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โครงการรับสมัครโควตาเรยีนดีสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ป� ประจำป�การศึกษา 2564 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

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

1. ท่ีมา 

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีนโยบายให้

โควตาเรียนดีกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .)  เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ป�           

ท่ัวประเทศโดยต้องเป�นผู้ท่ีมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมีความประพฤติดี  และมีคุณสมบัติตรงตามท่ีวิทยาลัยฯ 

กำหนด เพ่ือเป�ดโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษาได้เข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน ในป�การศึกษา 2564  
 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ได้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตรงตามท่ีต้องการและมาจากท่ัวประเทศ สำหรับ

เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ 

2.2 เพ่ือเพ่ิมโอกาสและความทัดเทียมทางการศึกษาให้กับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
 

3.  คุณสมบัติผู้สมัคร 

3.1  เป�นผู้ท่ีสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป�นพระประมุขอย่างบริสุทธิ์ใจ 

3.2  ต้องกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาและจะจบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)             

  ในป�การศึกษา 2563 และมีคะแนนเฉล่ียสะสมในระดับ ปวช. 4  ภาคการศึกษา  สมัครเข้าศึกษา     

  โครงการปกติต้องผลคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ำกว่า  2.75 และสมัครเข้าศึกษาโครงการสมทบพิเศษ          

  ไม่ต่ำกว่า 2.50   

3.3  เป�นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎ    

  ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 

3.4  ไม่มีชื่อในทะเบียนเป�นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเป�ด 

3.5  ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดท่ีได้กระทำ โดย

ประมาท 

3.6  ไม่เป�นโรคติดต่อร้ายแรง โรคจิตฟ��นเฟ�อน โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือเป�นโรคท่ีสำคัญท่ีจะเป�นอุปสรรค   

 ต่อการศึกษา 

3.7  ผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวกับ  

 การศึกษาได้ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา 

3.8  ต้องเป�นผู้ท่ีอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

3.9  เป�นผู้ท่ีมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
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4.จำนวนรับนักศึกษาโควตาเรียนดี 
 

หลักสูตรและสาขาวิชา 
รหัส

สาขาวิชา 

จำนวน 

ให้โควตา 

(คน) 

เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ TDET 03101 10 

เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ (สมทบพิเศษ) TDET 03201 10 

เทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม WdET 03102 15 

เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล แขนงวิชาสร้างเครื่องจักรกล  MDET(M) 03103 10 

เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล แขนงวิชาสร้างเครื่องจักรกล (สมทบพิเศษ)  MDET(M) 03203 10 

เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล MDET(D) 03113 10 

เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต ์ AmET 03104 15 

เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (สมทบพิเศษ) AmET 03204 10 

เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ RAET 03105 15 

เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ (สมทบพิเศษ) RAET 03205 10 

เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์ MtET 03106 10 

เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (สมทบพิเศษ) MtET 03206 10 

เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร ์ PoET 03107 13 

เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ (สมทบพิเศษ) PoET 03207 5 

เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์กำลัง แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง PnET-PE 03108 18 

เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์กำลัง แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (สมทบพิเศษ) PnET-PE 03208 8 

เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์กำลัง แขนงวิชาวิศวกรรมควบคุม (สมทบพิเศษ) PnET-CT 03219 8 

เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม EnET(T) 03109 9 

เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์แขนงวิชาโทรคมนาคม (สมทบพิเศษ) EnET (T) 03209 9 

เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์แขนงวิชาคอมพิวเตอร ์ EnET( C ) 03115 9 

เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์แขนงวิชาเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัต ิ EnET (I) 03116 9 

เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์แขนงวิชาการกระจายเสยีงวิทยุและโทรทัศน์ EnET (B) 03117 9 
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หลักสูตรและสาขาวิชา (ต่อ) 
รหัส

สาขาวิชา 

จำนวน 

ให้โควตา 

(คน) 

เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต InET (P) 03110 13 

เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์และการผลิต (สมทบพิเศษ) InET (P) 03210 8 

เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต InET (M) 03120 13 

เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต (สมทบพิเศษ) InET (M) 03220 8 

วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลย ี CvET 03111 24 

วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (สมทบ) CvET 03211 5 

เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน ACET 03118 15 

เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน ACET 03218 10 

การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ IPTM 03112 5 
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5.  คุณวุฒิทางการศึกษาของผู้สมัคร 
 

                     สาขาวิชา                   คุณวุฒิผู้สมัคร  ( ปวช. ) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 

  เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิต 

  เครื่องจักรกล  (MDET)         

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาเครื่องกล 

ช่างกลโรงงาน     ช่างจิ๊กและทำเครื่องมือ    

ช่างเขียนแบบเครื่องกล    ช่างเครื่องจักรกลอัตโนมัติ    

หรือเทียบเท่า  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 

  เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ    

  (TDET) 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาเครื่องกล 

ช่างกลโรงงาน  ช่างแม่พิมพ์   ช่างจิ๊ก  ช่างเขียนแบบ

เครื่องกล   ช่างเครื่องจักรกลอัตโนมัติ  หรือเทียบเท่า   

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาควิชา 

เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 

  เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์  (PoET) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาเครื่องกล 

(เครื่องกลอุตสาหกรรม) สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อม

บำรุง (เครื่องมือกลซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล เขียนแบบ

เครื่องกล แม่พิมพ์พลาสติก) สาขาวิชาไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ (อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชา

ผลิตภัณฑ์ยาง (ผลิตภัณฑ์ยาง)โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 

  เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  (MtET) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาเครื่องกล 

(ช่างกลโรงงาน  ช่างเขียนแบบเครื่องกล)  ช่างไฟฟ้า 

(อิเล็กทรอนิกส์  ไฟฟ้ากำลัง)  หรือเทียบเท่า  โดย 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการภาควิชาเทคโนโลยี 

วิศวกรรมเครื่องกล 
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                    สาขาวิชา                   คุณวุฒิผู้สมัคร  ( ปวช. ) 

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม 

  เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม  (WdET) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาเครื่องกล 

    ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น  ช่างกลโลหะหรือเทียบเท่า   

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาควิชาเทคโนโลยี

วิศวกรรมการเชื่อม     

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง 

เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์  (AmET) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   สาขาวิชาเครื่องกล  

   
สาขาวิชาช่างยนต์  หรือเทียบเท่าโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง 

เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็น 

และการปรับอากาศ  (RAET) 

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)      สาขาวิชาเครื่องกล 

สาขาวิชาช่างยนต์    สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   หรือเทียบเท่าโดยความเห็น 

ชอบของคณะกรรมการภาควิชาเทคโนโลยวีิศวกรรม 

เครื่องต้นกำลัง 

เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน (ACET) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาเครื่องกล 

สาขาวิชาช่างยนต์   สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   หรือเทียบเท่าโดยความเห็น 

ชอบของคณะกรรมการภาควิชาเทคโนโลยวีิศวกรรม 

เครื่องต้นกำลัง 

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 

เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาไฟฟ้าและ 

(PnET) อิเล็กทรอนิกส์  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม    

ช่างไฟฟ้ากำลัง หรือเทียบเท่าโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (EnET) 

 

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   สาขาวิชาไฟฟ้าและ 

อิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์หรือเทียบเท่าโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ 
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                     สาขาวิชา                  คุณวุฒิผู้สมัคร  ( ปวช. ) 

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม 

วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (CvET) 

  

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    สาขาวิชาโยธา        

สาขาช่างก่อสร้าง   สาขาช่างสำรวจ  หรือเทียบเท่า 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาควิชาเทคโนโลยี

วิศวกรรมโยธาและสิง่แวดล้อม 

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

  เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (InET) 

   

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ทุกสาขา         

                                                 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ 

  การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและ 

  สารสนเทศ  (IPTM) 

    

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาเครื่องกล 

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาโยธา หรือเทียบเท่า  

จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการภาควิชาการจัดการ

เทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ 
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6. วิธีการรับสมัคร 

     6.1  การเลือกอันดับโควตาเรียนดี มีสิทธิ์ในการเลือกสมัครได้ 3 อันดับ ท่ีตรงกับคุณวุฒิผู้สมัคร 

 6.2  วิธีการสมัครโควตาเรียนดี  

สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์งานรับสมัคร (http://www.admission.kmutnb.ac.th) ของมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

7.  การสอบคัดเลือก 

การสอบคัดเลือกนักศึกษาโควตาเรียนดี 

 - สอบข้อเขียนวันเสาร์ท่ี  19  ธันวาคม  2563  เวลา 09.00 – 11.00 น.   

1. วิชาความรู้พ้ืนฐานท่ัวไปทางวิศวกรรม (วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์)  50 คะแนน    

2. วิชาความรู้พ้ืนฐานทางช่าง 50 คะแนน 

รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน  

 

 - สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ท่ี  19  ธันวาคม 2563   เวลา  13.00-16.00 น. โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้ 

 1.  ใบหลักฐานแสดงการสมัคร 

  2.  สำเนาหลักฐานการศึกษา 1 ฉบับ 

 3.  บัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมสำเนา 1 ฉบับ 

 4.  เกียรติบัตร หรือผลงาน (ถ้ามี) 

 

8.  กำหนดการรับสมัคร 

กำหนดการ โควตาเรียนดีระดับปริญญาตรี 

เป�ดรับสมัครทางเว็บไซต์ วันท่ี  15 ตุลาคม - 6  ธันวาคม  2563 

ชำระเงินค่าสมัครสอบ วันท่ี  15 ตุลาคม - 7  ธันวาคม  2563 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันท่ี  11  ธันวาคม  2563 

สอบข้อเขียน วันท่ี  19  ธันวาคม  2563  เวลา  09.00 - 11.00 น. 

สอบสมัภาษณ์ วันท่ี  19  ธันวาคม  2563  เวลา  13.00 - 16.00 น. 

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันท่ี  15  มกราคม  2564 

ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน วันท่ี  21 - 28 มกราคม  2564 

*** ชำระเงินค่าสมัครสอบภายในวันท่ีระบุในใบแจ้งชำระเงินค่าสมัครสอบ*** 

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

 9.1  ท่ีปรึกษา 

  คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 9.2  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  1.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

  2.  รองคณบดีฝ่ายบัญชีและการเงิน 

  3.  หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 

  4.  หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง 

  5.  หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม 

  6.  หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 

  7.  หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

  8.  หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 

  9.  งานวิชาการภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

  10.งานวิชาการภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ 

  11.งานวิชาการ   

12.งานการเงิน 

 

 

10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ได้นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาต่อในป�การศึกษา 2564 ท่ีตรงตามท่ีสาขาวิชาต้องการ 

2.  ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

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