


โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 

เขาศึกษาดวย Portfolio 

ในคณะวิศวกรรมศาสตร (กรุงเทพฯและปราจีนบุรี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

หลักการและเหตุผล 

คณะวิศวกรรมศาสตร มีนโยบายสงเสริมโอกาสการศึกษาตอในคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ สําหรับนักเรียนท่ีจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ดวยวิธีพิเศษ ใหไดเขาศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร โดยคณะฯจะยึดถือคะแนนของ Grade Point Average 

(GPA) ท่ีสะสมมาตลอดจากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเปนเกณฑในการคัดเลือก และพิจารณา 

Portfolio แมวามาตรฐานการประเมินผลของแตละโรงเรียนจะมีความแตกตางกันมากก็ตาม ท้ังนี้ยังจะใช

กระบวนการสอบสัมภาษณเปนเกณฑประเมินข้ันสุดทายคัดเลือกผูท่ีเหมาะสมท่ีสุดในกลุม เพ่ือเปนการเปด

โอกาสทางการศึกษาใหกับนักเรียนท่ีมีความประพฤติดี มีความขยัน และความมุงม่ันพากเพียร 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือคัดเลือกนักเรียนท่ีมีผลการเรียนอยูในเกณฑดีและมีผลงานสมํ่าเสมอ เขาศึกษาตอใน

คณะวิศวกรรมศาสตร

2. เพ่ือเปนการประชาสัมพันธและสรางเครือขายความรวมมือดานการจัดการศึกษา

แผนดําเนินการ 

วันท่ี 2 – 16 ธันวาคม 2562 รับสมัครผานระบบออนไลนของ มจพ. 

วันท่ี 16 ธันวาคม 2562 วันสุดทายของการรับสมัคร 

วันท่ี 25 ธันวาคม 2562 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

วันท่ี   3 มกราคม 2563 สอบสัมภาษณ 

วันท่ี 10 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณ 

วันท่ี 20 มกราคม 2563 สงรายชื่อผูผานการคัดเลือกใหกลุมงาน 

รับเขาศึกษา  

คุณสมบัติของผูสมัคร 

คณะวิศวกรรมศาสตร กําหนดคุณสมบัติเกณฑกลางไว ดังนี้ แตผลการคัดเลือกใหเปนไปตามเกณฑภาควิชา

พิจารณาเกณฑการคัดเลือกของแตละภาควิชา (ตามเอกสารแนบ) 

1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 กลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร –

วิทยาศาสตร โดยเม่ือจบการศึกษาแลว ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน

คณิตศาสตร – วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

2. จะตองมีคะแนน GPAX ของผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.00



3. คะแนนรายวิชา คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ตองไมนอยกวา 2.75

4. หลักสูตรภาษาอังกฤษและนานาชาติ จะใชผลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษในการพิจารณา

5. ผูสมัครเลือกสาขาวิชาท่ีตองการเขาศึกษาได 1 อันดับ

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร จะไดนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม และมีความตั้งใจจริงท่ีจะเรียนในคณะ

วิศวกรรมศาสตร 

* สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม 

(หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวิศวกรรมการบนิและอวกาศ 

(หลักสูตรนานาชาติ)  เงินอุดหนุนการศึกษาภาคการศึกษาละ  60,000 บาท 

** สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต และสาขาวิชา

วิศวกรรมวัสดุ จัดการเรียนการสอนแบบเสริมทักษะภาษาอังกฤษ คาบํารุงการศึกษา 25,000 บาท 

*** สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส (สมทบพิเศษ) คาบํารุงการศึกษา 29,000 บาท 

การสอบคัดเลือก  

คณะวิศวกรรมศาสตรจะคัดเลือกนักศึกษาแบบวิธีสอบสัมภาษณ และพิจารณาแฟมสะสมผลงาน 

(Portfolio) 

หมายเหตุ 

- หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามท่ีภาควิชาท่ีนักศึกษาสมัครและ

คณะวิศวกรรมศาสตรกําหนด หรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามท่ีระบุไว จะถูกตัดสิทธิ์และแมจะข้ึน

ทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลวก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที 

- รายละเอียดโครงการดังกลาว ติดตอท่ีงานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ โทร 02 555-2000 ตอ 8110, 8147,8114 หรือ โทรสาร 

02-5874843



สาขาวิชาและจํานวนนักศึกษาท่ีเปดรับ 

 

สาขาวิชา อักษรยอ จํานวนท่ีรับ 

1. วิศวกรรมเครื่องกล ME 20 

2. วิศวกรรมการบินและอวกาศ AE 20 

3.วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) * I-AE 10 

4.วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) * I-ME 10 

5. วิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)* E-EE 20 

6.  วิศวกรรมคอมพิวเตอร Cpr.E 5 

7. วิศวกรรมการผลิต** PE 5 

8. วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมติั (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)* E-RE 15 

9. วิศวกรรมเคมี** Ch.E 20 

10.วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)* I-Ch.E 10 

11.วิศวกรรมโยธา CE 15 

12.วิศวกรรมอุตสาหการ** IE 30 

13.วิศวกรรมขนถายวัสดุ MHE 10 

14.วิศวกรรมโลจิสติกส LE 20 

15.วิศวกรรมวัสดุ** MATE 15 

16.วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสุตรนานาชาติ)* I-IME 15 

17.สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด  

    จัดการศึกษาท่ี มจพ.ปราจีนบุรี 

InSE 10 

 

 * สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ                      

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ ) สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิชาวิศวกรรม

วัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)  เงินอุดหนุนการศึกษาภาคการศึกษาละ 60,000 บาท  

 ** สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชา

วิศวกรรมวัสดุ จัดการเรียนการสอนแบบเสริมทักษะภาษาอังกฤษ คาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 

 



ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน – อวกาศ 

คุณสมบัติของผูสมัคร (ม.6)  

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ME) จํานวนรับ 20 คน

- สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (AE) จํานวนรับ 20 คน

- สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) (I-AE) จํานวนรับ 10 คน

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) (I-ME) จํานวนรับ 10 คน

1. จะตองเปนนักเรียนหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย

2. จะตองมีคะแนน GPX ของผลการเรียน 5 ภาคเรียนสุดทายมีคาระดับคะแนน 3.50 ขึ้นไป

3. จะตองยื่น Portfolio ในวันสมัคร

3.1 ประวัติผูสมัคร ไมเกิน 1 หนากระดาษ A4

3.2 ผลงานหรือรางวัลที่เคยไดรับ โดยใหแสดงผลงานทีด่ีทสีดุอยางนอย 1 ผลงาน (สูงสุดไมเกิน 3 ผลงาน) 

โดยเรียงจากผลงานดังตอไปนี้

- ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ

- ระดับภูมิภาค/เขตการศึกษา/ระดับจังหวัด

- ระดบัโรงเรียน

หลักเกณฑการคัดเลือก 

-พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปนี้

รายการ คะแนน 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา

(ลําดับสูงสุด 10 คะแนน และ ต่ําสุด 5 คะแนน จากผูสมัครท้ังหมด)

40 

2 ผลการทดสอบความรูท่ัวไป 10 

3. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ (Emotional Quotient: EQ) ผานเกณฑท่ีกําหนด 

4.ผลงาน กิจกรรมในดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีท่ีเคยไดรับ ไมเกิน 3

รางวัล*

- ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ (14 คะแนน)

- ระดับภูมิภาค/เขตการศึกษา/ระดับจังหวัด  (8 คะแนน)

- ระดบัโรงเรียน (3 คะแนน)

*(แตละดานใหเสนอไดแค 1 รางวัล และ คิดคะแนนทุกผลงานท่ีนํามาแสดง) 

25 

5 การทดสอบทักษะทางความรูดานสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลย ี 10 

6. คะแนนสัมภาษณ (ถามตอบ) 15 



เอกสารที่ยื่นมาในวันสอบสัมภาษณ 

- บัตรประจําตัวประชาชน

- สําเนาใบระเบียบการศึกษา (รบ.)

- Portfolio

หมายเหตุ 

ม.6 (โรงเรียนใกลเคียง)   1. โรงเรียนโยธินบูรณะ 

2. โรงเรียนสตรีนนทบุรี

3. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

4. โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการบางใหญ

5. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) นนทบุรี

6. โรงเรียนรัตนาธิเบศร จังหวัดนนทบุรี

7. โรงเรียนเทพศิรินทร นนทบุรี

8. โรงเรียนศรีบุณยานนท นนทบุรี

9. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

10. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

(MOU)

http://www2.yothinburana.ac.th/website/
https://www.facebook.com/kmaclub
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B2_(%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5)_%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://rt.ac.th/
https://www.tsn.ac.th/
http://www.sb.ac.th/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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เอกสารท่ีย่ืนมาในวันสอบสัมภาษณ 

- บัตรประจําตัวประชาชน

- สําเนาใบระเบียบการศึกษา (รบ.)

