
โครงการรับนักศึกษาเรียนดีโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เขาศึกษาดวยกรณีพิเศษ ในคณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

  

 หลักการและเหตุผล 

คณะวิศวกรรมศาสตร  มีน โยบายส ง เสริมโอกาสการศึกษาตอในคณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ สําหรับนักเรียนท่ีจบประกาศนียบัตรวิชาชีพปท่ี 3 

จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) มจพ. ดวยวิธีพิเศษ ใหไดเขาศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร  

โดยคณะฯ จะยึ ด ถือคะแนนของ  Grade Point Average (GPA)  ท่ีสะสมมาตลอดจากการ ศึกษา 

ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเปนเกณฑในการคัดเลือกข้ันตน และจะใชกระบวนการสอบสัมภาษณ 

เปนเกณฑประเมินข้ันสุดทายคัดเลือกผูท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพื่อเปนการเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับนักเรียน 

ท่ีมีความประพฤติดี มีความขยัน และความมุงมั่นพากเพียร 

 

 วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหโอกาสนักศึกษา วทอ . ท่ีมีผลการเรียนในเกณฑดีและสม่ําเสมอไดเขาศึกษาตอใน 

คณะวิศวกรรมศาสตร โดยวิธีพิเศษ (โควตา) 

 2. เพื่อใหนักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร มีคุณภาพในเกณฑมาตรฐาน 

 3. เพื่อใหเกิดความรวมมือและความสัมพันธท่ีดีภายใน มจพ. 

 

แผนดําเนินการ 

วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 - 10 มกราคม 2565 รับสมัครผานระบบออนไลนของ มจพ.  

  วันท่ี 10 มกราคม 2565    วันสุดทายของการรับสมัคร 

วันท่ี 17 มกราคม 2565    ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

  วันท่ี 21-22 มกราคม 2565   สอบสัมภาษณ 

  วันท่ี 26 มกราคม 2565    ประกาศรายช่ือผูผานการสอบสัมภาษณ 

  วันท่ี 31 มกราคม 2565    คณะฯ สงรายช่ือผูผานการคัดเลือกให 

กลุมงานรับเขาศึกษา  
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คุณสมบัติของผูสมัคร  

 คณะวิศวกรรมศาสตร กําหนดคุณสมบัติเกณฑกลางไว ดังนี้ แตผลการคัดเลือกใหเปนไปตามเกณฑ

ภาควิชาฯ พิจารณาเกณฑการคัดเลือกของแตละภาควิชาฯ (ตามเอกสารแนบ) 

1 .  จ ะต อ ง เป นนั ก ศึ กษาภาคการ เ รี ยน สุดท า ยของวิ ทย า ลัย เทค โน โลยี อุ ตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ระดับ ปวช. หรือเทียบเทา 

2. จะตองมีคะแนนเฉล่ียของผลการเรียน 5 ภาคการเรียนสุดทายของประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

มีคาระดับคะแนน 2.75 ข้ึนไป (เต็ม 4.00) 

3. หลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ ใชคะแนนวิชาภาษาอังกฤษในการพิจารณา 

 

การเลือกสาขาวิชาท่ีตองการสมัคร 

 1. ตรวจสอบวุฒิของตนเองวาสามารถสมัครเขาศึกษาในสาขาวิชาใดไดบาง 

 2. ผูสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาท่ีตองการเขาศึกษาได 3 อันดับ มีสิทธิ์สอบสัมภาษณได 1 สาขาวิชา* 

โดยพิจารณาตามอันดับท่ีเลือกและเรียงลําดับตามคาคะแนนเฉล่ียของผลการเรียน 5 ภาคการเรียนสุดทาย 

 3. รับสมัครผานระบบ online ของมหาวิทยาลัย 

 4. ในกรณีท่ีนักศึกษามี Portfolio ใหนําสงในวันสมัครและวันสอบสัมภาษณ 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. คณะวิศวกรรมศาสตร จะไดนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม และมีความต้ังใจจริงท่ีจะเรียนใน

คณะวิศวกรรมศาสตร 

 2. นักศึกษาจากโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน ไดรับโอกาสในการศึกษาตอใน 

สาขาวิศวกรรมศาสตร 

 3. สรางความสัมพันธและความรวมมือท่ีดีตอกันภายใน มจพ. 
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 สาขาวิชาและจํานวนนักศึกษาท่ีเปดรับ 

 

สาขาวิชา อักษรยอ 
จํานวน

ท่ีรับ 

สาขาวิชาท่ีเรียนระดับ

ปวช. 

