
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการรับสมัครโควตาเรียนดีสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

เขาศึกษาตอระดับปรญิญาตรีหลักสตูรตอเน่ือง/เทียบโอน  

ประจำปการศึกษา 2565 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

********************* 
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โครงการรับสมัครโควตาเรยีนดีสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีหลักสูตรตอเนื่อง/เทียบโอน ประจำปการศึกษา 2565 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

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

 

ดวยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มีนโยบายใหโควตา

เรียนดีกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  เพ่ือเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง 2-3 ป) 

(อส.บ.)  และหลักสูตรเทียบโอน 3 ป (วศ.บ.)  ท่ัวประเทศโดยตองเปนผูท่ีมีผลการเรียนอยูในระดับดี   มีความ

ประพฤติดี  และมีคุณสมบัติตรงตามท่ีวิทยาลัยฯ กำหนด เพ่ือเปดโอกาสทางการศึกษาใหนักศึกษาไดเขาศึกษาตอ    

ในระดับท่ีสูงข้ึน ในปการศึกษา 2565 ซ่ึงมีรายละเอียดการรับสมัครดังตอไปนี้ 

 

1.  คุณสมบัติผูสมัคร 

1.1  เปนผูท่ีสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนพระประมุข 
1.2  ตองกำลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาและจะจบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)             

  ในปการศึกษา 2564 และมีคะแนนเฉล่ียสะสมในระดับ ปวส. 2 ภาคการศึกษา ไมต่ำกวา 2.75    
1.3  เปนผูมีความประพฤติดี เรียบรอย แตงกายสุภาพ และรับรองตอมหาวิทยาลัยวาจะปฏิบัติตามกฎ    

  ระเบียบ ขอบังคับและคำสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด 
1.4  ไมมีชื่อในทะเบียนเปนนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ยกเวนมหาวิทยาลัยเปด 
1.5  ไมเคยตองโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิดท่ีไดกระทำ โดย
ประมาท 
1.6 ไมเปนโรคติดตอรายแรง โรคจิตฟนเฟอน โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือเปนโรคท่ีสำคัญท่ีจะเปนอุปสรรค   

 ตอการศึกษา 
1.7  ผูปกครองหรือผูอุปการะรับรองวาจะอุดหนุนคาธรรมเนียม คาบำรุงและคาใชจายตางๆ ท่ีเก่ียวกับ  

 การศึกษาไดตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา 
1.8 ตองเปนผูท่ีอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 
1.9 เปนผูท่ีมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
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2.จำนวนรับนักศึกษาโควตาเรียนดี 
 

รหัสสาขา ชื่อสาขาวิชา (ตัวยอ) จำนวนรับ 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

03301 เทคโนโลยีการเช่ือม WDT-R 30 
03302 เทคโนโลยีการเช่ือม WDT-T 30 
03304 เทคโนโลยีเครื่องกล - ออกแบบเครื่องกล MDT-T 15 

03305 เทคโนโลยีเครื่องกล - ออกแบบแมพิมพ TDT-T 22 

 03328 เทคโนโลยีเครื่องกล - ผลติช้ินสวนอากาศยาน AcT-T 22 

03310 เทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง PNT-R 35 
03311 เทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง PNT-T 35 
03312 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส - เครื่องมือวัดและควบคุม EIT-R 20 
03314 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส - โทรคมนาคม ETT-R 20 
03316 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส - คอมพิวเตอร ECT-R 15 
03320 เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส MtT-R 13 
03420 เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส (สมทบพิเศษ) MtT-RS 6 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
03318 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมพิมพและเครื่องมือ TDET-2R 17 

03423 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกสกำลัง (เทียบโอน) (สมทบพิเศษ) PNET(PE)-2RS 25 
03321 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล    MDET(M) -2R 20 

    - แขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล (เทียบโอน)     

03322 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล                                                                      MDET(D) -2R 25 

     - แขนงวิชาออกแบบผลิตภณัฑเครื่องจักรกล (เทียบโอน)      

03325 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ (เทียบโอน) RAET-2R 35 

03425 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ (เทียบโอน) RAET-2T 35 

03326 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (เทียบโอน) AmET-2R 43 

03426 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (เทียบโอน) (สมทบพิเศษ) AmET-2RS 30 

 

หมายเหตุ  จัดการเรียนการสอนในรูปแบบเสริมทักษะภาษาอังกฤษในระหวางการศึกษา ไมนอยกวารอยละ 20    

ของจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร โดยใชอัตราคาลงทะเบียนเทากับหลักสูตรปกติ 

- คาลงทะเบียนโครงการปกติแบบเหมาจาย/ภาคการศึกษา            22,050.00  บาท 

- คาลงทะเบียนโครงการสมทบพิเศษแบบเหมาจาย/ภาคการศึกษา   31,550.00  บาท 
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3.  คุณวุฒิทางการศึกษาของผูสมัคร 
 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 2-3 ป 

หลักสูตรและสาขาวิชา คุณวุฒิผูสมัคร ปวส. 

