
วิศวกรรมสารสนเทศและเครือขาย (INE)*
06105
5
ปวช. ประเภทวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส และสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
หมายเหตุ 1. * จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษา
ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ
2. ** จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษา
ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ
[มติยอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 สําหรับนักศึกษาใหมรนุ ปการศึกษา 2565 – 2569 (รวม 5 รุน)]
3. *** อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ

4
3.1.6 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
หลักสูตร/สาขาวิชา
โครงการปกติ
วุฒิผูสมัคร ปวช.
รหัส
จํานวน
(ตรวจสอบคุณวุฒิที่
สาขา
รับ
http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/
วิชา
(คน)
Information/GradCondCheck.aspx)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
เทคโนโลยีวศิ วกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต (MPet)
15 ปวช. ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล
- แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร
12106
15 (มจพ.)
- แขนงวิชาวิศวกรรมโลหะการ
12107
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอ ยกวา 2.50
หมายเหตุ

โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ

3.1.7 คณะวิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
หลักสูตร/สาขาวิชา
โครงการปกติ
โครงการสมทบพิเศษ
วุฒิผูสมัคร ปวช.
รหัส
จํานวน
รหัส
จํานวน
(ตรวจสอบคุณวุฒิที่
สาขา
รับ
สาขา
รับ
http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/
วิชา
(คน)
วิชา
(คน)
Information/GradCondCheck.aspx)

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตระยอง
30
30
ปวช. ชางอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ไฟฟา/
13201
กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและ
13101
อิเล็กทรอนิกส/สาขาวิชาโยธา (มจพ.)/ สาขาวิชา
สิ่งแวดลอม (ICPE)
ผลิตภัณฑยาง/สาขาวิชาอุตสาหกรรมยาง
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอ ยกวา 2.00
30
30
ปวช. ชางอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ไฟฟา/
13202
เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
13102
อิเล็กทรอนิกส
(ETAM)
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอ ยกวา 2.00
40
20
ปวช. ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม/ประเภทวิชา
13203
วิทยาการขอมูลและการคํานวณเชิง
13103
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/ประเภทวิชา
ธุรกิจและอุตสาหกรรม (DSCBI)
พาณิชยการ
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอ ยกวา 2.00
หมายเหตุ

1. โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท โครงการสมทบพิเศษ อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ
29,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ
2. สมัครไดสูงสุด 2 อันดับในสาขาวิชาเดียวกันเทานั้น (โครงการปกติไมเกิน 1 อันดับ โครงการสมทบพิเศษไมเกิน 1 อันดับ)

5
3.1.8 คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตร/สาขาวิชา

จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
โครงการปกติ
โครงการสมทบพิเศษ
รหัส
จํานวน
รหัส
จํานวน
สาขา
รับ
สาขา
รับ
วิชา
(คน)
วิชา
(คน)

วุฒิผูสมัคร ปวช.
(ตรวจสอบคุณวุฒิที่
http://stdadmis2.kmutnb.ac.
th/
Information/GradCondCheck.
aspx)

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
14101
5
ปวช. ทุกประเภทวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ (BCom)
14102
10
ปวช. ทุกประเภทวิชา
การบัญชี (BAcc)
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส
14103
10
ปวช. ทุกประเภทวิชา
(BIBLA)
หมายเหตุ

โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ

6
3.2 สาขาวิชาที่เปดรับระดับปริญญาตรีตอเนื่อง/เทียบโอน สําหรับผูมีวุฒิ ปวส.
(เลือกสมัครได 1 คณะ และ 1 สาขาวิชาเทานั้น เปดรับทั้งโครงการปกติและโครงการสมทบพิเศษสามารถเลือกไดสูงสุด
2 สาขาวิชา)
3.2.1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

หลักสูตร/สาขาวิชา

โครงการปกติ

รหัส
สาขา
วิชา

จํานวน
รับ
(คน)

โครงการสมทบ
พิเศษ
รหัส
จํานวน
สาขา
รับ
วิชา
(คน)