เกรดเฉลี่ย 

5 เทอม 

มากกวา 

1. วิศวกรรมเครื่องกล ME 40 เครื่องกล/ไฟฟา/โยธา 3.00 

2. วิศวกรรมการบินและอวกาศ AE 10 เครื่องกล/ไฟฟา/โยธา 3.00 

3.วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) * I-AE 10 เครื่องกล/ไฟฟา/โยธา 3.00 

4.วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) * I-ME 10 เครื่องกล/ไฟฟา/โยธา 3.00 

5. วิศวกรรมไฟฟา แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม EE 15 ไฟฟา 3.00 

6. วิศวกรรมไฟฟา แขนงวิศวกรรมไฟฟากําลังและควบคุมอัตโนมัติ EE 30 ไฟฟา 3.00 

7. วิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)* E-EE 10 ไฟฟา 3.00 

8.  วิศวกรรมคอมพิวเตอร Cpr.E 10 ไฟฟา 3.00 

9. วิศวกรรมการผลิต PE 30 เครื่องกล/ไฟฟา 2.75 

10. วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)*  E-RE 25 เครื่องกล/ไฟฟา 2.75 

11. วิศวกรรมเคมี Ch.E 20 เครื่องกล/ไฟฟา/โยธา 2.75 

12.วิศวกรรมโยธา CE 30 โยธา/เครื่องกล/ไฟฟา 2.75 

13.วิศวกรรมอุตสาหการ IE 15 เครื่องกล/ไฟฟา/โยธา 2.75 

14.วิศวกรรมขนถายวัสดุ MHE 5 เครื่องกล 2.75 

15.วิศวกรรมโลจิสติกส LE 2 เครื่องกล/ไฟฟา 2.75 

16.วิศวกรรมวัสดุ MATE 5 เครื่องกล/ไฟฟา/โยธา 2.75 

17.วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสุตรนานาชาติ)* I-IME 5 เครื่องกล/ไฟฟา/โยธา 2.75 

18.วิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรมและพลังงาน IEE 5 ไฟฟา 2.75 

 

 * สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนต และระบบอัตโนมั ติ 

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

(หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)  เงินอุดหนุนการศึกษาภาคการศึกษาละ 

60,000 บาท  

  

  



4 

หลักเกณฑการสอบสัมภาษณเบื้องตน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

1. ผูสมัครตองกรอกขอมูลและตอบคําถามตางๆ ใชในการสัมภาษณเบ้ืองตน ตามลิงคการกรอกขอมูล 

https://forms.gle/eZGN2jej6qHD8YnF6 เพื่อใหมีการพิจารณาเบ้ืองตนในการคัดเลือกผูสอบสัมภาษณ

และประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ผูสมัครมีสิทธิ์เขารับการสัมภาษณได 1 สาขาเทานั้น  

2. คณะวิศวกรรมศาสตรจะพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาโดยพิจารณาจากอันดับท่ีเลือกและลําดับ

คะแนนเกรดเฉลี่ย จากนั้นจึงเปนการการสอบสัมภาษณโดยเปนไปตามดุลยพินิจของแตละสาขาวิชา 

การพิจารณาตัดสินคัดเลือกผูมีสิทธิ์สัมภาษณกับสาขาวิชา และผลการคัดเลือกผูผานการสอบสัมภาษณ  

โดยคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ใหถือวาผลการพิจารณาเปนท่ีส้ินสุด 

 

แนวทางการพิจารณาสําหรับการสอบสัมภาษณเบื้องตน (การพิจารณาใหคะแนนข้ึนอยูกับแตละสาขาพิจารณา) 

