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            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) 
             King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 

มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม 

 
การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2564 

ส าหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์  
 ม. 3 เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน  
 ม.6/ปวช. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี 
 จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร    จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี 
          ⚫  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม      ⚫  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
          ⚫   คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์      ⚫    คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 
          ⚫   คณะวิศวกรรมศาสตร์            
          ⚫   คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
          ⚫   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตระยอง  
⚫  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี/เทียบโอน 2-3 ป ี
  จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี 

⚫  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม     ⚫    คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 
  ⚫  คณะวิศวกรรมศาตร์ 
  ⚫  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

รับสมัครวันท่ี 1 พฤศจกิายน 2563 ถึง วันที ่4 มกราคม 2564   
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เร่ือง   การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน  

และระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยวิธีพิเศษ  
ส าหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์  

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน และระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  โดยวิธีพิเศษ ส าหรับผู้มีความสามารถ
ดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์  ดังนี ้

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน  
รับสมัครผู้ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน สาขาเครื่องกล สาขาโยธา และสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงเรียน
เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2. ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี 
รับสมัครผู้ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

(ปวช.) เข้าศึกษาในคณะ/วิทยาลัย ดังนี้ 
 จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
       คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปตัยกรรมและการออกแบบ 
       และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
      คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  
 จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตระยอง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  

3. ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน  
รับสมัครผู้ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาใน 

คณะ/วิทยาลัย ดังนี ้
 จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์  
       และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
 จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 

 

ส าหรับรายละเอียดต่างๆ ให้ถือปฏิบัติและเป็นไปตามระเบียบการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ  
ประจ าปีการศึกษา 2564 ส าหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่แนบต่อท้ายประกาศนี ้

 
ประกาศ ณ วันท่ี   30  ตุลาคม   พ.ศ. 2563 

 
 
 
 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต  สขุภารังษี) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี
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 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครและสอบคัดเลือกนกัศึกษาใหม ่
ปีการศึกษา  2564  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จะรับสมัครผู้ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียน

สุดท้ายทีม่ีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์  เข้าศึกษาดังนี้ 
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์  

ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรียนในเวลาราชการ ใช้เวลาเรียน 3 ปี จัดการศึกษาที ่มจพ. กรุงเทพมหานคร  
2. ระดับปริญญาตรี 4  ปี/5 ปี  

  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร         คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
                               คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  
                   และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี   คณะอุตสาหกรรมเกษตร และ 
      คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 

 จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตระยอง        คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
3. ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน  

จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์  
               วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี   คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 

โดยคณะ/วิทยาลัย จะยึดถือตามหลักเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ และคะแนน GPA ที่สะสมมาตลอดจากการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ในการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการสมัครเข้าศึกษาระดับปรญิญาตรี 4 ปี/5 ป ี และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก 
แม้ว่ามาตรฐานการประเมินผลของแต่ละสถานศึกษาจะมีความแตกต่างกันมากก็ตาม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับ
นักศึกษาที่มีความสนใจในนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ มีความประพฤติดี มีความขยัน และความมุ่งมั่นพากเพียร   มีรายละเอียด
การรับนักศึกษาดังนี ้

  ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศกึษาใหม่   

รายการ ก าหนดการ สถานที่ด าเนินการ 

1. Download ระเบียบการรับสมัครและ 
สมัครทางอินเทอร์เน็ต 

วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563  
ถึงวันท่ี 4 มกราคม 2564 

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

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมัภาษณ์ วันท่ี 8 มกราคม 2564 ดูที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th 

3. สอบสัมภาษณ์/น าเสนอผลงาน และ
ส่งผลตรวจสุขภาพ 

วันท่ี 16 มกราคม 2564 คณะ/วิทยาลยั 

4. ประกาศผลสอบคัดเลือก วันท่ี 25 มกราคม 2564 ดูที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th 

5. ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House 
(เฉพาะผู้สมัครระดับปริญญาตรี 4-5 ปี) 

วันท่ี 22-23 กุมภาพันธ ์2564 https://student.mytcas.com 

6. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ทีม่ีสิทธิ์
เข้าศึกษา 

วันท่ี 1 มีนาคม 2564 ดูที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th 

7. ช าระเงินค่าธรรมเนียมและ 
ค่าบ ารุงการศึกษา 

ปวช. และ ปริญญาตรีต่อเนื่อง/ 
เทียบโอน 

1-8 กุมภาพันธ์ 2564 
ปริญญาตรี 4/5 ปี 
3-10 มีนาคม 2564 

https://stdadmis.kmutnb.ac.th/newstureg
is/student/studentlogin.aspx 

8. รายงานตัว ปฐมนิเทศ  ดูประกาศของคณะ/วิทยาลัยอีกครั้ง ดูประกาศของคณะ/วิทยาลัยอีกครั้ง 

หมายเหตุ *  ผู้สอบคัดเลือกได้ หากไม่ช าระเงินและรายงานตัว ตามวันท่ี ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ ์

https://student.mytcas.com/
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 คุณวุฒิ/คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณา 
  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน  

1.  รับผู้ก าลังศึกษาภาคเรยีนสดุท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) (ไม่รับสอบเทียบ ม.3) โดยมีคะแนน
ตามที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบและออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย  