วุฒิผูสมัคร ปวส.
(ตรวจสอบคุณวุฒิที่
http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/
Information/GradCondCheck.aspx)

ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป (เรียนในเวลาราชการ) หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ.
กรุงเทพมหานคร
วิศวกรรมไฟฟา*
ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชา
5
- วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
02311
เครื่องกล
(TTP-R)
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอ ยกวา 2.75
หมายเหตุ 1. ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป (xxx – R) เปนหลักสูตรที่เรียนในวัน/เวลาราชการ (วันจันทร – วันศุกร เวลา 8.00 – 16.00 น.)
2.* จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษา
ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ

3.2.2 คณะวิทยาศาสตรประยุกต จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร
หลักสูตร/สาขาวิชา

โครงการปกติ
รหัส
จํานวน
สาขา
รับ
วิชา
(คน)

โครงการสมทบพิเศษ
รหัส
จํานวน
สาขา
รับ
วิชา
(คน)

วุฒิผูสมัคร ปวส.
(ตรวจสอบคุณวุฒิที่
http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/
Information/GradCondCheck.as
px)

ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป (เรียนในเวลาราชการ) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

ฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณ
การแพทย
- กลุมวิชาอุปกรณการแพทย (IMIs-R)

04302

10

-

-

ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุมวิชาเครื่องกล/ไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส

หมายเหตุ โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ

7
3.2.3 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
วุฒิผูสมัคร ปวส.
หลักสูตร/สาขาวิชา
โครงการปกติ
รหัส
สาขา
วิชา

จํานวน
รับ (คน)

(ตรวจสอบคุณวุฒิที่ http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/
Information/GradCondCheck.aspx)

ระดับปริญญาตรีตอเนื่อง 2 ป (เรียนในเวลาราชการ) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

20 ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/ อนุปริญญาที่กําหนด
การจัดการอุตสาหกรรม (IMT-R) ***
06303
ปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปครึ่ง (เรียนในเวลาราชการ) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขต
ปราจีนบุรี
30 ปวส. ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม/ เกษตรกรรม/
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร (AFET-R)***
06304
อนุปริญญาที่กําหนด
ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปครึ่ง (เรียนในเวลาราชการ) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขต
ปราจีนบุรี
30 ปวส.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/เกษตรกรรม อนุปริญญา
เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (MMT-R)***
06306
ทางชางอุตสาหกรรม/ สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปครึ่ง (เรียนในเวลาราชการ) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขต
ปราจีนบุรี
20 ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/อนุปริญญาทางชาง
คอมพิวเตอรชวยออกแบบและบริหารงานกอสราง
06302
กอสราง/ประเภทวิชาศิลปกรรม/สาขาวิชาคอมพิวเตอร
(CDM-R) **
ธุรกิจ/เทคโนโลยีภมู ิทัศน/สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
วิศวกรรมสารสนเทศและเครือขาย (INET-R)*
10 ปวส. ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/
06305
อิเล็กทรอนิกส หรือสาชาอื่นทีเ่ กี่ยวของ
หมายเหตุ 1. * จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษา
ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ
2. ** จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษา
ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ [มติยอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 23 มีนาคม
พ.ศ. 2565 สําหรับนักศึกษาใหมรุนปการศึกษา 2565 – 2569 (รวม 5 รุน)]
3. *** อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ
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4. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม
รายการ
1. ดาวนโหลดระเบียบการรับสมัคร และสมัครทาง
อินเทอรเน็ต
2. ประกาศรายชื่อผูมีสทิ ธิ์สอบสัมภาษณ
3. สอบสัมภาษณ
3.1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตร
ประยุกต/คณะอุตสาหกรรมเกษตร/คณะเทคโนโลยี
และการจัดการอุตสาหกรรม/คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี/คณะบริหารธุรกิจ
3.2 คณะวิศวกรรมศาสตร/คณะวิทยาศาสตร พลังงาน
และสิ่งแวดลอม
4. ประกาศผลสอบคัดเลือก
5. ชําระเงิน
หมายเหตุ