1. การตอบคําถาม โดยการใหเหตุผลท่ีดี และชัดเจน มีความกระชับ 

2. ผลงานท่ีผานมา ความโดดเดน 

3. แนวคิดในการนําเสนอแนะนําตนเอง มีการเรียบเรียง และนําเสนอไดดี กระชับไดใจความ 

 

การพิจารณาตัดสินคัดเลือกผูมีสิทธิ์สัมภาษณกับสาขาวิชาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ใหถือวาผลการพิจารณาเปนท่ีสิ้นสุด 

 

 

หมายเหตุ 

- หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบั ติไมเปนไปตามท่ีภาควิชาท่ีนักศึกษาสมัครและ          

คณะวิศวกรรมศาสตรกําหนด หรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามท่ีระบุไว จะถูกตัดสิทธิ์และแมจะข้ึน

ทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลวก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที 

 

*หากนักศึกษามีขอสงสัยหรือปญหาท่ีตองการสอบถามเพิ่มเติม ติดตอไดท่ีงานบริการการศึกษา 

หมายเลขโทรศัพท 02-555-2000 ตอ 8147,8110 หรือทาง E-mail : academic@eng.kmutnb.ac.th  

หรือทางเพจ งานวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร  

ท่ีเว็บไซต : https://www.eng.kmutnb.ac.th  

mailto:academic@eng.kmutnb.ac.th
https://www.facebook.com/sa.engineering.kmutnb
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ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการบิน-อวกาศ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ME)  

- สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (AE)   

จํานวนรับ 40 คน 

จํานวนรับ 10 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร 

1. จะตองมีเกรดเฉล่ียมากกวา 3.00 ข้ึนไป 

2. จะตองเปนนักเรียนหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย 

3. จะตองมีคะแนน GPX ของผลการเรียน 5 ภาคการเรียนสุดทาย  

4. จะตองยื่น Portfolio ในวันสมัคร 

4.1 ประวัติผูสมัคร ไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 

4.2 ผลงานหรือรางวัลท่ีเคยไดรับ โดยใหแสดงผลงานท่ีดีท่ีสุดอยางนอย 1 ผลงาน  

(สูงสุดไมเกิน 3 ผลงาน) โดยเรียงจากผลงานดังตอไปนี ้

- ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ  

- ระดับภูมิภาค/เขตการศึกษา/ระดับจังหวัด 

- ระดับโรงเรียน 

หลักฐานการสมัคร 

 1. บัตรประจําตัวประชาชน 

 2. สําเนาใบระเบียบการศึกษา (รบ.) 

 3. Portfolio 

หลักเกณฑการคัดเลือก 

- พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปนี ้

รายการ คะแนน 

1. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา 

 (ลําดับสูงสุด 10 คะแนน และ ตํ่าสุด 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) 

    -  ระดับโรงเรียน (3 คะแนน) 

*(แตละดานใหเสนอไดแค 1 รางวัล และ คิดคะแนนทุกผลงานท่ีนํามาแสดง) 

25 

5. การทดสอบทักษะทางความรูดานสารสนเทศ ส่ือ เทคโนโลยี 10 

6. คะแนนสัมภาษณ (ถามตอบ) 15 
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ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการบิน-อวกาศ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

- สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) (I-AE)  

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) (I-ME)  

จํานวนรับ 10 คน 

จํานวนรับ 10 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร 

1. จะตองมีเกรดเฉล่ียมากกวา 3.00 ข้ึนไป 

2. จะตองเปนนักเรียนหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย 

3. จะตองมีคะแนน GPX ของผลการเรียน 5 ภาคการเรียนสุดทาย  

4. จะตองยื่น Portfolio ในวันสมัคร 

4.1 ประวัติผูสมัคร ไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 

 4.2 ผลงานหรือรางวัลท่ีเคยไดรับ โดยใหแสดงผลงานท่ีดีท่ีสุดอยางนอย 1 ผลงาน (สูงสุดไมเกิน 3 ผลงาน)  

โดยเรียงจากผลงานดังตอไปนี ้

- ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ  

- ระดับภูมิภาค/เขตการศึกษา/ระดับจังหวัด 

- ระดับโรงเรียน 

หลักฐานการสมัคร 

1. บัตรประจําตัวประชาชน 

2. สําเนาใบระเบียบการศึกษา (รบ.) 