1.1 โดยเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อจะต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) เฉพาะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือมีผลการเรียนรวมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ชั้น ม.1 – ม.3 ไม่ต่ ากว่า 2.50 
โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการเรียนจากระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 3 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 (ปพ.1:3) เท่านั้น 

1.2 กรณีผู้สมัครคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1.1 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คือต้องสอบผ่านการเรียนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) สายวิทย์ -  คณิต หรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 4 (ม.4) สายวิทย์ - คณิต 
โดยเมื่อสอบผ่านการเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) สายวิทย์ - คณิตแล้ว ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4  ไม่ต่ ากว่า 2.50 เท่านั้น 

 
2. ระดับปริญญาตรี   

  

2.1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี  
 

■  จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 
 

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (รับวุฒิ ปวช.) 
                     1.  รับผู้ก าลังศกึษาภาคเรยีนสดุท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีคา่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  
  (GPA) นับถึงภาคเรียนท่ี 1/2563 ไม่ต่ ากว่า 3.00 
           2.  ได้รับรางวัลที่ 1-3 ในการประกวดแข่งขันด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ในระดับชาติ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (รับวุฒิ ม.6) 
         1.  รับผู้ก าลังศึกษาภาคเรยีนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 (GPA) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2563 ไม่ต่ ากว่า 2.75 
         2.  จะต้องเป็นผู้ที่ลงแข่งขันหรือร่วมกิจกรรมผู้มีความสามารถพิเศษทางกิจกรรมดา้นวิทยาศาสตร์  
             เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ท่ีเป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
         3.  เกณฑ์การพิจารณามลี าดับความส าคัญดังนี ้

3.1 ได้รับรางวัล เกียรติบตัร หรือเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ในระดับนานาชาติ หรือระดับภมูิภาค (Regional) 

3.2 ได้รับรางวัล หรือเกียรติบัตร ในการแข่งขันหรือร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์ในระดับชาต ิ

3.3 เข้าร่วมการแข่งขันหรือร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ในระดับชาติ 
3.4 ได้รับรางวัล หรือเกียรติบัตร ในการแข่งขันหรือร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

คอมพิวเตอร์ภายในประเทศระดับภูมิภาค 
3.5 ได้รับเกียรติบัตรหรือรางวัลจากสมาคม/หน่วยงานวิชาชีพท่ีจัดการแข่งขันกิจกรรมด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร ์
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รับวุฒิ ม.6 และ ปวช.) 

         1.  รับผู้ก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
              และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) นับถึงภาคเรียนท่ี 1/2563 ดังนี ้
                   1.1  คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ ากว่า 2.50 ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรเตรียม 
         วิศวกรรมศาสตร์ทีโ่รงเรยีนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุสาหกรรม (วทอ.)  
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
                   1.2  คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ ากว่า 3.00 ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรที่ไม่ตรงตามข้อ 1.1 
         2.  จะต้องเป็นผู้ที่ลงประกวดแข่งขันหรือร่วมทีมประกวดแขง่ขันด้านสิ่งประดิษฐ์และนวตักรรมที่เป็น 
    ที่ยอมรับและมีกรรมการตัดสินเป็นท่ียอมรับ 
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         3.  เกณฑ์การพิจารณาเรียงล าดับความส าคัญดังนี้ 
   3.1  เป็นผู้ได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขันด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ 

                    3.2  เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปท าการประกวดแข่งขันด้านสิ่งประดิษฐ์และ     
                          นวัตกรรมในระดับนานาชาติ 
                    3.3  เป็นผู้ได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขัน ด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับชาติ 
                    3.4  เป็นผู้ได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขัน ด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับภูมิภาค 
                    3.5  เป็นผู้ได้รบัรางวัลในการประกวดแข่งขันด้านสิ่งประดิษฐ์และนวตักรรม อื่น ๆ และมเีอกสาร 
            ที่แสดงความเป็นผู้ที่มีความสามารถทางความคดิ 

 

   คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (รับวุฒิ ม.6 และ ปวช.) 
      รับผู้ก าลังศึกษาภาคเรยีนสดุท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  
      และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) นับถึงภาคเรียนท่ี 1/2563 ไม่ต่ ากว่า 2.75 
 

               วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รับวุฒิ ม.6 และ ปวช.) 
                     รับผู้ก าลังศึกษาภาคเรยีนสดุท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนยีบัตร 
                     วิชาชีพ (ปวช.) และมีคา่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) นับถึงภาคเรียนท่ี 1/2563 ไม่ต่ ากว่า 2.75 

     ■  จัดการศึกษาท่ี มจพ. ปราจีนบุรี 
 

       คณะอุตสาหกรรมเกษตร (รับวุฒิ ม.6 และ ปวช.) 
            1.  รับผู้ก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จ านวน 3 
 หลักสตูร (วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM), นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลติภณัฑ์ 
 (IPD) และวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN) หรือ รบัผู้ก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายหรือส าเร็จ
 การศึกษาระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) จ านวน 1 หลักสูตร (วิทยาศาสตร์การอาหารและการ
 จัดการ (FSM)) และมคี่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPA) นับถึงภาคเรียนท่ี 1/2563 ไม่ต่ ากว่า 2.25 
            2.  ต้องมีผลงาน เช่น แข่งขันในโครงงานวิทยาศาสตร์ ประกวดสิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมสะเต็มศึกษา  
 หรืออ่ืนๆ 
       คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (รับวุฒิ ม.6 และ ปวช.) 
 1. รับผู้ก าลังศึกษาภาคเรียนสดุท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ  
 (ปวช.) และมีค่าระดับคะแนนเฉลีย่สะสม (GPA) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2563 ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 2. จะต้องได้รบัรางวัลชมเชยในระดับสถานศึกษาข้ึนไป 