- Portfolio

- ผลสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency Tests) (ถามี)

ม.6 (โรงเรียนท่ีจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ) ไดแก 

1. โรงเรียนโยธินบูรณะ

2. โรงเรียนสตรีนนทบุรี

3. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

4. โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการบางใหญ

5. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) นนทบุรี

6. โรงเรียนรัตนาธิเบศร จังหวัดนนทบุรี

7. โรงเรียนเทพศิรินทร นนทบุรี

8. โรงเรียนศรีบุณยานนท นนทบุรี

9. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

10. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (MOU)

11. โรงเรยีนอัสสัมชัญธนบุรี

http://www2.yothinburana.ac.th/website/
https://www.facebook.com/kmaclub
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B2_(%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5)_%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://rt.ac.th/
https://www.tsn.ac.th/
http://www.sb.ac.th/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2


คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี รอบท่ี 1 (TCAS 1) 

ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต (PE) 

1. TCAS 1 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

สําหรับ ม. 6 (Portfolio)

จํานวนรับ : 5 คน

คุณสมบัติของผูสมัคร

- ใชเกณฑตามคณะวิศวกรรมศาสตรกําหนด ประจําปการศึกษา 2563

2. TCAS 1 สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ (E-RE)

สําหรับ ม. 6 (Portfolio)

จํานวนรับ : 15 คน

คุณสมบัติของผูสมัคร

- ใชเกณฑตามคณะวิศวกรรมศาสตรกําหนด ประจําปการศึกษา 2563

3. เอกสารท่ีตองจัดเตรียม

3.1 ใบสมัคร 

3.2 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา) 

3.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร  

3.4 Portfolio ของผูสมัคร ใหจัดเรียงลําดับตามนี้ 

- ประวัติผูสมัคร ไมเกิน 1 หนากระดาษ A4

- ผลงาน รางวัล หรือประกาศนียบัตรในการเขารวมโครงการท่ีเคยไดรับ

4. หลักเกณฑการคัดเลือก

- พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปนี้

รายการ คะแนน 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยนสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา 10 

2. ผลงาน รางวัล หรือประกาศนียบัตรในการเขารวมโครงการท่ีเคยไดรับ 30 

3. คะแนนสัมภาษณ (ถาม-ตอบ) 60 



TCAS1 2563 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 

1. Portfolio

จํานวนรับ : 20 คน

คุณสมบัติของผูสมัคร

1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 (กลุมสาระการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร)

ในปการศึกษา 2562

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษาของรายวิชาฟสิกส เคมี และคณิตศาสตร ไมนอยกวา 3.50

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษาของรายวิชาภาษาอังกฤษ ไมนอยกวา 2.75

4. ไมมีโรคประจําตัวท่ีเปนอุปสรรคในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเคมี ไดแก ตาบอดสี หอบหืด ลมชัก

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัคร

2. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (5 ภาคการศึกษา)

3. Portfolio แสดงโครงงานวิทยาศาสตร และ/หรือ วิศวกรรมศาสตร

เกณฑการคัดเลือกรับเขาศึกษา

พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมเปนลําดับจากการประเมินความสามารถดังนี้

1. มีการนําเสนอผลงาน/โครงงานวิทยาศาสตร  

2. สอบสัมภาษณความรูความเขาใจในหัวขอดังตอไปนี้ (100%)

- พ้ืนฐานวิทยาศาสตร เคมี ฟสิกส คณิตศาสตร (60%)

- วิชาชีพวิศวกรรมเคมี (20%)

- หลักสูตรวิศวกรรมเคมี มจพ. (20%)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (นานาชาต)ิ 

2. Portfolio

จํานวนรับ : 10 คน

คุณสมบัติของผูสมัคร

1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 (กลุมสาระการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร)

ในปการศึกษา 2562



2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษาของรายวิชาฟสิกส เคมี และคณิตศาสตร ไมนอยกวา 3.50

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษาของรายวิชาภาษาอังกฤษ ไมนอยกวา 3.50

4. มีผลสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency tests) ตามเกณฑดังนี้

- TOEFL (Paper-based) ≥ 450 หรือ

- TOEFL (Internet-based) ≥ 45 หรือ

- IELTS ≥ 4.5 หรือ

- TOEIC ≥ 500 หรือ

- K-STEP ≥ 55

5. ไมมีโรคประจําตัวท่ีเปนอุปสรรคในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเคมี ไดแก ตาบอดสี หอบหืด ลมชัก

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัคร

2. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (5 ภาคการศึกษา)

3. Portfolio แสดงโครงงานวิทยาศาสตร และ/หรือ วิศวกรรมศาสตร

4. ผลสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency tests)

เกณฑการคัดเลือกรับเขาศึกษา

พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมเปนลําดับจากการประเมินความสามารถดังนี้

1. 1. มีการนําเสนอผลงาน/โครงงานวิทยาศาสตร

3. 2. สอบสัมภาษณความรูความเขาใจ (ภาษาอังกฤษ) ในหัวขอดังตอไปนี้ (100%)

- พื้นฐานวิทยาศาสตร เคมี ฟสิกส คณิตศาสตร (60%)

- วิชาชีพวิศวกรรมเคมี (20%)

- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (20%)



คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 (TCAS 1) 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (01113) 

1. โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร (ม.6)

1.1  จํานวนการรับนักศึกษา  :  30 คน

1.2  คุณสมบัติผูสมัคร

- เปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 (กลุมสาระการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร)

- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 3.75

- เตรียม Portfolio (ประกาศนียบัตร ผลงาน รางวัลตางๆ) ของผูสมัคร

- เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง หรือโรคท่ีมีผลกระทบตอการเรียน

- ผานการสอบสัมภาษณของภาควิชาฯ ดังนี้

(1) บคุลิกภาพ และการแตงกาย

(2) ทํากิจกรรมใหกับสถาบันการศึกษาเดิม

(3) ความมุงม่ัน ความตั้งใจ

(4) ความสามารถในพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ

(5) ความรูพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร (วิชาวิทยาศาสตร, คณิตศาสตร,

ฟสิกส และเคมี)

(6) โดยรวมคิดวานักศึกษาสามารถเรียนจบการศึกษาได

เอกสารท่ีผูสมัครตองเตรียม 

1. ใบสมัคร

2. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา)

3. เตรียม Portfolio (ประกาศนียบัตร ผลงาน รางวัลตางๆ) ของผูสมัคร



TCAS 1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา CE 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

1. สําหรับ ม.6 Portfolio

จํานวนรับ :  15 คน

คุณสมบัติของผูสมัคร

1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 (กลุมสาระการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร)

ในปการศึกษา 2562

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 3.25

3. เปนผูท่ีมีผลงาน รางวัล หรือประกาศนียบัตร ดังตอไปนี้

3.1 เปนผูท่ีมีผลงานหรือเคยไดรับรางวัลทางวิชาการดานวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร ( อันดับ 1, 2 หรือ 3 ) ใน

ระดับเขตการศึกษา ภูมิภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ซึ่งเปนงานวิชาการที่จัดขึ้นโดยหนวยงานที่เปนที่ 

ยอมรบั เชน กระทรวงศกึษาธกิาร (ศธ.) กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร วจิัยและนวตักรรม (อว.) 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) หรือ บริษัทจํากัด(มหาชน) เปนตน 

3.2 เปนผูท่ีผานการเขารวมโครงการหรือคายกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับดานวิศวกรรมศาสตร หรือ วิทยาศาสตร ท่ี

จดัขึ ้นโดยหนวยงานทีเปนทีย่อมรบั เชน มหาวทิยาลัย กระทรวงศึกษาธกิาร (ศธ.) กระทรวงการอุดมศกึษา 

วทิยาศาสตร วิจยัและนวัตกรรม (อว.) สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ(สวทช.) หรอื 

บริษัทจํากัด(มหาชน) เปนตน (หากเขารวมโครงการ “ C- CAMP KMUTNB” ท่ภีาควิชาวิศวกรรมโยธา 

คณะวิศวกรรมศาสตร มจพ. จัดข้ึนจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ)  

4. ไดรับประกาศนียบัตรการเขารวมกิจกรรมหรือคายท่ีเก่ียวของกับจิตอาสาหรือการพัฒนาชุมชน สังคมหรือ

สิ่งแวดลอม (ถามี)

5. เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง หรือโรคสําคัญท่ีจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา

6. เปนผูท่ีมีความประพฤติดีและรับรองตอทางมหาวิทยาลัยวา จะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความสามารถและ

ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยูแลว หรือท่ีจะมีตอไปโดยเครงครัดทุกประการ

เอกสารท่ีตองจัดเตรียม 

1. ใบสมัคร

2. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา)

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร

4. Portfolio ของผูสมัคร ใหจัดเรียงลําดับตามนี้

4.1 ประวัติผูสมัคร ไมเกิน 1 หนากระดาษ A4



4.2 ผลงานหรือรางวัลท่ีเคยไดรับ (ตามคุณสมบัติของผูสมัครขอ 3.1) โดยใหแสดงผลงานท่ีดีท่ีสุดอยาง