3. Portfolio 

เกณฑการคัดเลือกรับเขาศึกษา 

- พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปนี้ 

รายการ คะแนน 

1. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา 

 (ลําดับสูงสุด 10 คะแนน และ ตํ่าสุด 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) 

    -  ระดับโรงเรียน (3 คะแนน) 

*(แตละดานใหเสนอไดแค 1 รางวัล และ คิดคะแนนทุกผลงานท่ีนํามาแสดง) 

25 

5 การทดสอบทักษะทางความรูดานสารสนเทศ ส่ือ เทคโนโลยี 10 

6. คะแนนสัมภาษณ (ถามตอบ) 15 
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ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง/ควบคุมอัตโนมัติ) 

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม) 

จํานวนรับ 30 คน 

จํานวนรับ 15 คน 

 

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง/ควบคุมอัตโนมัติ) จํานวนรับ : 30 คน 

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม) จํานวนรับ : 15 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร  

1. จะตองเปนนักเรียนหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย 

2. จําตองมีคะแนน GPX ของผลการเรียน 5 ภาคเรียนสุดทายมีคาคะแนน 3.00 ข้ึนไป 

 

หลักฐานการสมัคร 

1. ใบสมัคร 

2. บัตรประจําตัวประชาชน 

3. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส        

(5 ภาคการศึกษา) 

4.  Portfolio แสดงความสามารถเชิงวิชาการ ไดแก โครงงานวิทยาศาสตร และ/หรือ วิศวกรรมศาสตร          

หรือรางวัลท่ีเคยไดรับ 

5.  ผลสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency tests) (ถามี) 

 

เกณฑการคัดเลือกรับเขาศึกษา 

- พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปนี้ 

รายการ คะแนน 

1. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา 

   (ลําดับสูงสุด 10 คะแนน และ ตํ่าสุด 5 คะแนน จากผูสมัครท้ังหมด) 

30 

2. บุคลิกภาพ การส่ือสาร 20 

3. การเตรียมตัวและการแกไขปญหาเฉพาะหนา 20 

4. ความสามารถเชิงวิชาการ ไดแก ผลงานหรือรางวัลท่ีเคยไดรับโดยพิจารณาจาก

ผลงานท่ีดีท่ีสุดอยางนอย 1 ผลงาน (สูงสุดไมเกิน 3 ผลงาน) โดยเรียงจากผลงาน

ดังตอไปนี ้

          - ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ 

          - ระดับภูมิภาค/เขตการศึกษา/ระดับจังหวัด 

           - ระดับโรงเรียน 

30 
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ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  จํานวนรับ 10 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร  

1. จะตองเปนนักเรียนหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย 

2. จําตองมีคะแนน GPX ของผลการเรียน 5 ภาคเรียนสุดทายมีคาคะแนน 3.00 ข้ึนไป 

 

หลักฐานการสมัคร 

1. ใบสมัคร 

2. บัตรประจําตัวประชาชน 

3. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส        

(5 ภาคการศึกษา) 

4. Portfolio แสดงความสามารถเชิงวิชาการ ไดแก โครงงานวิทยาศาสตร และ/หรือ 

วิศวกรรมศาสตร หรือรางวัลท่ีเคยไดรับ 

5. ผลสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency tests) (ถามี) 

 

เกณฑการคัดเลือกรับเขาศึกษา 

- พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปนี้ 

รายการ คะแนน 

1. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา 

   (ลําดับสูงสุด 10 คะแนน และ ตํ่าสุด 5 คะแนน จากผูสมัครท้ังหมด) 

30 

2. บุคลิกภาพ การส่ือสาร 20 

3. การเตรียมตัวและการแกไขปญหาเฉพาะหนา 20 

4. ความสามารถเชิงวิชาการ ไดแก ผลงานหรือรางวัลท่ีเคยไดรับโดยพิจารณาจาก

ผลงานท่ีดีท่ีสุดอยางนอย 1 ผลงาน (สูงสุดไมเกิน 3 ผลงาน) โดยเรียงจากผลงาน

ดังตอไปนี ้

          - ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ 

          - ระดับภูมิภาค/เขตการศึกษา/ระดับจังหวัด 

           - ระดับโรงเรียน 

30 

  