 

■  จัดการศึกษาท่ี มจพ. ระยอง 
 

   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (รับวุฒิ ม.6 และ ปวช.) 
         1.  รับผู้ก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
              และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) นับถึงภาคเรียนท่ี 1/2563 ไม่ต่ ากว่า 3.00 
         2.  จะต้องเป็นผู้ที่ลงประกวดแข่งขันหรือร่วมทีมประกวดแขง่ขันด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ท่ีเป็น 
    ที่ยอมรับและมีกรรมการตัดสินเป็นท่ียอมรับ โดยเกณฑ์การพิจารณาเรียงล าดับความส าคัญดังนี้ 
         2.1  เป็นตัวแทนประเทศไทยไปท าการแข่งขันหรือประกวดทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 

 ในระดับนานาชาติ 
         2.2  ได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแข่งขัน หรือประกวดทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 
                         ในระดับชาติ 
                   2.3  เข้าร่วมการแข่งขันหรือประกวดทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ในระดับชาติ 

2.4  ได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแข่งขัน หรือประกวดทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 
 ในระดับภูมิภาค 
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2.2 ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน 
 

■  จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 
 

   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ปริญญาตรีเทียบโอน)  
         1.  รับผู้ก าลังศึกษาภาคเรยีนสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) และมีค่าระดบัคะแนนเฉลีย่  
              สะสม (GPA) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2563 ไม่ต่ ากว่า 3.00 
         2.  ได้รับรางวัลที่ 1-3 ในการประกวดแข่งขันด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ในระดับชาติ 

 

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ปริญญาตรีเทียบโอน) 
          1.  รับผู้ก าลังศึกษาภาคเรียนสดุท้ายระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และมีค่าระดบัคะแนนเฉลีย่ 
               สะสม (GPA) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2563 ไม่ต่ ากว่า 3.00  
          2.  จะต้องเป็นผู้ที่ลงประกวดแข่งขันหรือร่วมทีมประกวดแข่งขันด้านสิ่งประดิษฐ์และนวตักรรมที่เป็น 
     ทีย่อมรับและมีกรรมการตดัสินเป็นท่ียอมรับ 
          3.  เกณฑ์การพิจารณาเรยีงล าดับความส าคญัดังนี ้
                  3.1  เป็นผู้ได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขันด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ 
                  3.2  เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปท าการประกวดแข่งขันด้านสิ่งประดิษฐ์และ     
          นวัตกรรมในระดับนานาชาติ 

                              3.3  เป็นผู้ไดร้ับรางวัลในการประกวดแขง่ขัน ด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับชาติ 
                  3.4  เป็นผู้ได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขัน ด้านสิง่ประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับภูมิภาค 
                  3.5  เป็นผู้ได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขันด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม อื่นๆ และมีเอกสาร 
          ที่แสดงความเป็นผู้ที่มคีวามสามารถทางความคิด 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทยีบโอน) 

                    รับผู้ก าลังศึกษาภาคเรยีนสดุท้ายระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และมคี่าระดบัคะแนนเฉลี่ย 
                    สะสม (GPA) นับถึงภาคเรียนท่ี 1/2563 ไม่ต่ ากว่า 2.75 
■  จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 
       คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (ปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน) 
 1. รับผู้ก าลังศึกษาภาคเรียนสดุท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และมคี่าระดับ 
 คะแนนเฉลีย่สะสม (GPA) นับถึงภาคเรยีนที่ 1/2563 ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 2. จะต้องได้รบัรางวัลชมเชยในระดับสถานศึกษาข้ึนไป 
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 ขัน้ตอนการสมัครผ่านระบบการรับนักศึกษาออนไลน ์
ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือทุกคน ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครผ่าน

ระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ให้ครบทุกขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด หากปฏิบัติไม่ครบตามขั้นตอนการสมัคร ผู้สมัครอาจ
เสียสิทธิในการสมัคร 

 

 
 
 
 
 หากผูส้มคัรไมไ่ด้ช าระเงินภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามใบแจ้งการช าระเงินค่าสมัคร กรณีที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ให้
ผู้สมัครด าเนินการ login เข้าระบบการรบันักศึกษาออนไลน์ (ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่) แล้วยกเลิกการสมัครเดิม ท าตามข้อ  -  
อีกคร้ัง กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ถือว่าผู้สมัครไม่ประสงคจ์ะสมคัร และจะเรียกร้องสิทธิใด  ๆจากมหาวิทยาลัยไม่ได้        
 ผู้สมัครที่ได้ท าการสมัครและช าระเงินค่าสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่มกีารคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา/อันดับการเลือก สามารถกระท าได้ในช่วงเวลาของก าหนดการรับสมัคร  
ซึ่งผู้สมัครต้องท าการสมัครใหม่ โดย login เข้าระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ (ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่) แล้วยกเลิกการสมัครเดิม ท า
ตามข้อ  -  อีกคร้ัง หากผู้สมัครได้ช าระเงินค่าสมัครแล้ว ต้องช าระเงินค่าสมัครใหม่  
 

