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----------------- 
 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ได้มีเป้าหมายและนโยบายให้เกิดการขยาย
การศึกษาไปสู่ส่วนภูมิภาค  และเพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษา  ในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี  และในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ใกล้เคียงได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา   จึงได้ขยายวิทยาเขตมาตั้งที่จังหวัดปราจีนบุรี  เป็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  วิทยาเขตปราจีนบุรี    โดยมีที่ตั้งอยู่ ณ ต าบลเนินหอม   
อ าเภอเมือง  จั งหวัดปราจีนบุรี   เพ่ือให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนและการรับนักศึกษาใหม่ 
ของคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือและนโยบายของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย   ดังนั้นในปีการศึกษา 2565 คณะเทคโนโลยี
และการจัดการอุตสาหกรรม  จึงได้มีนโยบายในการรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี  เพ่ือรับบุคคลเข้าศึกษาต่ อ
ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาต่าง ๆ  ของคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม   โดยโควตาเรียนดีรับจาก
นักเรียนและนักศึกษาทั่วประเทศ   
 

1.  วัตถุประสศค์ 
  เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีลักษณะพิเศษตรงตามที่ต้องการ และมาจากทั่วประเทศ  ส าหรับเข้าศึกษาใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะเทคโนโลยีและการจัดการอตุสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
วิทยาเขตปราจีนบุรี 
 

2. รหัสสาขาวิชา  และจ านวนรับ 
ระดับ หลักสูตร และสาขาวิชา รหัสสาขา จ านวนรับ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี   
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 06101 20 
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง 06104 20 
2. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   
 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต 06106 40 
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   
 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)* 06102 20 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและการอาหาร 06103 40 
 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)* 06105 20 
ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อศ) 2 ปี   
1. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 06301 25 
 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 06303 20 
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ระดับ หลักสูตร และสาขาวิชา รหัสสาขา จ านวนรับ 

ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) 2 ปีครึ่ศ   
1. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   
 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต 06306 40 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง 06302 20 
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   
 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 06304 40 
ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) 3 ปี   
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   
 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)* 06305 25 
หมายเหตุ    
  *หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 25,000.00 บาท 
 
  

3.  คุณสมบัติและคุณวุฒิทาศการศึกษาขอศผู้สมัคร 
 3.1 คุณสมบัติท่ัวไปขอศผู้สมัคร 

(1) เป็นผู้ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข 
(2) คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือประกาศนียบัตรอ่ืนใดที่มหาวิทยาลัยเทียบเท่า   

หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละสาขาวิชา
ในปีการศึกษา  2564 

(3)  เป็นผู้มีความประพฤติดี  เรียบร้อย  แต่งกายสุภาพ  และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบ  ข้อบังคับและค าสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 

(4) ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันชั้นสูงอ่ืน ๆ  ยกเว้น  
มหาวิทยาลัยเปิด 

(5) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ 
ได้กระท าโดยประมาท 

(6) ไม่เป็นโรคตดิต่ออย่างร้ายแรง  โรคจิตฟั่นเฟือน  โรคที่สังคมรังเกียจ  หรือเป็นโรคที่ส าคัญที่จะเป็น 
อุปสรรคต่อการศึกษา 

(7) มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม  ค่าบ ารุงและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวกับ 
การศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 

(8) ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
(9) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ  ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 
หากปรากฏในภายหลัศว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ศอยู่ก่อนท าการสมัครสอบคัดเลือกจะ 

ถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้ศนั้น ๆ  และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาขอศมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วก็
ตาม  และไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเป็นอย่าศอ่ืน  จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที 
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 3.2  คุณสมบัติเฉพาะ 
 ผู้สมัครโครงการโควตาเรียนดี  ต้อศเป็นผู้ที่ก าลัศศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือ  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ชั้นปีสุดท้ายที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA)  ตั้ศแต่ 2.75 ขึ้นไป (ถึศเทอม 2/63)   
 