กําหนดการ
วันที่ 21 มิถุนายน ถึง
วันที่ 29 มิถุนายน 2565
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

สถานที่ดําเนินการ
http://www.admission.kmutnb.ac.th
- เว็บไซตคณะ/วิทยาลัย ทีส่ มัคร
- http://www.admission.kmutnb.ac.th
- สอบสัมภาษณ ใหตรวจสอบจากประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
- ประกาศผลสอบคัดเลือกทีเ่ ว็บไซต คณะ/
วิทยาลัย ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ
- http://www.admission.kmutnb.ac.th

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

- เว็บไซต คณะ/วิทยาลัย ที่มีรายชื่อสอบ
สัมภาษณ
- http://www.admission.kmutnb.ac.th
วันที่ 7 – 10 กรกฎาคม 2565 http://newstudent.kmutnb.ac.th/
Student/StudentLogin.aspx
กําหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม จะประกาศใหทราบวันประกาศผลสอบคัดเลือก

5. ขั้นตอนการสมัครผานระบบการรับนักศึกษาออนไลน
ผูสมัครเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือทุกคน ตองปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครผานระบบ
การรับนักศึกษาออนไลนใหครบทุกขั้นตอนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากปฏิบัติไมครบตามขั้นตอนการสมัคร ผูสมัครจะเสีย
สิทธิในการสมัคร
ขั้นตอนการสมัคร
วิธีการดําเนินการ
1. ศึกษา/ตรวจสอบขอมูล
ผูสมัคร ศึกษา/ตรวจสอบขอมูลการรับนักศึกษาจากระเบียบการรับสมัครให
การรับนักศึกษา จากระเบียบการ
เขาใจโดยดําเนินการดังนี้
รับสมัคร
 Download ระเบียบการรับสมัครและสืบคนขอมูลประกอบ
การรับสมัครไดที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th เลือก
โครงการรับตรงสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2. เขาสูระบบการรับนักศึกษา
เขาสูระบบการรับนักศึกษาออนไลนที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th
ออนไลน
กอนการสมัครผูสมัครทุกคนตองทําการลงทะเบียนเพื่อสมัครเรียน (ผูส มัคร
ลงทะเบียนไดเพียง 1 ครั้งเทานัน้ ) ที่
2.1 ลงทะเบียนเพื่อการสมัครผาน
http://www.admission.kmutnb.ac.th ซึ่งในขั้นตอนนี้ผูสมัครจะตอง
ระบบการรับนักศึกษาออนไลน
 กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูส มัคร 13 หลัก ใหถูกตอง
 กําหนดรหัสผาน (ผูส มัครเปนผูกําหนด ควรกําหนดรหัสทีผ่ ูสมัครจําไดงาย)
 กรอกชื่อ – นามสกุล เปนภาษาไทยเทานั้น (ไมตองใสคํานามหนา
ชื่อ)
2.2 เลือกโครงการที่ตองการสมัคร
 เลือกโครงการรับตรงสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เขาศึกษา
(ปวซ.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)เขาศึกษาตอ มจพ.
2.3 กรอกขอมูลการสมัคร
 ผูสมัครกรอกขอมูลใหถูกตองครบถวน
 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนทําการบันทึก
มีตอ
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ขั้นตอนการสมัคร
2.4 พิมพใบแจงการชําระเงิน
คาสมัคร
3. ชําระเงินคาสมัครสอบที่ธนาคาร