นอย 1 ผลงาน (สูงสุดไมเกิน 3 ผลงาน) โดยเรียงจากผลงานระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภูมิภาค

และระดับเขตการศึกษา  

ตัวอยางการเรียงผลงาน 

    นักเรียน A : 1) รางวัลอันดับ 3 ระดับนานาชาติ 2) รางวัลท่ี 1 ระดับชาติ 3) รางวัลท่ี 2 ระดับชาติ 

    นักเรียน B  1) รางวัลอันดับ 1 ระดับชาติ 2) รางวัลท่ี 2 ระดับชาติ 3) รางวัลท่ี 1 ระดับเขตการศึกษา 

4.3 ประกาศนียบัตรในการเขารวมโครงการหรือคายท่ีเก่ียวของกับดานวิศวกรรมศาสตรหรือวิทยาศาสตร 

จํานวนอยางนอย 1 ใบประกาศนียบัตร (สูงสุดไมเกิน 2 ใบประกาศนียบัตร) 

4.4 ประกาศนียบัตรในการเขารวมโครงการหรือคายท่ีเก่ียวของกับดานจิตอาสาหรือการพัฒนาชุมชน 

สังคมหรือสิ่งแวดลอม จํานวน 1 ใบประกาศนียบัตร (ถามี) 

หลักเกณฑการคัดเลือก 

-พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปนี้

รายการ คะแนน 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา

(ลําดับสูงสุด 10 คะแนน และ ต่ําสุด 5 คะแนน

จากผูสมัครท้ังหมด)

10 

2.ผลงานหรือรางวัลท่ีเคยไดรับ ไมเกิน 3 รางวัล

- ระดับนานาชาติ ( 20 คะแนน)

- ระดับชาติ ( 15 คะแนน)

- ระดับภูมิภาค ( 12 คะแนน)

- ระดับเขตการศึกษา ( 10 คะแนน)

*(คิดคะแนนทุกผลงานท่ีนํามาแสดง) 

60 

3. ประกาศนียบัตรในการเขารวมโครงการหรือคาย

ท่ีเก่ียวของกับดานวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตร

อยางนอย 1 ใบประกาศนียบัตร (สูงสุดไมเกิน 2 ใบ

ประกาศนยีบัตร)

*(คิดคะแนนทุกผลงานท่ีนํามาแสดง) 

20  (สําหรับคายที่เกี่ยวของดานวิศวกรรมโยธา)    

15  (สําหรับคายที่เกี่ยวของดานวิศวกรรมศาสตร)  

10 (สําหรับคายที่เกี่ยวของดานวิทยาศาสตร) 



*หากเขารวม C-CAMP KMUTNB มคีะแนนเพ่ิมอีก

สูงสุดไมเกิน 15 คะแนน โดยคิดจากคะแนนท่ีไดจากการ

เขารวมโครงการ 

4. ประกาศนียบัตรในการเขารวมโครงการหรือคาย

ท่ีเก่ียวของกับดานจิตอาสาหรือการพัฒนาชุมชน

สังคมหรือสิ่งแวดลอม ( 10 คะแนน )

จํานวน 1 ใบประกาศนียบัตร

10 

5. คะแนนสัมภาษณ (ถาม-ตอบ) 10 



TCAS 1 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต MPTE 

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 

1. สําหรับ ม.6 Portfolio

จํานวนรับ :  15 คน

คุณสมบัติของผูสมัคร

1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 (กลุมสาระการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร)

ในปการศึกษา 2562

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 3.00

3. เปนผูท่ีมีผลงาน รางวัล หรือประกาศนียบัตร ดังตอไปนี้

3.1 เปนผูท่ีมีผลงานหรือเคยไดรับรางวัลทางวิชาการดานวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร ( อันดับ 1, 2 หรือ 3 )

ในระดับเขตการศึกษา ภูมิภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ซ่ึงเปนงานวิชาการท่ีจัดข้ึนโดยหนวยงานท่ีเปนท่ี

ยอมรับ เชน กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) หรือ บริษัทจํากัด(มหาชน) เปนตน 

    3.2 เปนผูท่ีผานการเขารวมโครงการหรือคายกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับดานวิศวกรรมศาสตร หรือ วิทยาศาสตร 

ท่ีจัดข้ึนโดยหนวยงานท่ีเปนท่ียอมรับ เชน มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) หรือ 

บริษัทจํากัด (มหาชน) เปนตน (หากเขารวมโครงการ “ Materials - CAMP KMUTNB” ท่ีภาควิชาวิศวกรรม

วัสดุและเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร มจพ. จัดข้ึนจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ)  

4. ไดรับประกาศนียบัตรการเขารวมกิจกรรมหรือคายท่ีเก่ียวของกับจิตอาสาหรือการพัฒนาชุมชน สังคมหรือ

สิ่งแวดลอม (ถามี)

5. เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง หรือโรคสําคัญท่ีจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา

6. เปนผูท่ีมีความประพฤติดีและรับรองตอทางมหาวิทยาลัยวา จะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความสามารถและ

ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยูแลว หรือท่ีจะมีตอไปโดยเครงครัดทุกประการ

เอกสารท่ีตองจัดเตรียม 

1. ใบสมัคร

2. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา)

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร

4. Portfolio ของผูสมัคร ใหจัดเรียงลําดับตามนี้

4.1 ประวัติผูสมัคร ไมเกิน 1 หนากระดาษ A4



4.2 ผลงานหรือรางวัลท่ีเคยไดรับ (ตามคุณสมบัติของผูสมัครขอ 3.1) โดยใหแสดงผลงานท่ีดีท่ีสุดอยาง

นอย 1 ผลงาน (สูงสุดไมเกิน 3 ผลงาน) โดยเรียงจากผลงานระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภูมิภาค

และระดับเขตการศึกษา  

ตัวอยางการเรียงผลงาน 

    นักเรียน A : 1) รางวัลอันดับ 3 ระดับนานาชาติ 2) รางวัลท่ี 1 ระดับชาติ 3) รางวัลท่ี 2 ระดับชาติ 

    นักเรียน B  1) รางวัลอันดับ 1 ระดับชาติ 2) รางวัลท่ี 2 ระดับชาติ 3) รางวัลท่ี 1 ระดับเขตการศึกษา 

4.3 ประกาศนียบัตรในการเขารวมโครงการหรือคายท่ีเก่ียวของกับดานวิศวกรรมศาสตรหรือวิทยาศาสตร 

จํานวนอยางนอย 1 ใบประกาศนียบัตร (สูงสุดไมเกิน 2 ใบประกาศนียบัตร) 

4.4 ประกาศนียบัตรในการเขารวมโครงการหรือคายท่ีเก่ียวของกับดานจิตอาสาหรือการพัฒนาชุมชน 

สังคมหรือสิ่งแวดลอม จํานวน 1 ใบประกาศนียบัตร (ถามี) 

หลักเกณฑการคัดเลือก 

-พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปนี้

รายการ คะแนน 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา

(ลําดับสูงสุด 10 คะแนน และ ต่ําสุด 5 คะแนน

จากผูสมัครท้ังหมด)

10 

2.ผลงานหรือรางวัลท่ีเคยไดรับ ไมเกิน 3 รางวัล

- ระดับนานาชาติ ( 20 คะแนน)

- ระดับชาติ ( 15 คะแนน)

- ระดับภูมิภาค ( 12 คะแนน)

- ระดับเขตการศึกษา ( 10 คะแนน)

*(คิดคะแนนทุกผลงานท่ีนํามาแสดง) 

60 

3. ประกาศนียบัตรในการเขารวมโครงการหรือคาย

ท่ีเก่ียวของกับดานวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตร

อยางนอย 1 ใบประกาศนียบัตร (สูงสุดไมเกิน 2 ใบ

ประกาศนยีบัตร)

*(คิดคะแนนทุกผลงานท่ีนํามาแสดง) 

     20  (สําหรับคายท่ีเก่ียวของดานวิศวกรรมวัสดุ) 

   15  (สําหรับคายท่ีเก่ียวของดานวิศวกรรมศาสตร)  

   10 (สําหรับคายท่ีเก่ียวของดานวิทยาศาสตร) 

*หากเขารวม Materials-CAMP KMUTNB มีคะแนน

เพ่ิมอีกสูงสุดไมเกิน 15 คะแนน โดยคิดจากคะแนนท่ีได

จากการเขารวมโครงการ 



รายการ คะแนน 

4. ประกาศนียบัตรในการเขารวมโครงการหรือคาย

ท่ีเก่ียวของกับดานจิตอาสาหรือการพัฒนาชุมชน

สังคมหรือสิ่งแวดลอม ( 10 คะแนน )

จํานวน 1 ใบประกาศนียบัตร

10 

5. คะแนนสัมภาษณ (ถาม-ตอบ) 10 



TCAS 1 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต MPTE 

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 

1. สําหรับ ม.6 Portfolio

จํานวนรับ :  15 คน

คุณสมบัติของผูสมัคร

1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 (กลุมสาระการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร)