 3.3 คุณวุฒทิาศการศึกษาขอศผู้สมัคร 
         3.3.1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
                (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   - ม.6  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ เทียบเท่า ม.6 
     - ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์  
     - ปวช. ประเภทวิชาศิลปกรรม กลุ่มวิชาศิลปกรรม เฉพาะสาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต  
สาขางานมัลติมีเดีย  สาขางานแอนิเมชั่น   
     - ปวช. ประเภทวิชาพณิชยการ กลุ่มวิชาพณิชยการ เฉพาะสาขางานการบัญชี  สาขางาน
การตลาด  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
     - ปวช. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ด้านช่างอุตสาหกรรม) 
 

           (2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ  
   - ม.6  เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์  โดยเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว
ต้องผ่านการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไม่น้อยกว่า 
30 หน่วยกิตหรือเทียบเท่า 
     - ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล  กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์  กลุ่ม
วิชาการก่อสร้าง (ยกเว้นสาขาวิชาส ารวจ และสาขาวิชาช่างเคหภัณฑ์)  กลุ่มวิชาการต่อเรือ สาขางานต่อเรือโลหะ 
และกลุ่มวิชาอ่ืน ๆ สาขางานช่างพิมพ์  สาขางานอุตสาหกรรมยาง  สาขางานอุตสาหกรรมฟอกหนัง  และกลุ่มวิชา
ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ 
     - ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร  สาขางาน
ช่างอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
การเกษตรฐานวิทยาศาสตร์  สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร   
     - ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สาขางานเทคโนโลยีสิ่งทอ  สาขางานเคมีสิ่งทอ  สาขา
งานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป  สาขางานเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม 
    - ปวช. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ด้านช่างอุตสาหกรรม) 
 

           (3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและการอาหาร 
   - ม.6  เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์  โดยเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว
ต้องผ่านการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 
30 หน่วยกิตหรือเทียบเท่า 
   - ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มวิชา
อ่ืนๆ สาขางานผลิตภัณฑ์ยาง  สาขางานอุตสาหกรรมยาง  และกลุ่มวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ (ยกเว้น
สาขางานก่อสร้าง) 
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   - ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร  สาขางาน
ช่างอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรฐานวิทยาศาสตร์  สาขา
งานอุตสาหกรรมเกษตร สาขางานช่างเกษตร   
     - ปวช. ประเภทวิชาประมง  สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ า      
  

            (4) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่อศกลและกระบวนการผลิต 
   - ม.6  เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์  โดยเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว
ต้องผ่านการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 
30 หน่วยกิตหรือเทียบเท่า 

  - ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มวิชา
อ่ืนๆ สาขางานผลิตภัณฑ์ยาง  สาขางานอุตสาหกรรมยาง  และกลุ่มวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ ( ยกเว้น
สาขางานก่อสร้าง) 
 

           (5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารศานก่อสร้าศ 
   - ม.6  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ เทียบเท่า ม.6 
     - ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ทุกกลุ่มวิชา  
     - ปวช. ประเภทวิชาศิลปกรรม กลุ่มวิชาศิลปกรรม เฉพาะสาขาวิชาวิจิตรศิลป์  สาขาวิชาการ
ออกแบบ  สาขาวิชาการถ่ายภาพและวีดีทัศน์  สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
     - ปวช. ประเภทวิชาพณิชยการ กลุ่มวิชาพณิชยการ เฉพาะสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
     - ปวช. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ด้านช่างอุตสาหกรรม) 
 

           (6) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย 
   - ม.6  เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์  โดยเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว
ต้องผ่านการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 
30 หน่วยกิตหรือเทียบเท่า 

  - ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์  
     - ปวช. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ด้านช่างอุตสาหกรรม) 
   
     3.2.2 ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อศ/เทียบโอน) 2 – 3 ปี  
           (1) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล เฉพาะสาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม  
สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม  สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม  สาขางานซ่อมบ ารุงอากาศยาน  สาขางาน
เครื่องจักรกลอัตโนมัติ  กลุ่มวิชากลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์  (ทุกสาขางาน)   
     - ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานการพัฒนาโปรแกรม  
สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ  สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน  สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก  สาขางานการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์   
     - ปวส. ประเภทวิชาศิลปกรรม  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก   
     - ปวส. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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     - อนุปริญญา อนุปริญญาทางวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  อนุปริญญาทางคอมพิวเตอร์  
อนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

