
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