ในปการศึกษา 2562

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 3.00

3. เปนผูท่ีมีผลงาน รางวัล หรือประกาศนียบัตร ดังตอไปนี้

3.1 เปนผูท่ีมีผลงานหรือเคยไดรับรางวัลทางวิชาการดานวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร ( อันดับ 1, 2 หรือ 3 ) ใน

ระดับเขตการศึกษา ภูมิภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ซ่ึงเปนงานวิชาการท่ีจัดข้ึนโดยหนวยงานท่ีเปนท่ี

ยอมรับ เชน กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) หรือ บริษัทจํากัด(มหาชน) เปนตน 

    3.2 เปนผูท่ีผานการเขารวมโครงการหรือคายกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับดานวิศวกรรมศาสตร หรือ วิทยาศาสตร ท่ี

จัดข้ึนโดยหนวยงานท่ีเปนท่ียอมรับ เชน มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) หรือ บริษัท

จํากัด(มหาชน) เปนตน (หากเขารวมโครงการ “ Materials - CAMP KMUTNB” ท่ีภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

และเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร มจพ. จัดข้ึนจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ)  

4. ไดรับประกาศนียบัตรการเขารวมกิจกรรมหรือคายท่ีเก่ียวของกับจิตอาสาหรือการพัฒนาชุมชน สังคมหรือ

สิ่งแวดลอม (ถามี)

5. เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง หรือโรคสําคัญท่ีจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา

6. เปนผูท่ีมีความประพฤติดีและรับรองตอทางมหาวิทยาลัยวา จะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความสามารถและ

ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยูแลว หรือท่ีจะมีตอไปโดยเครงครัดทุกประการ

เอกสารท่ีตองจัดเตรียม 

1. ใบสมัคร

2. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา)

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร

4. Portfolio ของผูสมัคร ใหจัดเรียงลําดับตามนี้

4.1 ประวัติผูสมัคร ไมเกิน 1 หนากระดาษ A4



4.2 ผลงานหรือรางวัลท่ีเคยไดรับ (ตามคุณสมบัติของผูสมัครขอ 3.1) โดยใหแสดงผลงานท่ีดีท่ีสุดอยาง

นอย 1 ผลงาน (สูงสุดไมเกิน 3 ผลงาน) โดยเรียงจากผลงานระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภูมิภาค

และระดับเขตการศึกษา  

ตัวอยางการเรียงผลงาน 

    นักเรียน A : 1) รางวัลอันดับ 3 ระดับนานาชาติ 2) รางวัลท่ี 1 ระดับชาติ 3) รางวัลท่ี 2 ระดับชาติ 

    นักเรียน B  1) รางวัลอันดับ 1 ระดับชาติ 2) รางวัลท่ี 2 ระดับชาติ 3) รางวัลท่ี 1 ระดับเขตการศึกษา 

4.3 ประกาศนียบัตรในการเขารวมโครงการหรือคายท่ีเก่ียวของกับดานวิศวกรรมศาสตรหรือวิทยาศาสตร 

จํานวนอยางนอย 1 ใบประกาศนียบัตร (สูงสุดไมเกิน 2 ใบประกาศนียบัตร) 

4.4 ประกาศนียบัตรในการเขารวมโครงการหรือคายท่ีเก่ียวของกับดานจิตอาสาหรือการพัฒนาชุมชน 

สังคมหรือสิ่งแวดลอม จํานวน 1 ใบประกาศนียบัตร (ถามี) 

 

หลักเกณฑการคัดเลือก 

-พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปนี้ 

 

รายการ คะแนน 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา 

 (ลําดับสูงสุด 10 คะแนน และ ต่ําสุด 5 คะแนน 

จากผูสมัครท้ังหมด) 

 

10 

2.ผลงานหรือรางวัลท่ีเคยไดรับ ไมเกิน 3 รางวัล 

  - ระดับนานาชาติ ( 20 คะแนน) 

 -  ระดับชาติ ( 15 คะแนน) 

  - ระดับภูมิภาค ( 12 คะแนน) 

  - ระดับเขตการศึกษา ( 10 คะแนน) 

*(คิดคะแนนทุกผลงานท่ีนํามาแสดง) 

60 

3. ประกาศนียบัตรในการเขารวมโครงการหรือคาย

ท่ีเก่ียวของกับดานวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตร 

 อยางนอย 1 ใบประกาศนียบัตร (สูงสุดไมเกิน 2 ใบ

ประกาศนียบัตร) 

 

*(คิดคะแนนทุกผลงานท่ีนํามาแสดง) 

     20  (สําหรับคายท่ีเก่ียวของดานวิศวกรรมวัสดุ) 

     15  (สําหรับคายท่ีเก่ียวของดานวิศวกรรมศาสตร)   

     10 (สําหรับคายท่ีเก่ียวของดานวิทยาศาสตร) 

 

*หากเขารวม Materials-CAMP KMUTNB มีคะแนน

เพ่ิมอีกสูงสุดไมเกิน 15 คะแนน โดยคิดจากคะแนนท่ีได

จากการเขารวมโครงการ 



รายการ คะแนน 

4. ประกาศนียบัตรในการเขารวมโครงการหรือคาย

ท่ีเก่ียวของกับดานจิตอาสาหรือการพัฒนาชุมชน

สังคมหรือสิ่งแวดลอม ( 10 คะแนน )

จํานวน 1 ใบประกาศนียบัตร

10 

5. คะแนนสัมภาษณ (ถาม-ตอบ) 10 



TCAS 1 ภาควิชาวิศวกรรมขนถายวัสดุและโลจิสติกส 

สาขาวิชาวิศวกรรมขนถายวัสด ุ

1. สําหรับ ม.6 Portfolio

จํานวนรับ :  10 คน

คุณสมบัติของผูสมัคร

1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ( สายวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร) ในปการศึกษา 2562

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 3.25

3. เปนผูท่ีมีผลงาน รางวัล หรือประกาศนียบัตร ดังตอไปนี้จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

3.1 เปนผูท่ีมีผลงานหรือเคยไดรับรางวัลทางวิชาการดานวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร (อันดับ 1, 2 หรือ 3 ) ใน

ระดับเขตการศึกษา ภูมิภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ซ่ึงเปนงานวิชาการท่ีจัดข้ึนโดยหนวยงานท่ีเปนท่ี

ยอมรับ เชน กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) หรือ บริษัทจํากัด(มหาชน) เปนตน 

3.2 เปนผูท่ีผานการเขารวมโครงการหรือคายกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับดานวิศวกรรมศาสตร หรือ วิทยาศาสตร ท่ี

จัดข้ึนโดยหนวยงานท่ีเปนท่ียอมรับ เชน มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) หรือ 

บริษัทจํากัด(มหาชน) เปนตน  

4. ไดรับประกาศนียบัตรการเขารวมกิจกรรมหรือคายท่ีเก่ียวของกับจิตอาสาหรือการพัฒนาชุมชน สังคมหรือ

สิ่งแวดลอม (ถามี)

5. เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง หรือโรคสําคัญท่ีจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา

6. เปนผูท่ีมีความประพฤติดีและรับรองตอทางมหาวิทยาลัยวา จะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความสามารถและ

ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยูแลว หรือท่ีจะมีตอไปโดยเครงครัดทุกประการ

เอกสารท่ีตองจัดเตรียม 

1. ใบสมัคร

2. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา)

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร

4. Portfolio ของผูสมัคร ใหจัดเรียงลําดับตามนี้

4.1 ประวัติผูสมัคร ไมเกิน 1 หนากระดาษ A4

4.2 ผลงานหรือรางวัลท่ีเคยไดรับ (ตามคุณสมบัติของผูสมัครขอ 3.1)

4.3 ประกาศนียบัตรในการเขารวมโครงการหรือคายท่ีเก่ียวของกับดานวิศวกรรมศาสตรหรือวิทยาศาสตร

4.4 ประกาศนียบัตรในการเขารวมโครงการหรือคายท่ีเก่ียวของกับดานจิตอาสาหรือการพัฒนาชุมชน

สังคมหรือสิ่งแวดลอม



หลักเกณฑการคัดเลือก 

-พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปนี้

รายการ คะแนน 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา

(ลําดับสูงสุด 10 คะแนน และ ต่ําสุด 5 คะแนน

จากผูสมัครท้ังหมด)

10 

2.ผลงานหรือรางวัลท่ีเคยไดรับ

- ระดับนานาชาติ ( 20 คะแนน)

- ระดับชาติ ( 17 คะแนน)

- ระดับภูมิภาค ( 13 คะแนน)

- ระดับเขตการศึกษา ( 10 คะแนน)

60 

3. ประกาศนียบัตรในการเขารวมโครงการหรือคาย

ท่ีเก่ียวของกับดานวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตร

10 

4. ประกาศนียบัตรในการเขารวมโครงการหรือคาย

ท่ีเก่ียวของกับดานจิตอาสาหรือการพัฒนาชุมชน

สังคมหรือสิ่งแวดลอม

10 

5. คะแนนสัมภาษณ (ถาม-ตอบ) 10 



TCAS 1 ภาควิชาวิศวกรรมขนถายวัสดุและโลจิสติกส 

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส 

1. สําหรับ ม.6 Portfolio

จํานวนรับ :  20 คน

คุณสมบัติของผูสมัคร

1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ( สายวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร) ในปการศึกษา 2562