ผู้สมคัรเกดิปัญหา หรือข้อขัดข้องในการด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ  
ให้แจ้งกลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1626 หรือ 1627 
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 ระดับ/คณะ/วิทยาลัย/สาขา/สาขาวิชา ที่เปิดรับ   
  1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี   

  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   จัดการศึกษาท่ี  มจพ. กรุงเทพมหานคร  
สาขาท่ีเปิดรับสมัคร รหัสสาขา จ านวน

ประกาศรับ 
วุฒิผู้สมัคร ม.3 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เครื่องกล (M) โปรแกรมภาษาไทย 03001 3 มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) (ไม่รับสอบเทียบ ม.3)  

1. โดยเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อจะต้องมีระดับ 
ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) เฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)  ไม่ต่ ากว่า 
2.50 หรือมีผลการเรียนรวมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ชั้น ม.1 – ม.3  
ไม่ต่ ากว่า 2.50 โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการเรียนจาก
ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 3 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (ปพ.1:3) เท่านั้น 
2. กรณีผู้สมัครคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
คือต้องสอบผ่านการเรียนในระดับช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  4 (ม.4)  
สายวิทย์ -  คณิต หรือก าลังศึกษาอยู่ ในภาคเรียนสุดท้ายระดับ
มัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 4 (ม.4) สายวิทย์ - คณิต โดยเมื่อสอบผ่านการเรียน
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) สายวิทย์ - คณิตแล้ว ต้องมีระดับ
ผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ไม่ต่ ากว่า 2.50 เท่านั้น 

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E)  
โปรแกรมภาษาไทย 

03002 2 

โยธา (C) โปรแกรมภาษาไทย 03003 2 
เครื่องกล (M) โปรแกรมภาษาอังกฤษ 
(English Program) 

03004 1 

ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ (EP) 
โปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program) 

03005 2 

โยธา (C) โปรแกรมภาษาอังกฤษ  
(English Program) 

03006 1 

หมายเหต ุ 1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 3 อันดับ   
 2. โครงการปกติ อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

3. ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติผู้สมัคร และหลักเกณฑ์การพิจารณา หน้า 2-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการพเิศษ โปรแกรมภาษาองักฤษ  English Program เสียค่าใช้จ่ายภาคการศึกษาละ 55,000 บาท 
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• ระดับปริญญาตรี  
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร รหัส จ านวน
ประกาศรับ 

วุฒิผู้สมัคร ม.6/ปวช. 
 สาขาวิชา  

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)   
ระดับปริญญาตรี 4 ปี   
วิศวกรรมเครื่องกล (TM) 02101 1 ม.6 ต้องผ่านการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน 

คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล 

วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TP) 
(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)* 

02102 1 ม.6 ต้องผ่านการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน 
คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล/ไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส/์ก่อสร้าง/การต่อเรอื และกลุ่มวิชาอื่นๆ 

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT) 02103 1 ม.6 ต้องผ่านการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน 
คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
หรือ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล/การต่อเรือ/ 
กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ 

 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (CED)*  
(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 

02111 2 ม.6 ต้องผ่านการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน 
คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อเิล็กทรอนิกส ์
ประเภทวิชาศิลปกรรม/พณิชยการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ 
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  

หมายเหต ุ 1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 คณะ และเลือกได้ไม่เกิน 3 อันดบั (ถ้ามี) ภายในคณะและตรงตามคุณวุฒิที่ก าหนด  
2. รับผู้ก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดบัประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) และมค่ีาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) นับถึงภาคเรียนที่  

                 1/2563 ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. โครงการปกติ อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 
4. * สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TP) และสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (CED) จัดการเรียนการสอนโดยใช้     

    ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร อัตราค่าบ ารุงการศึกษภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 
5. ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติผู้สมัคร และหลักเกณฑ์การพิจารณา หน้า 2-4 

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์   จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร รหัส จ านวน

ประกาศรับ 
วุฒิผู้สมัคร ม.6/ปวช. 

 สาขาวิชา  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)       
   วิศวกรรมการผลติ (PE)* 01101 3 ม.6 ต้องผ่านการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน 

คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล/ไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์/ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์/สาขางานผลิตภัณฑ์
ยาง/อุตสาหกรรมยาง/สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   วิศวกรรมเคมี (Ch.E)* 01103 5 ม.6 ต้องผ่านการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน 
คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
1. ต้องมีคะแนนเฉลี่ยรวมวิชาฟิสิกส์ เคมี และคณิตศาสตร์ 5 เทอม 
ไม่น้อยกว่า 3.50  
2. ต้องมีคะแนนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษ 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.75 
หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล (มจพ.) สาขาไฟฟ้า 
และอิเล็กทรอนิกส์ (มจพ.) และสาขาโยธา (มจพ.) 

   วิศวกรรมอุตสาหการ (IE)* 01113 8 ม.6 ต้องผ่านการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน 
คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ไม่นอ้ยกว่า 30 หน่วยกิต  
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล (มจพ.) สาขาไฟฟ้า 
และอิเล็กทรอนิกส์ (มจพ.) และสาขาโยธา (มจพ.) 
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  คณะวิศวกรรมศาสตร์   จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร (ต่อ) 
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร รหัส จ านวน

ประกาศรับ 
วุฒิผู้สมัคร ม.6/ปวช. 