เทคโนโลยีการเช่ือม (รอบเชา),(รอบบาย) 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล สาขาเครื่องกล สาขาเทคนิคโลหะ 
อุตสาหกรรมการตอเรือ สาขาเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขางนเทคนิค

เครื่องกลระบบขนสงทางราง เทคนิคการเช่ือมอุตสาหกรรม เทคนิคการเช่ือมโลหะ 
เทคนิคงานทออุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรมตอตัวถังรถโดยสาร เทคนิคซอม
ตัวถังและสรีถยนต ชางยนต ชางกลโรงงาน เทคนิคอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรม

การผลิต สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา 
สาขาวิชาเทคนิคการผลติ 

  

เทคโนโลยีเครื่องกล - ออกแบบเครื่องกล (รอบบาย) ประเภทวิชาสาขางานเครื่องมือกล/สาขางานอุปกรณจับยดึ/สาขางานแมพิมพโลหะ 

  
สาขางานแมพิมพพลาสติก/สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลติ/ 

สาขาชางกลโรงงาน/สาขาชางผลติเครื่องมือและแมพิมพ 

เทคโนโลยีเครื่องกล - ออกแบบแมพิมพ  (รอบบาย) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ชางอุตสาหกรรม/แมพิมพ 
เทคโนโลยีเครื่องกล – ผลติช้ินสวนอากาศยาน  
(รอบบาย) 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ชางอุตสาหกรรม/แมพิมพ/ 
สาขาวิชาชางอากาศยาน 

เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส (รอบเชา) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส 

เทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชา/ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/แมคคาทรอนิกส 

(รอบเชา),(รอบบาย)  

  
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส - เครื่องมือวัดและควบคุม 
(รอบเชา) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส 

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส - โทรคมนาคม (รอบเชา) 

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส - คอมพิวเตอร (รอบเชา) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกสและ 

  สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 เทคโนโลยีเครื่องตนกำลัง 
   -  เทคโนโลยียานยนต (รอบเชา),(รอบบาย) 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา /ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิชาชางกลเกษตร /ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการจดัการ 
    
 เทคโนโลยีเครื่องตนกำลัง 
- เทคโนโลยีพลังงาน (รอบเชา),(รอบบาย)  

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา /ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิชาชางกลเกษตร /ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการจดัการ 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) เทียบโอน 3 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรและสาขาวิชา คุณวุฒิผูสมัคร ปวส. 

   

เทคโนโลยีวิศวกรรมแมพิมพและเครื่องมือ ประเภทวิชาสาขางานเครื่องมือกล/สาขางานอุปกรณจับยดึ/สาขางานแมพิมพโลหะ 

  สาขางานแมพิมพพลาสติก/สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลติ/สาขาชางกลโรงงาน 

  สาขาชางผลติเครื่องมือและแมพิมพ 
เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิต
เครื่องจักรกล   

  - แขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล  ประเภทวิชาเครื่องกล/สาขาวิชาเทคนิคการผลิต/สาขาวิชาเทคนิคโลหะ/ 

  
สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล/สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม/สาขาวิชาอุตสาหกรรม         

การตอเรือ/สาขาวิชาเทคนิคการหลอ/สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส 

  

  - แขนงวิชาออกแบบผลิตภณัฑเครื่องจักรกล ประเภทวิชาเครื่องกล/สาขาวิชาเทคนิคการผลิต/สาขาวิชาเทคนิคโลหะ/ 

  
สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล/สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม/สาขาวิชาอุตสาหกรรม         

การตอเรือ/สาขาวิชาเทคนิคการหลอ/สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส 

   
เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการ       
ปรับอากาศ  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาชางยนต  

  สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาไฟฟากำลัง 

เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล/สาขางานยานยนต/เครื่องกลอุตสาหกรรม/ 

  
เครื่องเรือ/เครื่องกลเกษตร/ตัวถังและสรีถยนต/สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบำรุง/  สาขา
งานเครื่องมือกล/ซอมบำรุงเครื่องจักรกลเขียนแบบเครื่องกล/ช้ินสวนเครื่องจักรกลเกษตร 

  
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกสกำลัง
(โครงการสมทบพิเศษ) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส 
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4. วิธีการรับสมัคร 

     4.1  การเลือกอันดับโควตาเรียนดี มีสิทธิ์ในการเลือกสมัครได 3 อันดับ ท่ีตรงกับคุณวุฒิผูสมัคร 

 4.2  วิธีการสมัครโควตาเรียนดี  

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

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

5.  การสอบคัดเลือก 

การสอบคัดเลือกนักศึกษาโควตาเรียนดีดวยวิธีสอบสัมภาษณเชิงวิชาการ (รูปแบบออนไลน) ในวันศุกรท่ี  26  

พฤศจิกายน  2564 เวลา  09.00 น. เปนตนไป  โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้ 

 1.  ใบหลักฐานแสดงการสมัคร 

  2.  สำเนาหลักฐานการศึกษา 1 ฉบับ 

 3.  บัตรประจำตัวประชาชน  พรอมสำเนา 1 ฉบบั 

 4.  เกียรติบัตร หรือผลงาน (ถามี) 

 

6.  กำหนดการรับสมัคร 
 

กำหนดการ วันที่ 

เปดรับสมัครทางเว็บไซต วันท่ี  1   ตุลาคม  ถึงวันท่ี  12  พฤศจิกายน  2564 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันท่ี  23  พฤศจิกายน  2564 

สอบสมัภาษณ วันท่ี  26  พฤศจิกายน  2564  เวลา  09.00 น. เปนตนไป 

ประกาศรายชื่อผูสอบผานการคัดเลือก วันท่ี  8   ธันวาคม  2564 

ชำระเงินคาธรรมเนียมและคาบำรุงการศึกษา วันท่ี  15 - 30  ธันวาคม  2564 
 

หมายเหตุ   คาลงทะเบียนโครงการปกติแบบเหมาจาย/ภาคการศึกษา            22,050.00  บาท 

   คาลงทะเบียนโครงการสมทบพิเศษแบบเหมาจาย/ภาคการศึกษา   31,550.00  บาท 

 

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

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