9 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  จํานวนรับ 10 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร  

1. จะตองเปนนักเรียนหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย 

2. จําตองมีคะแนน GPX ของผลการเรียน 5 ภาคเรียนสุดทายมีคาคะแนน 3.00 ข้ึนไป 

 

หลักฐานการสมัคร 

1. ใบสมัคร 

2. บัตรประจําตัวประชาชน 

3. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส        

(5 ภาคการศึกษา) 

4. Portfolio แสดงความสามารถเชิงวิชาการ ไดแก โครงงานวิทยาศาสตร และ/หรือ 

วิศวกรรมศาสตร หรือรางวัลท่ีเคยไดรับ 

5. ผลสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency tests) (ถามี) 

 

เกณฑการคัดเลือกรับเขาศึกษา 

- พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปนี้ 

รายการ คะแนน 

1. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา 

   (ลําดับสูงสุด 10 คะแนน และ ตํ่าสุด 5 คะแนน จากผูสมัครท้ังหมด) 

30 

2. บุคลิกภาพ การส่ือสาร 20 

3. การเตรียมตัวและการแกไขปญหาเฉพาะหนา 20 

4. ความสามารถเชิงวิชาการ ไดแก ผลงานหรือรางวัลท่ีเคยไดรับโดยพิจารณาจาก

ผลงานท่ีดีท่ีสุดอยางนอย 1 ผลงาน (สูงสุดไมเกิน 3 ผลงาน) โดยเรียงจากผลงาน

ดังตอไปนี ้

          - ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ 

          - ระดับภูมิภาค/เขตการศึกษา/ระดับจังหวัด 

           - ระดับโรงเรียน 

30 
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ภาควิชา วิศวกรรมการผลิตและหุนยนต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

- สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (PE)   

- สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (E-RE)  

จํานวนรับ 30 คน 

จํานวนรับ 25 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร (ปวช.) 

1. จะตองเปนนักเรียนหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย 

2. จําตองมีคะแนน GPX ของผลการเรียน 5 ภาคเรียนสุดทายมีคาคะแนน  2.75 ข้ึนไป 

3. เรียนหลักสูตรเครื่องกล หรือไฟฟา 

 

หลักฐานการสมัคร 

1. บัตรประจําตัวประชาชน 

2. สําเนาใบระเบียบการศึกษา (รบ.) 
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ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

- สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี จํานวนรับ 25 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร (ม.6) 

1. เปนนักเรียนหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย 

2. มีคะแนน GPX ของผลการเรียน 5 ภาคเรียนสุดทาย 2.75 ข้ึนไป 

 

หลักฐานการสมัคร 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

2. สําเนาใบระเบียบการศึกษา (รบ.) 

 

เกณฑการคัดเลือกรับเขาศึกษา 

- พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปนี้ 

รายการ คะแนน 

ผลสอบสัมภาษณและประเมินความรูความเขาใจในหัวขอ - พื้นฐานวิทยาศาสตร 

- วิชาชีพวิศวกรรมเคมี - หลักสูตรวิศวกรรมเคมี มจพ 

100 
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ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จํานวนรับ 30 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร 

1. จะตองเปนนักเรียนหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย ของสาขาโยธา และสาขาเครื่องกล 

2. จะตองมีคะแนน GPX ของผลการเรียน 5 ภาคเรียนสุดทายมีคาคะแนน 2.75 ข้ึนไป 

 

หลักฐานการสมัคร 

1. บัตรประจําตัวประชาชน 

2. สําเนาใบระเบียบการศึกษา (รบ.) 