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 3.25

3. เปนผูท่ีมีผลงาน รางวัล หรือประกาศนียบัตร ดังตอไปนี้จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

3.1 เปนผูท่ีมีผลงานหรือเคยไดรับรางวัลทางวิชาการดานวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร ( อันดับ 1, 2 หรือ 3 ) ใน

ระดับเขตการศึกษา ภูมิภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ซ่ึงเปนงานวิชาการท่ีจัดข้ึนโดยหนวยงานท่ีเปนท่ี

ยอมรับ เชน กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) หรือ บริษัทจํากัด(มหาชน) เปนตน 

3.2 เปนผูท่ีผานการเขารวมโครงการหรือคายกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับดานวิศวกรรมศาสตร หรือ วิทยาศาสตร ท่ี

จัดข้ึนโดยหนวยงานท่ีเปนท่ียอมรับ เชน มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) หรือ 

บริษัทจํากัด(มหาชน) เปนตน  

4. ไดรับประกาศนียบัตรการเขารวมกิจกรรมหรือคายท่ีเก่ียวของกับจิตอาสาหรือการพัฒนาชุมชน สังคมหรือ

สิ่งแวดลอม (ถามี)

5. เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง หรือโรคสําคัญท่ีจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา

6. เปนผูท่ีมีความประพฤติดีและรับรองตอทางมหาวิทยาลัยวา จะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความสามารถและ

ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยูแลว หรือท่ีจะมีตอไปโดยเครงครัดทุกประการ

เอกสารท่ีตองจัดเตรียม 

1. ใบสมัคร

2. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา)

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร

4. Portfolio ของผูสมัคร ใหจัดเรียงลําดับตามนี้

4.1 ประวัติผูสมัคร ไมเกิน 1 หนากระดาษ A4

4.2 ผลงานหรือรางวัลท่ีเคยไดรับ (ตามคุณสมบัติของผูสมัครขอ 3.1)

4.3 ประกาศนียบัตรในการเขารวมโครงการหรือคายท่ีเก่ียวของกับดานวิศวกรรมศาสตรหรือวิทยาศาสตร

4.4 ประกาศนียบัตรในการเขารวมโครงการหรือคายท่ีเก่ียวของกับดานจิตอาสาหรือการพัฒนาชุมชน

สังคมหรือสิ่งแวดลอม



กหลักเกณฑการคัดเลือก 

-พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปนี้

รายการ คะแนน 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา

(ลําดับสูงสุด 10 คะแนน และ ต่ําสุด 5 คะแนน

จากผูสมัครท้ังหมด)

10 

2.ผลงานหรือรางวัลท่ีเคยไดรับ

- ระดับนานาชาติ ( 20 คะแนน)

- ระดับชาติ ( 17 คะแนน)

- ระดับภูมิภาค ( 13 คะแนน)

- ระดับเขตการศึกษา ( 10 คะแนน)

60 

3. ประกาศนียบัตรในการเขารวมโครงการหรือคาย

ท่ีเก่ียวของกับดานวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตร

10 

4. ประกาศนียบัตรในการเขารวมโครงการหรือคาย

ท่ีเก่ียวของกับดานจิตอาสาหรือการพัฒนาชุมชน

สังคมหรือสิ่งแวดลอม

10 

5. คะแนนสัมภาษณ (ถาม-ตอบ) 10 



TCAS 1 ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือวัดและอิเล็กทรอนิกส IEE  

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเคร่ืองมือวัด จัดการศึกษาที่ มจพ.ปราจีนบุรี 

1. สําหรับ ม.6 Portfolio

จํานวนรับ :  10 คน

คุณสมบัติของผูสมัคร

1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 (กลุมสาระการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร)

ในปการศึกษา 2562

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 3.25

3. เปนผูท่ีมีผลงาน รางวัล หรือประกาศนียบัตร ดังตอไปนี้

3.1 เปนผูท่ีมีผลงานหรือเคยไดรับรางวัลทางวิชาการดานวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร ( อันดับ 1, 2 หรือ 3 ) ใน

ระดับเขตการศึกษา ภูมิภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ซ่ึงเปนงานวิชาการท่ีจัดข้ึนโดยหนวยงานท่ีเปนท่ี

ยอมรับ เชน กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) หรือ บริษัทจํากัด(มหาชน) เปนตน 

3.2 เปนผูท่ีผานการเขารวมโครงการหรือคายกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับดานวิศวกรรมศาสตร หรือ วิทยาศาสตร ท่ี

จัดข้ึนโดยหนวยงานท่ีเปนท่ียอมรับ เชน มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) หรือ 

บริษัทจํากัด (มหาชน) เปนตน  

4. ไดรับประกาศนียบัตรการเขารวมกิจกรรมหรือคายท่ีเก่ียวของกับจิตอาสาหรือการพัฒนาชุมชน สังคมหรือ

สิ่งแวดลอม (ถามี)

5. เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง หรือโรคสําคัญท่ีจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา

6. เปนผูท่ีมีความประพฤติดีและรับรองตอทางมหาวิทยาลัยวา จะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความสามารถและ

ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยูแลว หรือท่ีจะมีตอไปโดยเครงครัดทุกประการ

เอกสารท่ีตองจัดเตรียม 

1. ใบสมัคร

2. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา)

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร

4. Portfolio ของผูสมัคร ใหจัดเรียงลําดับตามนี้

4.1 ประวัติผูสมัคร ไมเกิน 1 หนากระดาษ A4



4.2 ผลงานหรือรางวัลท่ีเคยไดรับ (ตามคุณสมบัติของผูสมัครขอ 3.1) โดยใหแสดงผลงานท่ีดีท่ีสุดอยาง

นอย 1 ผลงาน (สูงสุดไมเกิน 3 ผลงาน) โดยเรียงจากผลงานระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภูมิภาค

และระดับเขตการศึกษา  

ตัวอยางการเรียงผลงาน 

    นักเรียน A : 1) รางวัลอันดับ 3 ระดับนานาชาติ 2) รางวัลท่ี 1 ระดับชาติ 3) รางวัลท่ี 2 ระดับชาติ 

    นักเรียน B  1) รางวัลอันดับ 1 ระดับชาติ 2) รางวัลท่ี 2 ระดับชาติ 3) รางวัลท่ี 1 ระดับเขตการศึกษา 

4.3 ประกาศนียบัตรในการเขารวมโครงการหรือคายท่ีเก่ียวของกับดานวิศวกรรมศาสตรหรือวิทยาศาสตร 

จํานวนอยางนอย 1 ใบประกาศนียบัตร (สูงสุดไมเกิน 2 ใบประกาศนียบัตร) 

4.4 ประกาศนียบัตรในการเขารวมโครงการหรือคายท่ีเก่ียวของกับดานจิตอาสาหรือการพัฒนาชุมชน 

สังคมหรือสิ่งแวดลอม จํานวน 1 ใบประกาศนียบัตร (ถามี) 

หลักเกณฑการคัดเลือก 

-พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปนี้

รายการ คะแนน 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา 20 

2.ผลงานหรือรางวัลท่ีเคยไดรับ ไมเกิน 3 รางวัล

- ระดับนานาชาติ ( 15 คะแนน)

- ระดับชาติ ( 10 คะแนน)

- ระดับอ่ืน ๆ ( 5 คะแนน)

*(คิดคะแนนทุกผลงานท่ีนํามาแสดง)

45 

3. ประกาศนียบัตรในการเขารวมโครงการหรือคาย

ท่ีเก่ียวของกับดานวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตร

อยางนอย 1 ใบประกาศนียบัตร (สูงสุดไมเกิน 2 ใบ

ประกาศนียบัตร)

  10  (สําหรับคายท่ีเก่ียวของดานวิศวกรรม- 

           ระบบเครื่องมือวัด) 

 5  (สําหรับคายท่ีเก่ียวของดานวิทยาศาสตร) 

4. ประกาศนียบัตรในการเขารวมโครงการหรือคาย

ท่ีเก่ียวของกับดานจิตอาสาหรือการพัฒนาชุมชน

สังคมหรือสิ่งแวดลอม

จํานวน 1 ใบประกาศนียบตัร

15 

5. คะแนนสัมภาษณ (ถาม-ตอบ) 10 



โครงการรับนักเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เขาศึกษาดวยกรณีพิเศษ 

ในคณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

หลักการและเหตุผล 

คณะวิศวกรรมศาสตร มีนโยบายสงเสริมโอกาสการศึกษาตอในคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ สําหรับนักเรียนท่ีจบประกาศนียบัตรวิชาชีพปท่ี 3 จากวิทยาลัย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) มจพ. ดวยวิธีพิเศษ ใหไดเขาศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร โดยคณะฯ 

จะยึดถือคะแนนของ Grade Point Average (GPA) ท่ีสะสมมาตลอดจากการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพเปนเกณฑในการคัดเลือกข้ันตน และจะใชกระบวนการสอบสัมภาษณเปนเกณฑประเมินข้ันสุดทาย

คัดเลือกผูท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพ่ือเปนการเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับนักเรียนท่ีมีความประพฤติดี มีความขยัน 

และความมุงม่ันพากเพียร 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหโอกาสนักศึกษา วทอ. ท่ีมีผลการเรียนในเกณฑดีและสมํ่าเสมอไดเขาศึกษาตอในคณะ

วิศวกรรมศาสตร โดยวิธีพิเศษ (โควตา) 

2. เพ่ือใหนักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร มีคุณภาพในเกณฑมาตรฐาน

3. เพ่ือใหเกิดความรวมมือและความสัมพันธท่ีดีภายใน มจพ.