 สาขาวิชา  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)       
   วิศวกรรมวัสดุ (MATE) * 01116 3 ม.6 ต้องผ่านการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน 

คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตรไ์ม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ  
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมกลุ่มวิชาเครื่องกล/ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/
การก่อสร้าง/การต่อเรือ 

   วิศวกรรมวัสดเุชิงนวัตกรรม  (I-IME) 
   (หลักสูตรนานาชาติ)** 

01117 3 

หมายเหต ุ 1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 คณะ และเลือกได้ไม่เกิน 3 อันดบัภายในคณะและตรงตามคุณวุฒิที่ก าหนด  
2. รับผู้ก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 

                 สะสม (GPA) นบัถึงภาคเรียนที่ 1/2563 ดังนี้ 
    2.1 คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ ากวา่ 2.50 ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ที่โรงเรียนเตรียม 
        วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  2.2 คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ ากวา่ 3.00 ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรที่ไม่ตรงตามข้อ 2.1 
3. * สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (PE) สาขาวชิาวิศวกรรมเคมี (Ch.E) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE) และสาขาวชิา  
      วิศวกรรมวัสด ุ(MATE) จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
      อัตราค่าบ ารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 
4. ** สาขาวชิาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวตักรรม  (I-IME) (หลักสูตรนานาชาติ) อัตราค่าบ ารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ  

                    60,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 
5. ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติผู้สมัคร และหลักเกณฑ์การพิจารณา หน้า 2-4 
 
  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร รหัส จ านวน
ประกาศรับ 

วุฒิผู้สมัคร ม.6 
 สาขาวิชา  

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)       
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (IC) 04102 10 ม.6 ต้องผา่นการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณติศาสตร์ – 

วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกวา่ 30 หน่วยกติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยชีวภาพ 04104 2 ม.6 ต้องผา่นการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณติศาสตร์ – 

วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกวา่ 30 หน่วยกติ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม (ET) 

04105 5 ม.6 ต้องผา่นการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณติศาสตร์ – 
วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกวา่ 30 หน่วยกติ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) 04110 2 ม.6 ต้องผา่นการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณติศาสตร์ – 
วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกวา่ 30 หน่วยกติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) 

(โครงการสมทบพิเศษ) 
04210 2 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CSB)* 
(หลักสูตรสองภาษา)  

04111 2 ม.6 ต้องผา่นการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณติศาสตร์ – 
วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกวา่ 30 หน่วยกติ 

หมายเหต ุ 1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 คณะ และเลือกได้ไม่เกิน 3 อันดบัภายในคณะ   
2. รับผู้ก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 

                 สะสม (GPA) นบัถึงภาคเรียนที่ 1/2563 ไม่ต่ ากว่า 2.75 
3. โครงการปกติ อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 
   โครงการสมทบพิเศษ อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 29,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 
  *สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CSB)  (หลักสูตรสองภาษา) อัตราค่าบ ารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 45,000 บาท  

    ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 
4. ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติผู้สมัคร และหลักเกณฑ์การพิจารณา หน้า 2-4 
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  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร รหัส จ านวน

ประกาศรับ 
วุฒิผู้สมัคร ม.6/ปวช. 

 สาขาวิชา  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)        
เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ 
(TDET-R) 

03101 1 ม.6 ต้องผา่นการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน
คณติศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ ปวช.
ประเภทวิชาอตุสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ 

(TDET-RS) (สมทบพิเศษ) 
03201 1 

เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและ 
ผลติเครื่องจักรกล (MDET) 
  - แขนงวิชาสร้างเครื่องจักรกล  

 
 

03103 

 
 
1 

ม.6 ต้องผา่นการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน
คณติศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ ปวช. 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล 

  - แขนงวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์เครื่องกล 03113 1 ม.6 ต้องผา่นการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน
คณติศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ ปวช. 
ประเภทวิชาอตุสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล/ ช่างอุตสาหกรรม 
ฐานวิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (AMET) 03104 2 ม.6 ต้องผา่นการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน
คณติศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ หรือ ปวช. 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต/์
เครื่องกลอตุสาหกรรม/เครื่องกลเรือ/เครือ่งกลเกษตร/ตัวถังและสี
รถยนต/์จกัรยานยนต์และเครือ่งยนต์เล็กอเนกประสงค ์

เทคโนโลยีวิศวกรรมการท าความเย็นและปรับ
อากาศ (RAET) 

03105 2 ม.6 ต้องผา่นการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน
คณติศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ ปวช.
ประเภทวิชาอตุสาหกรรม 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
(MtET) 

03106 1 ม.6 ต้องผา่นการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน
คณติศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ ปวช. 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล/ไฟฟ้า/อเิลก็ทรอนิกส์/
ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
(MtET) (สมทบพิเศษ) 

03206 1 

เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ (PoET) 03107 1 ม.6 ต้องผา่นการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน
คณติศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ ปวช. 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/ เกษตรกรรม/ อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
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  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร (ต่อ) 
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร รหัส 

สาขาวิชา 
จ านวน 

ประกาศรับ 
วุฒิผู้สมัคร ม.6/ปวช. 

เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
  - แขนงวิชาโทรคมนาคม [EnET(T)] 

03109 2 ม.6 ต้องผ่านการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ ปวช. 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส/์กลุ่มวิชา
ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร ์ 

  - แขนงวิชาโทรคมนาคม [EnET(T)-RS] 
 (สมทบพิเศษ) 

03209 2 

- แขนงวิชาเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ [EnET(I)] 03116 2 
- แขนงวิชาการกระจายเสยีงวิทยแุละโทรทศัน์  
    [EnET(B)] 

03117 2 

  - แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ [EnET(C)] 03115 2 ม.6 ต้องผ่านการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ ปวช. 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส/์กลุ่มวิชา
ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร/์สาขาวิชาเครื่องกล (มจพ.)/
สาขาวิชาโยธา (มจพ.) 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)     
การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ  
(IPTM) 

03112 1 ม.6 ต้องผ่านการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ ปวช. 
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม หรอืประเภทวิชาเกษตรกรรม/ 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ/กลุม่วิชาศิลปกรรม สาขางานคอมพิวเตอร์
กราฟฟิก/ กลุ่มวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/
สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ 

หมายเหต ุ 1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 คณะ และเลือกได้ไม่เกิน 3 อันดบัภายในคณะ และตรงตามคุณวุฒิที่ก าหนด 
2. รับผู้ก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 

                 สะสม (GPA) นบัถึงภาคเรียนที่ 1/2563 ไม่ต่ ากว่า 2.75 
3. โครงการปกติ อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 
    โครงการสมทบพิเศษ อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 29,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 
4. ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติผู้สมัคร และหลักเกณฑ์การพิจารณา หน้า 2-4 

 
  คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ   จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร รหัส จ านวน
ประกาศรับ 

วุฒิผู้สมัคร ม.6/ปวช. 
 สาขาวิชา  

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)    
   ออกแบบภายใน (Int.D)** 11101 1 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือปวช. ทุกประเภทวิชา 
   ออกแบบผลิตภัณฑ์นวตักรรมเซรามิกส์(Ci.D)* 11102 1 

หมายเหต ุ 1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 คณะ และเลือกได้ไม่เกิน 2 อันดบัภายในคณะ และตรงตามคุณวุฒิที่ก าหนด 
2. รับผู้ก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 

                 สะสม (GPA) นบัถึงภาคเรียนที่ 1/2563 ไม่ต่ ากว่า 2.75 
3. * สาขาวชิาออกแบบผลิตภัณฑ์นวตักรรมเซรามิกส์(Ci.D) อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ประมาณเทอมละ 28,000-. บาท 
4. ** สาขาวิชาออกแบบภายใน (Int.D) อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ประมาณเทอมละ 22,000.- บาท 
5. ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติผู้สมัคร และหลักเกณฑ์การพิจารณา หน้า 2-4 
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  คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร รหัส จ านวน

ประกาศรับ 
วุฒิผู้สมัคร ม.6/ปวช. 

 สาขาวิชา  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)        
   วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM)  05101 5 ม.6 ต้องผ่านการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้

ทางด้านคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 
หน่วยกิต หรือ ปวช. สาขาวิชาคหกรรม หรือการจดัการ
อุตสาหกรรม หรือ สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

   นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพฒันาผลติภณัฑ์  
   (IPD) 

05102 5 ม.6 ต้องผ่านการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทางด้านคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 
หน่วยกิต 

   วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN) 05103 5 ม.6 ต้องผ่านการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทางด้านคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 
หน่วยกิต 

หมายเหต ุ 1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 คณะ และเลือกได้ไม่เกิน 3 อันดบัภายในคณะ และตรงตามคุณวุฒิที่ก าหนด  
2. รับผู้ก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 

                 สะสม (GPA) นบัถึงภาคเรียนที่ 1/2563 ไม่ต่ ากว่า 2.25 
3. โครงการปกติ อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 
4. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร/เกณฑ์การพิจารณา หน้า 2-4 

 
  เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร รหัส จ านวน
ประกาศรับ 

วุฒิผู้สมัคร ม.6/ปวช. 
 สาขาวิชา  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)    
   เทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) 06101 10 

 
ม.6 ต้องผ่านการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทางด้านคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 
หน่วยกิต หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชา
ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส/์ ประเภทวิชาศิลปกรรม/ประเภท
วิชาพณิชยการ กลุ่มวิชาพณิชยการ สาขาวิชาพณิชย
การ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยี 
สารสนเทศ, สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลย ี

  คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง  
  (CA) 

06104 5 ม.6 ต้องผ่านการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทางด้านคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 
หน่วยกิต หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/
ศิลปกรรม /สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยี /สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ และสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)    
เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (MM) 06106 5 ม.6 ต้องผ่านการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้

ทางด้านคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 
หน่วยกิต หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชา
เครื่องกล/ ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส/์ช่างอุตสาหกรรม  
ฐานวิทยาศาสตร ์
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  เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาท่ี มจพ. ปราจีนบุรี (ต่อ) 
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร รหัส จ านวน

ประกาศรับ 
วุฒิผู้สมัคร ม.6 

 สาขาวิชา  
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)    
  เทคโนโลยเีครื่องจักรกลเกษตร (TA) 
 

06103 5 ม.6 ต้องผ่านการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทางด้านคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 
หน่วยกิต หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชา
เครื่องกล/ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/ช่างอุตสาหกรรม  
ฐานวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

   การจัดการอุตสาหกรรม (IM) 
 

06102 5 ม.6 ต้องผ่านการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทางด้านคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 
หน่วยกิต หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/
เกษตรกรรม/อุตสาหกรรมสิ่งทอ/สาขาวิชาการจดัการ
ด้านความปลอดภยั/ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)    
วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย (INE)* 
(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 