  



13 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

- สาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมอุตสาหการ จํานวนรับ 15 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร 

1. จะตองเปนนักเรียนหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย 

2. จําตองมีคะแนน GPX ของผลการเรียน 5 ภาคเรียนสุดทาย มีคาคะแนน 2.75 ข้ึนไป 

 

หลักฐานการสมัคร 

1. บัตรประจําตัวประชาชน 

2. สําเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) อยางนอย 5 ภาคการศึกษา 

 

เกณฑการคัดเลือกรับเขาศึกษา 

- พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปนี้ 

(ผานการสอบสัมภาษณของภาควิชาฯ) 

รายการ คะแนน 

1. ความรูพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  20 

2. ความสามารถในพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ 20 

3. ความมุงมั่น ความต้ังใจ 20 

4. บุคลิกภาพและการแตงกาย 15 

5. การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมกับสถาบันเดิม 15 

6. โดยรวมคิดวานักศึกษาสามารถเรียนจบการศึกษาได 10 
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ภาควิชาวิศวกรรมขนถายวัสดุและโลจิสติกส 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

- สาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมขนถายวัสดุ 

- สาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมโลจิสติกส 

จํานวนรับ 5 คน 

จํานวนรับ 2 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร (ปวช.) 

1. จะตองเปนนักศึกษภาคการเรียนสุดทายของ (ระดับปวช.) 

2. จะตองมีคะแนน GPAX ของผลการเรียน 5 ภาคการเรียนสุดทายของประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

มีคาระดับคะแนน 2.75 ข้ึนไป 

 

หลักฐานการสมัคร 

1. บัตรประจําตัวประชาชน 

2. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (5 ภาคการศึกษา) 

 

เกณฑการคัดเลือกรับเขาศึกษา 

- พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปนี้ 

รายการ คะแนน 

1. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา (ลําดับสูงสุด 10 คะแนน ตํ่าสุด 5 คะแนน 

จากผูสมัครท้ังหมด 

40 

2. คะแนนสัมภาษณ (ถาม-ตอบ) 60 
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ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

- สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) จํานวนรับ 5 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร เรียนดี วทอ. 

1. ใชเกณฑตามคณะวิศวกรรมศาสตร 

 

หลักฐานการสมัคร 

1. ใบสมัคร 

2. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ( 5 ภาคการศึกษา) 

 

เกณฑการคัดเลือกรับเขาศึกษา 

- พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปนี้ 

รายการ คะแนน 

1. สอบสัมภาษณความรูความเขาใจในหัวขอดังตอไปนี้  

   -พื้นฐานวิทยาศาสตร เคมี ฟสิกส คณิตศาสตร      60 

   -วิชาชีพวิศวกรรมวัสดุ                                  20 

   -หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ มจพ.                         20 

100 
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ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

- สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนรับ 5 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร เรียนดี วทอ. 

1.  ใชเกณฑตามคณะวิศวกรรมศาสตร 

2.  มีผลสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ตามเกณฑ ดังนี ้

 - TOEFL ไมตํ่ากวา 550 

 - TOEIC ไมตํ่ากวา 500 

 - IELTS ไมตํ่ากวา 4.5 

 - K-STEP  ไมตํ่ากวา 55 

หลักฐานการสมัคร 

1.  ใบสมัคร 

2.  สําเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ( 5 ภาคการศึกษา) 

3.  ผลสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ตามเกณฑท่ีกําหนด 

 

เกณฑการคัดเลือกรับเขาศึกษา 

- พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปนี้ 

รายการ คะแนน 

1. สอบสัมภาษณความรูความเขาใจในหัวขอดังตอไปนี้  

   -พื้นฐานวิทยาศาสตร เคมี ฟสิกส คณิตศาสตร      60 

   -วิชาชีพวิศวกรรมวัสดุ                                  20 

   -หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ มจพ.                         20 

100 
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ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือวัดและอิเล็กทรอนิกส 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรมและพลังงาน จํานวนรับ 5 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร (ปวช.) 

1. จะตองเปนนักเรียนหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย 

2. คะแนน GPX ของผลการเรียน 5 ภาคเรียนสุดทาย มีคาระดับคะแนน 2.75 ข้ึนไป 

3. สาขาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

 

หลักฐานการสมัคร 

1. บัตรประจําตัวประชาชน 

2. สําเนาใบระเบียบการศึกษา (รบ.) (ไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา) 

3. Portfolio ของผูสมัคร 
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