          (2) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
     - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
     - อนุปริญญา อนุปริญญาทางช่างอุตสาหกรรม  ช่างก่อสร้าง  ไฟฟ้าและอิเล็กทรอกนิกส์  
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (สายช่างอุตสาหกรรม)  คอมพิวเตอร์ (สายพาณิชยการ)  วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

          (3) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่อศกลและกระบวนการผลิต 
   - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  กลุ่มวิชาเครื่องกล (ยกเว้นสาขาวิชาช่างแม่พิมพ์อัญมณี  
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน)  กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาไฟฟ้า  สาขาวิชา
ไฟฟ้าก าลัง  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ยกเว้นสาขางานงานระบบโทรคมนาคม  สาขางานระบบภาพและระบบเสียง  
สาขางานสื่อสาร  สาขางานคอมพิวเตอร์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป)  สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม  
สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  กลุ่มวิชาเคมีอุตสาหกรรม  (ยกเว้นสาขางานอัญมณี)  กลุ่มวิชาอ่ืน ๆ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง 
      - ปวส. ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาช่างกลเกษตร  สาขาวิชาการจัดการหลังการ 
เก็บเกี่ยว  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม  
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร  สาขาวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง     
     - ปวส. ประเภทวิชาคหกรรม  สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร   
    - อนุปริญญา อนุปริญญาทางช่างอุตสาหกรรม  ไฟฟ้าและอิเล็กทรอกนิกส์   
 

          (4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารศานก่อสร้าศ 
     - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  กลุ่มวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  สาขาวิชา 
ช่างยนต์  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชายานยนต์  สาขาวิชาช่างจักรกลอัตโนมัติ  สาขาวิชาช่างท่อและประสาน  
สาขาวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น  สาขาวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์  สาขาวิชาการออกแบบการผลิต  
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างแม่พิมพ์อัญมณี   สาขาวิชาช่างเทคโนโลยี 
อุตสาหการ  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์  สาขาวิชาเทคนิคการ
ผลิต  สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  สาขาวิชาช่างโลหะวิทยา  สาขาวิชาช่างโลหะ  สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขางาน
ออกแบบและเขียนแบบการผลิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน  สาขางานออกแบบตกแต่ง
ภายใน  สาขางานตกแต่งภายใน  กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มวิชาการก่อสร้าง กลุ่มวิชาอ่ืน ๆ  สาขาวิชา
การพิมพ์  สาขาวิชาเทคนิคแว่นตาและเลนส์  สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง 
     - ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
     - ปวส. ประเภทวิชาศิลปกรรม  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือน
และการตกแต่งภายใน  สาขาวิชาการออกแบบ สาขางานออกแบบผลิตภัณฑ์  สาขางานออกแบบตกแต่งภายใน  
สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม  กลุ่มวิชาเกษตรกรรม  สาขางานเทคโนโลยีภูมิทัศน์   
     - ปวส. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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          (5) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 
- ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  กลุ่มวิชาเครื่องกล (ยกเว้นสาขาวิชาช่างแม่พิมพ์อัญมณี  สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การต่อเรือ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน)  กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาไฟฟ้า  
สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ยกเว้นสาขางานงานระบบโทรคมนาคม  สาขางานระบบภาพและ
ระบบเสียง  สาขางานสื่อสาร  สาขางานคอมพิวเตอร์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป  สาขาวิชาเครื่องมือวัดและ
ควบคุม  สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเคมีอุตสาหกรรม (ยกเว้นสาขา
งานอัญมณี)  กลุ่มวิชาอ่ืน ๆ สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง   
      - ปวส. ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาช่างกลเกษตร  สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม  สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจเกษตร  สาขาวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขางาน
เทคโนโลยีสมุนไพร  สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร       
     - อนุปริญญา อนุปริญญาทางช่างอุตสาหกรรม  ไฟฟ้าและอิเล็กทรอกนิกส์   
 