06105 10 ม.6 ต้องผ่านการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทางด้านคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 
หน่วยกิต หรือ ปวช. ประเภทวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ 
และสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หมายเหต ุ 1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 คณะ และเลือกได้ไม่เกิน 3 อันดบัภายในคณะ และตรงตามคุณวุฒิที่ก าหนด    
2. รับผู้ก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 

                 สะสม (GPA) นบัถึงภาคเรียนที่ 1/2563 ไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. โครงการปกติ อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 
    * สาขาวชิาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย (INE) จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวน

      หนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร อัตราค่าบ ารุงการศึกษภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 
4. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร/เกณฑ์การพิจารณา หน้า 2-4 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี    จัดการศึกษาท่ี มจพ. ระยอง 

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร รหัส จ านวน
ประกาศรับ 

วุฒิผู้สมัคร ม.6/ปวช. 
 สาขาวิชา  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)        
   เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ (IAet)    

- แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคมุ 12101 1 ม.6 ต้องผ่านการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ 
ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/
ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร ์  

- แขนงวิชาวิศวกรรมอัตโนมตั ิ 12102 1 

   เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (MAet)    
   - แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 12103 1 ม.6 ต้องผ่านการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน

คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ 
ปวช. ประเภทวิชาอตุสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล/การต่อเรือ/ช่าง
อุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร ์

   - แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 12104 1 

หมายเหต ุ 1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 คณะ และเลือกได้ไม่เกิน 3 อันดบัภายในคณะ และตรงตามคุณวุฒิที่ก าหนด      
2. รับผู้ก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 

                 สะสม (GPA) นบัถึงภาคเรียนที่ 1/2563 ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. โครงการปกติ อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 
4. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร/เกณฑ์การพิจารณา หน้า 2-4 
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• ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี (เรียนในเวลาราชการ) 
 

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร รหัส จ านวน

ประกาศรับ 
วุฒิผู้สมัคร ปวส. 

 สาขาวิชา  
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)   
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (TCT - R)*  
(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 

02301 2 ปวส.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อเิล็กทรอนิกส์ 
ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ/ประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรก์ราฟิก/เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร/อนุปริญญาทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส/์คอมพิวเตอร ์

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TTT-M-T) 02308 1 ปวส.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล 
วิศวกรรมเครื่องกล (TTM-T) 02310 1 ปวส.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล 
วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ * 
(TTP-T) (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 

02311 2 ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล 

หมายเหต ุ 1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 คณะ และเลือกได้ไม่เกิน 1 อันดบัภายในคณะ และตรงตามคุณวุฒิที่ก าหนด      
2. รับผู้ก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดบัประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) นับถึงภาค 

                 เรียนที่ 1/2563 ไม่ต่ ากวา่ 3.00 
3. โครงการปกติ อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 
    * สาขาวชิาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์(TCT - R) และสาขาวชิาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ * (TTP-T) จัดการเรียน 

     การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร อัตราค่าบ ารุงการศึกษภาคการศึกษาละ       
                 25,000 บาท 

4. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร/เกณฑ์การพิจารณา หน้า 2-4 
 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   จัดการศึกษาท่ี  มจพ. กรุงเทพมหานคร  

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร รหัส จ านวน
ประกาศรับ 

วุฒิผู้สมัคร ปวส. 
 สาขาวิชา  

ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
   เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พมิพ์และเครื่องมือ  
(TDET-R) 

03318 1 ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล และ
อนุปริญญาทางช่างอุตสาหกรรม 

   เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลติ 
   เครื่องจักรกล 
   - แขนงวิชาสรา้งเครื่องจักรกล [MDET(M)-2R] 

 
 

03321 

 
 
1 

ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิค
เครื่องกลอุตสาหกรรม/เครื่องกลอุตสาหกรรม/เครื่องจักรกล
อัตโนมัติ/ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล/เขียนแบบเครื่องกล 

   - แขนงวิชาออกแบบผลติภณัฑเ์ครือ่งจักรกล 
[MDET(M)-2RS] 

03322 1 ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล/ อนุปรญิญา
สาขาวิชาทางช่างอุตสาหกรรม/ทางวิทยาศาสตร์ 

   - แขนงวิชาออกแบบผลติภณัฑเ์ครือ่งจักรกล
[MDET(M)-2RS] (สมทบพเิศษ) 

03422 1 

หมายเหต ุ 1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 คณะ และเลือกได้ไม่เกิน 1 อันดบัภายในคณะ และตรงตามคุณวุฒิที่ก าหนด       
2. รับผู้ก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดบัประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) นับถึงภาค 

                 เรียนที่ 1/2563 ไม่ต่ ากวา่ 2.75 
3. โครงการปกติ อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 
   โครงการสมทบพิเศษ อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 29,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 
4. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร/เกณฑ์การพิจารณา หน้า 2-4 
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• ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 - 3 ปี 
 

  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   จัดการศึกษาท่ี  มจพ. กรุงเทพมหานคร  

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร รหัส จ านวน
ประกาศรับ 

วุฒิผู้สมัคร ปวส. 
 สาขาวิชา  

ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 - 3 ปี  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 
   เทคโนโลยีเครื่องกล 
   - ออกแบบเครื่องกล (MDT-T) 

