
โครงการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

เขาศึกษาดวยวิธีพิเศษ Portfolio TCAS 1 

ในคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื 

  

 หลักการและเหตุผล 

คณะวิศวกรรมศาสตร  มีน โยบายส ง เสริม โอกาสการ ศึกษาตอ ในคณะวิ ศวกรรมศาสตร   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ สําหรับนักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สายสามัญจากโรงเรียนมัธยมและประกาศนียบัตรวิชาชีพปท่ี 3 จากวิทยาลัยเทคนิคดวยวิธีพิเศษ ใหไดเขาศึกษา

ในสาขาวิศวกรรมศาสตร ณ มจพ.และมจพ.ปราจีนบุรีโดยคณะฯ จะยึดถือคะแนนของ Grade Point Average 

(GPA) ท่ีสะสมมาตลอดจากการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเปนเกณฑในการคัดเลือก  

และพิจารณา Portfolio ท้ังนี้ยังจะใชกระบวนการสอบสัมภาษณเปนเกณฑประเมินข้ันสุดทายคัดเลือก 

ผู ท่ี เหมาะสมท่ีสุดในกลุม เพื่อเปนการเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับนักเรียนท่ีมีความประพฤติดี  

มีความขยัน และความมุงมั่นพากเพียร 

 

 วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหโอกาสนักเรียน ม.6 จากโรงเรียนมัธยม และ ปวช. จากวิทยาลัยเทคนิค ท่ีมีผลการเรียน 

ในเกณฑดีและสม่ําเสมอไดเขาศึกษาตอในคณะวิศวกรรมศาสตร โดยวิธีพิเศษ (โควตา) 

 2. เพื่อใหไดนักศึกษา ปวช. ท่ีมีทักษะทางดานชางเทคนิค และเรียนดีเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร  

 3. เพื่อเปนการประชาสัมพันธและสรางเครือขายความรวมมือดานการจัดการศึกษา 

 

 แผนดําเนินการ 

วันท่ี 1 ตุลาคม 2564- 10 มกราคม 2565  โรงเรียนหรือวิทยาลัยเปนผูพิจารณา 

 คัดเลือกสงช่ือใหคณะวิศวฯ  

  วันท่ี 10 มกราคม 2565    วันสุดทายของการสงช่ือใหคณะวิศวฯ 

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 

1. จะตองเปนนักเรียนท่ีกําลังเรียนอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ ปวช. ปท่ี 3 หรือเทียบเทา 

2. จะตองมีคะแนน GPA ของผลการเรียน 4 ภาคการศึกษาสุดทายมีคาระดับคะแนน 3.00 ข้ึนไป

สําหรับ ม.6 และ 2.75 ข้ึนไป สําหรับ ปวช. (เต็ม 4.00)* ณ วันท่ีสมัคร 

3. คะแนนกลุมรายวิชา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร (ฟสิกส เคมี) หรือเทียบเทาเฉล่ียแลวตองไมนอยกวา 

2.75 (เต็ม 4.00) (พิจารณาแยกแตละกลุมวิชา) ในกรณีท่ีไมสามารถคิดแยกไดใหใชคาเฉล่ียรวมทุกวิชา 

ตองไมนอยกวา 2.75 (เต็ม 4.00) 

4. โรงเรียนมัธยมหรือวิทยาเทคนิคจะตองเปนผูสงรายช่ือผูสมัครใหคณะวิศวกรรมศาสตร มจพ. 

พิจารณาผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณในแตละสาขา 

5. จะตองยื่น Portfolio ในวันสมัคร ถามีใหนํามาในวันสอบสัมภาษณ 

6. หลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ นักศึกษาจะตองมีผลคะแนนภาษาอังกฤษในการ

ประกอบการพิจารณา 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. คณะวิศวกรรมศาสตร จะไดนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม และมีความขยันและต้ังใจจริงท่ีจะ

เรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 2. ไดนักศึกษา ปวช ท่ีมีทักษะทางดานชางเทคนิค เขาศึกษาตอในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร 

 3. เพื่อเปนการประชาสัมพันธและสรางเครือขายความรวมมือดานการจัดการศึกษา 

 

สาขาวิชาและจํานวนนักศึกษาท่ีเปดรับ 

สาขาวิชา 
อักษร

ยอ 

จํานวน

ที่รับ 
สาขาวิชาทีเ่รียนระดับปวช. 

เกรดเฉลี่ย 

มากกวา 

1. วิศวกรรมเครื่องกล ME 10 เครื่องกล/ไฟฟา/โยธา 3.25 

2. วิศวกรรมการบินและอวกาศ AE 5 เครื่องกล/ไฟฟา/โยธา 3.25 

3. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสตูรนานาชาติ) I-ME 5 เครื่องกล/ไฟฟา/โยธา 3.25 

4. วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสตูรนานาชาติ) I-AE 5 เครื่องกล/ไฟฟา/โยธา 3.25 

5.วิศวกรรมขนถายวัสดุ MHE 5 เครื่องกล 3.25 

6.วิศวกรรมโลจิสติกส LE 2 เครื่องกล/ไฟฟา 3.25 

7.วิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรมและพลังงาน IEE 5 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2.75 

8.วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ  

   (เรียน มจพ.ปราจีนบุรี) 

InAE 30 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2.75 

รวม  67   

 

* จํานวนรับ นักเรียน ม.6 จะรวมกับโครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สามารถเขาศึกษาวิธีพิเศษ รอบ Portfolio 

โดยโรงเรียนพิจารณาสงรายชื ่อเพื่อใหสาขาวิชาพิจารณาและนักเรียนจะตองสมัครผานชองทาง online ของมหาวิทยาลัยตาม

ชวงเวลาท่ีรับสมัครเทาน้ัน 
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หลักเกณฑการสอบสัมภาษณเบื้องตน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ผูสมัครตองกรอกขอมูลและตอบคําถามตางๆ ใชในการสัมภาษณเบ้ืองตน ตามลิงคการกรอกขอมูล 

https://forms.gle/eZGN2jej6qHD8YnF6 เพื่อใหมีการพิจารณาเบ้ืองตนในการคัดเลือกผูสอบสัมภาษณ

และประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ  

 

แนวทางการพิจารณาสําหรับการสอบสัมภาษณเบื้องตน (การพิจารณาใหคะแนนข้ึนอยูกับแตละสาขาพิจารณา) 

1. การตอบคําถาม โดยการใหเหตุผลท่ีดี และชัดเจน มีความกระชับ 

2. ผลงานท่ีผานมา ความโดดเดน 

3. แนวคิดในการนําเสนอแนะนําตนเอง มีการเรียบเรียง และนําเสนอไดดี กระชับไดใจความ 

 

 การสอบคัดเลือก 

 คณะวิศวกรรมศาสตรจะคัดเลือกนักศึกษาแบบวิธีสอบสัมภาษณและพิจารณาจาก Portfolio  

โดยเปนไปตามดุลยพินิจและเกณฑของภาควิชา 

 สําหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ นักศึกษาตองมีผลคะแนนภาษาอังกฤษในการ

ประกอบการพิจารณา 

การพิจารณาตัดสินผูมีผานการคัดเลือกโดยคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ ใหถือวาผลการพิจารณาเปนท่ีส้ินสุด 

 

 หมายเหตุ 

 หากปรากฏภายหลังว าผูสมัครมี คุณสมบั ติ ไม เปนไปตามท่ีภาควิชาท่ีนั กศึกษาสมัครและ 

คณะวิศวกรรมศาสตร กํ าหนด หรือขาดคุณสมบั ติข อใดข อหนึ่ งตามท่ีระบุ ไว  จะถูกตัดสิทธิ์ และ 

แมจะข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลวก็ตาม 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 
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