           (6) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย 
  - ปวส. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอกนิกส์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
4.   วิธีการรับสมัคร 
  สมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.kmutnb.ac.th  โดยมีสิทธิ์ในการเลือกอันดับได้  4 อันดับ ที่ตรงกับ
คุณวุฒิผู้สมัคร   
  
5.  การสอบคัดเลือก 

 การสอบสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาโควตาเรียนดี ประจ าปีการศึกษา 2565  คณะจะพิจารณาให้การ
จัดสอบเป็นแบบ On site  ณ อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  หรือ แบบ  On line ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19  (ทั้งนี้จะแจ้งรายละเอียดการสอบให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
สัมภาษณ์) 
  โควตาเรียนดีคัดเลือกโดยการพิจารณาจาก  Portfolio คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)  ถึงภาคเรียนที่  2 
ปีการศึกษา 2563  และผลการสอบสัมภาษณ์วันเสาร์  ที ่22 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา  9.00 -12.00  น.   
     เอกสารที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์โควตาเรียนดี (ให้น ามายื่นในวันสอบสัมภาษณ์) 
                1)  หลักฐานแสดงการสมัคร 
               *2)  ใบ รบ. หรือ หลักฐานการศึกษาที่แสดงผลการเรียนสะสม (GPA)  ถึงภาคเรียนที่ 2/2563   

 (ต้อศแสดศเกรดเฉลี่ยสะสม ถึศภาคเรียนที่ 2/2563) 
 3)  บัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 
 4)  ใบรับรองแพทย์จากโรศพยาบาลเท่านั้น  (ไม่รับผลตรวจจากคลินิกและสถานพยาบาล)  โดย 

ให้แพทย์สรุปผลตรวจลศในใบรับรอศแพทย์ (ใช้แบบฟอร์มของโรงพยาบาล)  โดยมีรายการ 
ที่ต้องตรวจดังนี้ 
 ผลตรวจสุขภาพท่ัวไป  ที่รับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรค 
   ต่อการศึกษา     

  ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)          

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


 
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ปราจีนบุรี                                                                                              

               Faculty of Industrial Technology and Management King Mongkut’s University of Technology North Bangkok Prachinburi                      
 

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี  ปีการศึกษา  2565                หน้า 8/8                                                                                                                                        

 
   ผลตรวจเอ็กซเรย์ปอด  (ไม่ต้องน าฟิล์มเอ็กซเรย์มาแสดง) 
   ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในปัสสาวะ (แอมเฟตามีน),  ผลตรวจปัสสาวะทั่วไป (U/A) 

   *5)  แฟ้มสะสมผลศาน (Portfolio)  ที่แสดงถึงให้เห็นความสามารถด้านวิชาการ เช่น  ใบ                   
                         ประกาศนียบัตร รูปภาพ  ฯลฯ 
 หมายเหตุ ข้อ 2)  และ 5)  มีผลต่อการพิจารณาให้คะแนน ต้องน ามาแสดง 
 
6.  ก าหนดการ 
   ก าหนดการรับสมัคร  : 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 12 มกราคม พ.ศ. 2565  
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์  : 18 มกราคม พ.ศ. 2565 
   สอบสัมภาษณ์  :   22 มกราคม พ.ศ. 2565  
   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก  : 27 มกราคม พ.ศ. 2565 
   Clearing House  : 7 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (เฉพาะปริญญาตรี 4 ปี)  
   ช าระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา   

- ผู้สมัครระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง/เทียบโอน): วันที่  1 – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
-  ผู้มีคุณวุฒิ ม.6 ช าเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา : วันที่  15 – 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  

 
7.  การติดต่อขอรายละเอียด 
    ติดต่อขอรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
     งานวิชาการ    หรือ  งานประชาสัมพันธ์   
  ส านักงานคณบดี  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 
  เลขที่  129  หมู่ 21 ต. เนินหอม  อ. เมือง  จ. ปราจีนบุรี  25230 
  โทรศัพท์  0-3721-7310 ต่อ 7017, 7032, 7034  หรือ 0-3721-7339 
  http://www.fitm.kmutnb.ac.th  หรือ  http://www.kmutnb.ac.th   
  เฟสบุ๊ก  : FITM 
  ไลน์ : @fitm 
 