แผนดําเนินการ 

วันท่ี 15 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2562 รับสมัครผานระบบออนไลนของ มจพ. 

วันท่ี 16 ธันวาคม 2562 วันสุดทายของการรับสมัคร 

วันท่ี 25 ธันวาคม 2562 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

วันท่ี   6 มกราคม 2563 สอบสมัภาษณ 

วันท่ี  10 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณ 



คุณสมบัติของผูสมัคร คณะวิศวกรรมศาสตร กําหนดคุณสมบัติ เกณฑกลางไวดังนี้ แตผลการ

คัดเลือกใหเปนไปตามเกณฑของภาควิชาพิจารณา (ดังเอกสารแนบ) 

1. จะตองเปนนักศึกษาภาคการเรียนสุดทายของ วทอ. (ระดับ ปวช.)

2. จะตองมีคะแนน GPAX ของผลการเรียน 5 ภาคการเรียนสุดทายของประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีคา

ระดับคะแนน 2.75 ข้ึนไป 

3. หลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ ใชคะแนนวิชาภาษาอังกฤษในการพิจารณา

การเลือกสาขาวิชาท่ีตองการสมัคร 

1. ตรวจสอบวุฒิของตนเองวาสามารถสมัครเขาศึกษาในสาขาวิชาใดไดบาง

2. ผูสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาท่ีตองการเขาศึกษาได 3 อันดับ

3. รบัสมัครผานระบบ online ของมหาวิทยาลัย

4. ในกรณีท่ีนักศึกษามี Portfolio ใหนําสงในวันสมัครและวันสอบสัมภาษณ 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร จะไดนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม และมีความตั้งใจจริงท่ีจะเรียนใน

คณะวิศวกรรมศาสตร 

2. นักศึกษาจาก วทอ. ไดรับโอกาสในการศึกษาตอในสาขาวิศวกรรมศาสตร

3. สรางความสัมพันธและความรวมมือท่ีดีตอกันภายใน มจพ.



สาขาวิชาและจํานวนนักศึกษาท่ีเปดรับ 

สาขาวิชา 
อักษร

ยอ 

จํานวน

ท่ีรับ 

สาขาวิชาท่ีเรียนระดับ

ปวช. 

1. วิศวกรรมเครื่องกล ME 35 เครื่องกล/ไฟฟา/โยธา 

2. วิศวกรรมการบินและอวกาศ AE 10 เครื่องกล/ไฟฟา/โยธา 

3.วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) * IAE 10 เครื่องกล/ไฟฟา/โยธา 

4.วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) * I-ME 10 เครื่องกล/ไฟฟา/โยธา 

5. วิศวกรรมไฟฟา แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม EE 10 ไฟฟา 

6. วิศวกรรมไฟฟา แขนงวิศวกรรมไฟฟากําลังและควบคุมอัตโนมัติ EE 30 ไฟฟา 

7. วิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)* E-EE 10 ไฟฟา 

8. วิศวกรรมคอมพิวเตอร Cpr.E 10 ไฟฟา 

9. วิศวกรรมการผลิต** PE 30 เครื่องกล/ไฟฟา 

10. วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)* E-RE 30 เครื่องกล/ไฟฟา 

11. วิศวกรรมเคมี** Ch.E 20 เครื่องกล/ไฟฟา/โยธา 

12.วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)* I-Ch.E 10 เครื่องกล/ไฟฟา/โยธา 

13.วิศวกรรมโยธา CE 30 โยธา/เครื่องกล/ไฟฟา 

14.วิศวกรรมอุตสาหการ** IE 30 เครื่องกล/ไฟฟา/โยธา 

15.วิศวกรรมขนถายวัสดุ MHE 20 เครื่องกล 

16.วิศวกรรมโลจิสติกส LE 20 เครื่องกล/ไฟฟา 

17.วิศวกรรมวัสดุ** MATE 5 เครื่องกล/ไฟฟา/โยธา 

18.วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสุตรนานาชาติ)* I-IME 5 เครื่องกล/ไฟฟา/โยธา 

19.วิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรมและพลังงาน IEE 5 ไฟฟา 

20.วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (เรียน มจพ.ปราจีนบุรี) InSE 5 ไฟฟา 

* สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ ) สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนต และระบบอัตโนมัติ

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

(หลักสูตรนานาชาติ ) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ ) และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเ ชิงนวัตกรรม 

(หลักสูตรนานาชาติ)  เงินอุดหนุนการศึกษาภาคการศึกษาละ 60,000 บาท  

** สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ีสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 

จัดการเรียนการสอนแบบเสริมทักษะภาษาอังกฤษ คาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 



การสอบคัดเลือก  

คณะวิศวกรรมศาสตรจะคัดเลือกนักศึกษาโดยพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยและสอบสมัภาษณ 

ท้ังนี้ เปนไปตามดุลยพินิจของภาควิชา 

หมายเหตุ 

- หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามท่ีภาควิชาท่ีนักศึกษาสมัครและ

คณะวิศวกรรมศาสตรกําหนด หรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามท่ีระบุไว จะถูกตัดสิทธิ์และแมจะข้ึน

ทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลวก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที 

- รายละเอียดโครงการดังกลาว ติดตอท่ีงานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ โทร 02 555-2000 ตอ 8110, 8147,8114 หรือ โทรสาร 

02-5874843



ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน – อวกาศ 

คุณสมบัติของผูสมัคร (ปวช.วทอ. เกรดเฉลี่ย≥ 3.00) 

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ME) จํานวน 35 คน

- สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (AE) จํานวน 10 คน

1. จะตองเปนนักเรียนหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย

2. จะตองมีคะแนน GPX ของผลการเรียน 5 ภาคการเรียนสุดทาย

3. จะตองยื่น Portfolio ในวันสมัคร

3.1 ประวัติผูสมัคร ไมเกิน 1 หนากระดาษ A4

3.2 ผลงานหรือรางวัลที่เคยไดรับ โดยใหแสดงผลงานทีด่ีทีสดุอยางนอย 1 ผลงาน (สูงสุดไมเกิน 3 ผลงาน)

โดยเรียงจากผลงานดังตอไปนี้

- ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ

- ระดับภูมิภาค/เขตการศึกษา/ระดับจังหวัด

- ระดบัโรงเรยีน

หลักเกณฑการคัดเลือก 

-พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปนี้

รายการ คะแนน 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา

(ลําดับสูงสุด 10 คะแนน และ ต่ําสุด 5 คะแนน จากผูสมัครท้ังหมด)

40 

2 ผลการทดสอบความรูท่ัวไป 10 

3. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ (Emotional Quotient: EQ) ผานเกณฑท่ีกําหนด 

4.ผลงาน กิจกรรมในดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีท่ีเคยไดรับ ไมเกิน 3 รางวัล*

- ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ (14 คะแนน)

- ระดับภูมิภาค/เขตการศึกษา/ระดับจังหวัด  (8 คะแนน)

- ระดบัโรงเรยีน (3 คะแนน)

*(แตละดานใหเสนอไดแค 1 รางวัล และ คิดคะแนนทุกผลงานท่ีนํามาแสดง) 

25 

5 การทดสอบทักษะทางความรูดานสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลย ี 10 

6. คะแนนสัมภาษณ (ถามตอบ) 15 

เอกสารท่ีย่ืนมาในวันสอบสัมภาษณ 

- บัตรประจําตัวประชาชน

- สําเนาใบระเบียนการศึกษา (รบ.)