4. ตรวจสอบสถานะการสมัคร

5. พิมพใบหลักฐานแสดงการสมัคร

วิธีการดําเนินการ
 พิมพใบแจงการชําระเงิน (ผูสมัครตองชําระเงินภายในวันที่ทกี่ ําหนด
ซึ่งระบุอยูในใบแจงการชําระเงิน)
ผูสมัครถือใบแจงการชําระเงินคาสมัครไปชําระเงินที่ธนาคารกรุงไทย หรือ
ธนาคารไทยพาณิชย ไดทุกสาขา ภายในวันที่ที่ระบุไวในใบแจงการชําระเงิน
คาสมัคร การสมัครจะสมบูรณเมือ่ ผูสมัครชําระเงินตามกําหนดเวลาในใบแจงการ
ชําระเงินคาสมัคร
 หากผูสมัครไมไดชาํ ระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนดตามใบแจงการชําระ
เงินคาสมัคร กรณีที่ยังไมสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ใหผูสมัครดําเนินการ
login เขาระบบการรับนักศึกษาออนไลน (ไมตองลงทะเบียนใหม) แลวยกเลิก
การสมัครเดิม ทําตามขั้นตอนที่ 2 ขอ 2.2 ถึง ขอ 2.4 และขั้นตอนที่ 3
ใหมอีกครั้ง กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ถือวาผูสมัครไมประสงคจะสมัคร
และจะเรียกรองสิทธิใด ๆ จากมหาวิทยาลัยไมได
หลังจากวันทีไ่ ปชําระเงินแลว 3 วันทําการ ใหผูสมัครตรวจสอบสถานะ
การสมัครวาการชําระเงินสําเร็จหรือไม โดยเขาเว็บไซต
http://www.admission.kmutnb.ac.th เลือกเมนูตรวจสอบสถานะการ
สมัครแลวกรอกเลขประจําตัวประชาชนใหถูกตอง ถาการชําระเงิน
เรียบรอยไมมีปญหาใด ๆ สถานะจะแสดงวา “สําเร็จ” กรณีที่ยงั ไมชาํ ระ
เงิน สถานะจะแสดงวา “รอชําระเงิน”
ขั้นตอนนี้ผูสมัครจะทราบเฉพาะสถานการณชําระเงินเทานั้น
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ใหผูสมัครพิมพใบหลักฐานแสดงการสมัคร เพื่อ
แสดงขอมูลใหผูเขาสอบทราบขอมูลเลขที่สมัคร เลขที่นั่งสอบ และขอมูล
การสอบของตนเอง เขาสูระบบการรับนักศึกษาออนไลน ที่
http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/Information/ApplyBillPayment.aspx
ใหผูสมัครดําเนินการกรอกเลขประจําตัวประชาชนใหถูกตอง
ผูสมัครจะทราบขอมูลเลขทีส่ มัคร เลขที่นั่งสอบ และขอมูลการสอบของตนเอง

ผูสมัครที่ไดทําการสมัครและชําระเงินคาสมัครแลว มหาวิทยาลัยจะไมมีการคืนเงิน ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีทตี่ อ งการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา/อันดับการเลือก สามารถกระทําไดในชวงเวลาของกําหนดการรับสมัคร
ซึ่งผูสมัครตองทําการสมัครใหม โดย login เขาระบบการรับนักศึกษาออนไลน (ไมตองลงทะเบียนใหม) แลวยกเลิก
การสมัครเดิม ทําตามขั้นตอนที่ 2 ขอ 2.2 ถึง ขอ 2.4 และขั้นตอนที่ 3 ใหมอีกครั้ง
หากผูสมัครไดชาํ ระเงินคาสมัครแลว ตองชําระเงินคาสมัครใหม
ผูสมัครเกิดปญหา หรือขอขัดของในการดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ
ใหแจงกลุมงานรับเขาศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 0 2555 2000 ตอ 1626 หรือ 1627
6. การเลือกสาขาวิชาที่ตองการสมัคร
ผูสมัครสามารถเลือกสมัครได 1 คณะ และเลือกสาขาวิชาที่ตองการเขาศึกษาได 1 อันดับ ยกเวน
• คณะวิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม ผูสมัครสามารถเลือกสมัครไดสูงสุด 2 อันดับ ตองเปนสาขาวิชาเดียวกัน
เทานั้น (โครงการปกติไมเกิน 1 อันดับ และหรือโครงการสมทบพิ เศษ ไม เกิ น 1 อันดับ) ทั้งนี้ผูสมัครตองตรวจสอบคุ ณวุฒิ
ของผูสมัครใหตรงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละสาขาวิชา

10
7. คาสมัครสอบ
คาสมัครสอบเริ่มตนสําหรับการเลือกสาขาวิชาอันดับ 1 เปนเงิน 400 บาท และอันดับถัดไปสาขาวิชาละ 100 บาท โดยมี
คาธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณี)
ทั้งนี้ผูสมัครจะชําระเงินคาสมัครสอบผานทางธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย ไดทุกสาขา โดยนําใบแจงการ
ชําระเงินไปยื่นที่ธนาคาร และใหตรวจสอบกําหนดวันที่ชําระเงินดวย หากเลยกําหนดวันจะไมสามารถชําระเงินคาสมัครสอบได
8. เกณฑการพิจารณาสําหรับผูที่สอบคัดเลือกได
เกณฑการพิจารณาสําหรับผูทสี่ อบคัดเลือกได จะพิจารณาจาก
1. ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (เฉพาะคณะที่กําหนด)
2. ผลคะแนนการสอบประเมินความสามารถ (เฉพาะคณะที่กําหนด)
3. ผลคะแนนสอบสัมภาษณ
4. Portfolio (เฉพาะคณะที่กาํ หนด)
5. บุคลิกภาพ (เฉพาะคณะที่กาํ หนด)
6. ตองมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติทั่วไปของผูส มัคร เปนผูส ําเร็จการศึกษา และมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ทางการศึกษาของผูส มัครตรงตามที่ระบุไวในแตละสาขาวิชา
9. การสอบสัมภาษณ สอบประเมินความสามารถและการสงผลตรวจสุขภาพ
ผูสมัครที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณจะตองสอบสัมภาษณ สอบประเมินความสามารถและสงผลตรวจสุขภาพ ในวันเวลา
และเปนไปตามรูปแบบที่คณะกําหนดไวในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ
10. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
1. เปนผูสาํ เร็จการศึกษาในสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมีคุณวุฒิและคุณสมบัตทิ างการศึกษาของผูส มัคร ตรงตามที่ระบุไวในแตละ
สาขาวิชา
2. มีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
ผูที่สอบคัดเลือกได จะตองไมมชี ื่อเปนนิสิตหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่น ซึ่งมีกาํ หนดเวลาเรียนตามวัน และเวลา
ราชการ ยกเวนมหาวิทยาลัยเปด ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยนี้
หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามที่กําหนดหรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามที่ระบุไวอยูกอนทํา
การสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้น ๆ และแมจะไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอย
แลวก็ตาม และไมไดเปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเปนอยางอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที
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11. การรายงานตัวเปนนักศึกษา
ผู ส อบคั ด เลื อ กได แ ล ว ยั ง ไม ถื อ เป น นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า พระนครเหนื อ จนกว า
มหาวิทยาลัยจะขึ้นทะเบียนผูสมัครเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ผูสอบคัดเลือกไดตองรายงาน
ตัว/ปฐมนิเทศ ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในประกาศผลสอบคัดเลือก ชําระเงินคาบํารุงการศึกษา และคาธรรมเนียม
ตาง ๆ มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์
หลังจากประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม ใหนักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดทายประกาศผลสอบคัดเลือก
จากมหาวิทยาลัย อยางถี่ถว น และดาวนโหลดคูมือนักศึกษาที่ http://acdserv.kmutnb.ac.th
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม มีดังนี้
เขาสูระบบการชําระเงินนักศึกษาใหม

นําใบชําระเงินไปจายเงินที่ธนาคารภายในระยะเวลาที่กําหนด

เขาสูระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม

เขาสูระบบรายงานตัวนักศึกษาใหมออนไลน

เขาสูระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา ตรวจสอบผลการลงทะเบียนวิชาเรียน

ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565

(ศาสตราจารย ดร.เสาวณิต สุขภารังษี)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