- Portfolio



ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน – อวกาศ 

คุณสมบัติของผูสมัคร (ปวช.วทอ. เกรดเฉลี่ย≥ 3.00) 

- สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) (I-AE) จํานวน 10 คน

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) (I-ME) จํานวน 10 คน

1. จะตองเปนนักเรียนหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย

2. จะตองมีคะแนน GPX ของผลการเรียน 5 ภาคการเรียนสุดทาย

3. จะตองยื่น Portfolio ในวันสมัคร

3.1 ประวัติผูสมัคร ไมเกิน 1 หนากระดาษ A4

3.2 ผลงานหรือรางวัลที่เคยไดรับ โดยใหแสดงผลงานทีด่ีทีสดุอยางนอย 1 ผลงาน (สูงสุดไมเกิน 3 ผลงาน)

โดยเรียงจากผลงานดังตอไปนี้

- ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ

- ระดับภูมิภาค/เขตการศึกษา/ระดับจังหวัด

- ระดบัโรงเรยีน

หลักเกณฑการคัดเลือก 

-พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปนี้

รายการ คะแนน 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา

(ลําดับสูงสุด 10 คะแนน และ ต่ําสุด 5 คะแนน จากผูสมัครท้ังหมด)

40 

2 ผลการทดสอบความรูท่ัวไป 10 

3. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ (Emotional Quotient: EQ) ผานเกณฑท่ีกําหนด 

4.ผลงาน กิจกรรมในดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีท่ีเคยไดรับ ไมเกิน 3

รางวัล*

- ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ (14 คะแนน)

- ระดับภูมิภาค/เขตการศึกษา/ระดับจังหวัด  (8 คะแนน)

- ระดบัโรงเรยีน (3 คะแนน)

*(แตละดานใหเสนอไดแค 1 รางวัล และ คิดคะแนนทุกผลงานท่ีนํามาแสดง) 

25 

5 การทดสอบทักษะทางความรูดานสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลย ี 10 

6. คะแนนสัมภาษณ (ถามตอบ) 15 

เอกสารท่ีย่ืนมาในวันสอบสัมภาษณ 

- บัตรประจําตัวประชาชน

- สําเนาใบระเบียนการศึกษา (รบ.)

- Portfolio



GPAX

ชื่อสาขาวิชา

คุณสมบัติของผูสมัคร TCAS 1 : โควตาเรียนดี (โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน) 





คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี รอบท่ี 1 (TCAS 1) 

ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต (PE) 

1. TCAS 1 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

สําหรับ วทอ. (เรียนดี)

จํานวนรับ : 30 คน

คุณสมบัติของผูสมัคร

- ใชเกณฑตามคณะวิศวกรรมศาสตรกําหนด ประจําปการศึกษา 2563

2. TCAS 1 สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ (E-RE)

สําหรับ วทอ. (เรียนดี)

จํานวนรับ : 30 คน

คุณสมบัติของผูสมัคร

- ใชเกณฑตามคณะวิศวกรรมศาสตรกําหนด ประจําปการศึกษา 2563

3. เอกสารท่ีตองจัดเตรียม

3.1 ใบสมัคร 

3.2 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา) 

3.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร  

3.4 Portfolio ของผูสมัคร ใหจัดเรียงลําดับตามนี้ 

- ประวัติผูสมัคร ไมเกิน 1 หนากระดาษ A4

- ผลงาน รางวัล หรือประกาศนียบัตรในการเขารวมโครงการท่ีเคยไดรับ

4. หลักเกณฑการคัดเลือก

- พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปนี้

รายการ คะแนน 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยนสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา 10 

2. ผลงาน รางวัล หรือประกาศนียบัตรในการเขารวมโครงการท่ีเคยไดรับ 30 

3. คะแนนสัมภาษณ (ถาม-ตอบ) 60 



TCAS1 2563 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 

1. เรียนด ี(วทอ. มจพ.)

จํานวนรับ : 20 คน

คุณสมบัติของผูสมัคร

1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษาของรายวิชาฟสิกส เคมี และคณิตศาสตร ไมนอยกวา 2.75

2. ไมมีโรคประจําตัวท่ีเปนอุปสรรคในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเคมี ไดแก ตาบอดสี หอบหืด ลมชัก

หลักฐานการสมัคร 

1. ใบสมัคร

2. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (5 ภาคการศึกษา)

เกณฑการคัดเลือกรับเขาศึกษา 

สอบสัมภาษณความรูความเขาใจในหัวขอดังตอไปนี้ (100%) 

- พื้นฐานวิทยาศาสตร เคมี ฟสิกส คณิตศาสตร (60%)

- วิชาชีพวิศวกรรมเคมี (20%)

- หลักสูตรวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (20%)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ) 

2. เรียนด ี(วทอ. มจพ.)

จํานวนรับ : 10 คน

คุณสมบัติของผูสมัคร

1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษาของรายวิชาฟสิกส เคมี และคณิตศาสตร ไมนอยกวา 2.75

2. มีผลสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency tests) ตามเกณฑดังนี้

- TOEFL (Paper-based) ≥ 450 หรือ

- TOEFL (Internet-based) ≥ 45 หรือ

- IELTS ≥ 4.5 หรือ

- TOEIC ≥ 500 หรือ

- K-STEP ≥ 55

3. ไมมีโรคประจําตัวท่ีเปนอุปสรรคในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเคมี ไดแก ตาบอดสี หอบหืด ลมชัก



หลักฐานการสมัคร 

1. ใบสมัคร

2. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (5 ภาคการศึกษา)

3. ผลสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency tests)

เกณฑการคัดเลือกรับเขาศึกษา

สอบสัมภาษณความรูความเขาใจ (ภาษาอังฤษ) ในหัวขอดังตอไปนี้ (100%) 

- พื้นฐานวิทยาศาสตร เคมี ฟสิกส คณิตศาสตร (60%)

- วิชาชีพวิศวกรรมเคมี (20%)

- หลักสูตรวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (20%)
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 ภาควิศวกรรมโยธา (CE) 

- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  จํานวน 30  คน

1. จะตองเปนนักศึกษาภาคการเรียนสุดทายของ วทอ. (ระดับ ปวช.)

2. จะตองมีคะแนน GPAX ของผลการเรียน 5 ภาคการเรียนสุดทายของประกาศนียบัตร

วิชาชีพ มีคาระดับคะแนน 2.75 ข้ึนไป  

ภาควิชาวิศวกรรมขนถายวัสดุและโลจิสติกส (MHLE) 

- สาขาวิชาวิศวกรรมขนถายวัสดุ  จํานวน 20  คน

1. จะตองเปนนักศึกษาภาคการเรียนสุดทายของ วทอ. (ระดับ ปวช.)

2. จะตองมีคะแนน GPAX ของผลการเรียน 5 ภาคการเรียนสุดทายของประกาศนียบัตร

วิชาชีพ มีคาระดับคะแนน 2.75 ข้ึนไป 

- สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส  จํานวน 20 คน

1. จะตองเปนนักศึกษาภาคการเรียนสุดทายของ วทอ. (ระดับ ปวช.)

2. จะตองมีคะแนน GPAX ของผลการเรียน 5 ภาคการเรียนสุดทายของประกาศนียบัตร

วิชาชีพ มีคาระดับคะแนน 2.75 ข้ึนไป  

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต (MPTE) 

- สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  จํานวน 5 คน

1. จะตองเปนนักศึกษาภาคการเรียนสุดทายของ วทอ. (ระดับ ปวช.)

2. จะตองมีคะแนน GPAX ของผลการเรียน 5 ภาคการเรียนสุดทายของประกาศนียบัตร

วิชาชีพ มีคาระดับคะแนน 2.75 ข้ึนไป 

- สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)  จํานวน 5 คน

1. จะตองเปนนักศึกษาภาคการเรียนสุดทายของ วทอ. (ระดับ ปวช.)

2. จะตองมีคะแนน GPAX ของผลการเรียน 5 ภาคการเรียนสุดทายของประกาศนียบัตร

วิชาชีพ มีคาระดับคะแนน 2.75 ข้ึนไป 

3. หลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ ใชคะแนนวิชาภาษาอังกฤษในการพิจารณา

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส (IEE) 

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรมและพลังงาน จํานวน 5 คน

1. จะตองเปนนักศึกษาภาคการเรียนสุดทายของ วทอ. (ระดับ ปวช.)

2. จะตองมีคะแนน GPAX ของผลการเรียน 5 ภาคการเรียนสุดทายของประกาศนียบัตร

วิชาชีพ มีคาระดับคะแนน 3.00 ข้ึนไป 

- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด จํานวน 5 คน

1. จะตองเปนนักศึกษาภาคการเรียนสุดทายของ วทอ. (ระดับ ปวช.)

2. จะตองมีคะแนน GPAX ของผลการเรียน 5 ภาคการเรียนสุดทายของประกาศนียบัตร

วิชาชีพ มีคาระดับคะแนน 3.00 ข้ึนไป 

คุณสมบัติของผูสมัคร (ปวช. วทอ.) 



โครงการรับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจากวิทยาลัยเทคนิค 

เขาศึกษาดวยวิธีพิเศษ Portfolio TCAS 1 

ในคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

หลักการและเหตุผล 

คณะวิศวกรรมศาสตร มีนโยบายสงเสริมโอกาสการศึกษาตอในคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ สําหรับนกัเรียนท่ีจบประกาศนียบัตรวิชาชีพปท่ี 3 จากวิทยาลัยเทคนิค

ดวยวิธีพิเศษ ใหไดเขาศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร ณ มจพ. และ มจพ.ปราจีนบุรี โดยคณะฯ จะยึดถือ

คะแนนของ Grade Point Average (GPA) ท่ีสะสมมาตลอดจากการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เปนเกณฑในการคัดเลือก และพิจารณา Portfolio แมวามาตรฐานการประเมินผลของแตละสถานศึกษาจะมี

ความแตกตางกันมากก็ตาม ท้ังนี้ยังจะใชกระบวนการสอบสัมภาษณเปนเกณฑประเมินข้ันสุดทายคัดเลือกผูท่ี

เหมาะสมท่ีสุดในกลุม เพ่ือเปนการเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับนักเรียนท่ีมีความประพฤติดี มีความขยัน 

และความมุงม่ันพากเพียร 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหโอกาสนักเรียน ปวช. จากวิทยาลัยเทคนิค ท่ีมีผลการเรียนในเกณฑดีและสมํ่าเสมอไดเขา

ศึกษาตอในคณะวิศวกรรมศาสตร โดยวิธีพิเศษ (โควตา) 

2. เพ่ือใหไดนักศึกษาท่ีมีทักษะทางดานชางเทคนิค เขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร

3. เพ่ือเปนการประชาสัมพันธและสรางเครือขายความรวมมือดานการจัดการศึกษา

แผนดําเนินการ 

วันท่ี 2 – 27 ธันวาคม 2562 สงเอกสารการสมัคร 

วันท่ี 27 ธันวาคม 2562  วันสุดทายของการรับสมัคร 

วันท่ี 8 มกราคม 2563  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

วันท่ี 10 มกราคม 2563  สอบสมัภาษณ 

วันท่ี 15 มกราคม 2563  ประกาศรายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณ 



คุณสมบัติของผูสมัคร 

1. จะตองเปนนักเรียนภาคการเรียนสุดทายของประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

2. จะตองมีคะแนน GPAX ของผลการเรียน 5 ภาคการเรียนสุดทายของประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีคา

ระดับคะแนน 3.25 ข้ึนไป 

3. จะตองยื่น Portfolio ในวันสมัคร

4. หลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ นักศึกษาจะตองมีผลคะแนนภาษาอังกฤษในการ

ประกอบการพิจารณา 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร จะไดนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม และมีความขยันและตั้งใจจริงท่ีจะ

เรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2. ไดนักศึกษาท่ีมีทักษะทางดานชางเทคนิค เขาศึกษาตอในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

สาขาวิชาและจํานวนนักศึกษาท่ีเปดรับ

สาขาวิชา อักษร

ยอ 

เ อ ก ส า ร

พิจารณา 

จํานวน

ท่ีรับ 

สาขาวิชาท่ีเรียนระดับ

ปวช. 

1. วิศวกรรมเครื่องกล ME Portfolio 5 เครื่องกล/ไฟฟา/โยธา 

2. วิศวกรรมการบินและอวกาศ AE Portfolio 5 เครื่องกล/ไฟฟา/โยธา 

3.วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) **** I-AE Portfolio 5 เครื่องกล/ไฟฟา/โยธา 

4.วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) **** I-ME Portfolio 5 เครื่องกล/ไฟฟา/โยธา 

5.วิศวกรรมโยธา CE 5 โยธา/เครื่องกล/ไฟฟา 

6.วิศวกรรมขนถายวัสดุ MHE Portfolio 5 เครื่องกล 

7.วิศวกรรมโลจิสติกส LE Portfolio 5 เครื่องกล/ไฟฟา 

8.วิศวกรรมโลจิสติกส (โครงการสมทบพิเศษ)*** LE Portfolio 15 เครื่องกล/ไฟฟา 

9.วิศวกรรมวัสดุ** MATE Portfolio 5 เครื่องกล/ไฟฟา/โยธา 

10.วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสุตรนานาชาติ)**** I-IME Portfolio 5 เครื่องกล/ไฟฟา/โยธา 

11.วิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรมและพลังงาน IEE Portfolio 10 เครื่องมือวัด/ไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส 

12.วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (เรียน มจพ.ปราจีนบุรี) InSE Portfolio 20 เครื่องมือวัด/ไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส 

รวม 90 

** สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ จัดการเรียนการสอนแบบเสริมทักษะภาษาอังกฤษ คาบํารุงการศึกษาภาค

การศึกษาละ 25,000 บาท 

*** สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส (โครงการสมทบพิเศษ) คาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 29,000 บาท 

**** สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ)  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

(หลักสูตรนานาชาติ)  และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คาบํารุงการศึกษา 

ภาคการศึกษาละ 60,000  บาท 



การสอบคัดเลือก  

คณะวิศวกรรมศาสตรจะคัดเลือกนักศึกษาแบบวิธีสอบสัมภาษณและพิจารณาจาก Portfolio โดย

เปนไปตามดุลยพินิจของภาควิชา 

สําหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ นักศึกษาตองมีผลคะแนนภาษาอังกฤษในการ

ประกอบการพิจารณา 

หมายเหต ุ

- หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามท่ีภาควิชาท่ีนักศึกษาสมัครและ

คณะวิศวกรรมศาสตรกําหนด หรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามท่ีระบุไว จะถูกตัดสิทธิ์และแมจะข้ึน

ทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลวก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที 

- รายละเอียดโครงการดังกลาว ติดตอท่ีงานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ โทร 02 555-2000 ตอ 8110, 8147,8114 หรือ โทรสาร 

02-5874843



โครงการรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงจากวิทยาลัยเทคนิค 

เขาศึกษาดวยกรณีพิเศษ (TCAS 1) 

ในคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

หลักการและเหตุผล 

คณะวิศวกรรมศาสตร มีนโยบายสงเสริมโอกาสการศึกษาตอในคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ สําหรับนักเรียนท่ีจบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จาก

วิทยาลัยเทคนิคเขาศึกษาดวยวิธีพิเศษ ในสาขาวิศวกรรมศาสตร โดยคณะฯ จะยึดถือคะแนนของ Grade 

Point Average (GPA) และ Portfolio ท่ีสะสมมาตลอดจากการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) เปนเกณฑในการคัดเลือก แมวามาตรฐานการประเมินผลของแตละสถานศึกษาจะมีความแตกตางกัน

มากก็ตาม ท้ังนี้ยังจะใชกระบวนการสอบสัมภาษณและ พิจารณา Portfolio เปนเกณฑประเมินข้ันสุดทาย

คัดเลือกผูท่ีเหมาะสมท่ีสุดในกลุม เพ่ือเปนการเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับนักเรียนท่ีมีความประพฤติดี มี

ความขยัน และความมุงม่ันพากเพียร 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเปดโอกาสนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยเทคนิค ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม กลุมไฟฟา ท่ีมีผลการเรียนในเกณฑดีและผลงานท่ีไดสะสมสมํ่าเสมอไดเขาศึกษาตอในหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตร โดยวิธีพิเศษ (โควตา) 

2.เพ่ือใหนักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร มีคุณภาพในเกณฑมาตรฐาน ไดนักศึกษาท่ีมีทักษะ

ทางดานชางเทคนิคชั้นสูง เขาศึกษาตอในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร 

3. เพ่ือเปนการประชาสัมพันธและสรางเครือขายความรวมมือดานการจัดการศึกษา

แผนดําเนินการ 

วันท่ี 2-27 ธันวาคม 2562 สงเอกสารการสมัคร 

วันท่ี 27 ธันวาคม 2562  วันสุดทายของการรับสมัคร 

วันท่ี 8 มกราคม 2563  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

วันท่ี 10 มกราคม 2563  สอบสมัภาษณ 

วันท่ี 15 มกราคม 2563  ประกาศผลผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอ 



คุณสมบัติของผูสมัคร 

1. จะตองเปนนักเรียนภาคการเรียนสุดทายของประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ประเภทสาขาวิชา

เครื่องมือวัด/ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส) (ปวส.) 

2. จะตองมีคะแนน GPAX ของผลการเรยีน 3 ภาคการเรียนสุดทายของประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

มีคาระดับคะแนน 3.25 ข้ึนไป 

3. จะตองยื่น Portfolio ในวันสมัคร

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร จะไดนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม และมีความตั้งใจจริงท่ีจะเรียนใน

คณะวิศวกรรมศาสตร 

2. ไดนักศึกษาท่ีมีทักษะทางชางเทคนิคชั้นสูง เขาศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

สาขาวิชาและจํานวนนักศึกษาท่ีเปดรับ 

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (InSE) หลักสูตรปริญญาตรี วศ.บ. 3 ป (เทียบโอน) จํานวน 20 คน 

วิธีการประเมินคัดเลือก 

คณะวิศวกรรมศาสตรจะคัดเลือกนักศึกษาแบบวิธีสอบสัมภาษณและพิจารณาจาก Portfolio 

หมายเหต ุ

- หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามท่ีภาควิชาท่ีนักศึกษาสมัครและ

คณะวิศวกรรมศาสตรกําหนด หรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามท่ีระบุไว จะถูกตัดสิทธิ์และแมจะข้ึน

ทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลวก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที 

- รายละเอียดโครงการดังกลาว ติดตอท่ีงานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ โทร 02 555-2000 ตอ 8110, 8147,8114 หรือ โทรสาร 

02-5874843