 
03304 

 
1 

 
ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล 

   - ออกแบบแม่พิมพ์ (TDT-T) 03305 1 ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวชิาเครื่องกล/อนุปริญญาทางช่าง
อุตสาหกรรม 

   เทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส ์
   - เครื่องมือวดัและควบคุม (EIT-R) 

 
03312 

 
2 

 
ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อเิล็กทรอนิกส ์

   - โทรคมนาคม (ETT-R) 03314 2 
   - คอมพิวเตอร์ (ECT-R) 03316 2 ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อเิล็กทรอนิกส์ 

และสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
   เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ (MtT-R) 03320 1 ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุม่วิชาเครื่องกล/ไฟฟ้า/

อิเล็กทรอนกิส ์   เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ (MtT-RS) (สมทบพิเศษ) 03420 1 
หมายเหต ุ 1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 คณะ และเลือกได้ไม่เกิน 3 อันดบัภายในคณะ และตรงตามคุณวุฒิที่ก าหนด      
 2. รับผู้ก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดบัประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) นับถึงภาค 
                 เรียนที่ 1/2563 ไม่ต่ ากวา่ 2.75 

3. โครงการปกติ อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 
   โครงการสมทบพิเศษ อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 29,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 
4. ชื่อย่อสาขาวิชาภาษาอังกฤษ - R เปน็หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. -T เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง  

                 3 ป ีเรียนวันจันทร ์- ศุกร์ เวลา 17.00 – 21.00 น.  วันเสาร ์ เวลา 08.00 - 16.00 น.   
5. ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติผู้สมัคร และหลักเกณฑ์การพิจารณา หน้า 2-4    

• ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี/เทียบโอน 2 ปีคร่ึง 
  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม   จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร รหัส จ านวน
ประกาศรับ 

วุฒิผู้สมัคร ปวส. 
 สาขาวิชา  

ปริญญาตรีต่อเนื่อง  2 ปี หลักสตูรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. ปราจีนบุรี 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITI-R)  06301 10 ปวส. ประเภทวิชาบรหิารธุรกจิ/ ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์กราฟกิ/ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ด้านบรหิารธุรกิจ) 

การจัดการอุตสาหกรรม (IMT- R) 
 

06303 5 ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/ อนุปริญญาที่ก าหนด 

ปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปีคร่ึง หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑติ (อส.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ.ปราจีนบุรี 
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (TAT-R) 06304 5 ปวส.ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม/ เกษตรกรรม/ อนุปริญญาที่ก าหนด 

เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (MMT-R) 06306 5 ปวส.ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม/ เกษตรกรรม/ อนุปริญญาที่ก าหนด 

ปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปีคร่ึง (เรียนในเวลาราชการ)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. ปราจีนบุรี 
  คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง 
(CDM-R) 

06302 5 ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม /อนุปรญิญาทางช่างก่อสร้าง/ประเภทวิชา
ศิลปกรรม/ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ/ เทคโนโลยีภูมิทัศน์/ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเหต ุ 1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 คณะ และเลือกได้ไม่เกิน 3 อันดบัภายในคณะ และตรงตามคุณวุฒิที่ก าหนด        
2. รับผู้ก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดบัประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) นับถึงภาค 

                 เรียนที่ 1/2563 ไม่ต่ ากวา่ 2.50 
3. โครงการปกติ อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 
4 . ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติผู้สมัคร และหลักเกณฑ์การพิจารณา หน้า 2-4 
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 การเลือกสาขาวิชาท่ีต้องการสมัคร 
ผู้สมคัรสามารถเลือกสมัครได้ 1 คณะ/วิทยาลัย และเลือกสาขาวิชาได้ไม่เกิน 3 สาขาวิชาในคณะ/วิทยาลัยนั้นๆ  

ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสาขาวิชาทีเ่ปดิรับสมคัรในแตล่ะคณะ/วิทยาลัย 
 

 วิธีการคัดเลือก 
 

คัดเลือกนักศึกษาโดยพิจารณาจากผลงาน การสอบสัมภาษณ์และการน าเสนอผลงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะก าหนด 

 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเข้าเป็นนกัศึกษา ระดับ ปวช. 
1. ต้องเป็นผู้ที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขอย่างบริสุทธิ์ใจ 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีคะแนนตามที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบและออกเป็นประกาศ

มหาวิทยาลัย 
3. จะต้องเป็นโสด เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและไม่ทุพพลภาพจนเป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีวัฒนธรรม สุภาพอ่อนโยน สนใจในการเรียนและการฝึกอาชีพอย่างจริงจัง  

ต้องไม่เคยเป็นผู้มีประวัติความประพฤติเสียหาย หรือเคยถูกคัดชื่อออกเพราะประพฤติผิดวินัยหรือผิดศีลธรรม และ
จะต้องมีผู้ปกครองควบคุมความประพฤติทางบ้านที่เช่ือถือ และไว้วางใจได้ 

5. ผู้สมัครสอบที่สอบคัดเลือกได้จะต้องไม่มีช่ือเป็นนักเรียน หรือนักศึกษาในสถาบันอื่น ซึ่งมีก าหนดเวลาเรียนตามวัน  และ
เวลาราชการ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนี ้

6. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 
7. ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดวินัยนักศึกษาขั้นร้ายแรงด้วยการให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 ด้วยการ 

“ให้ออก” 
8. ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
9. มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ตลอด

ระยะเวลาที่ศึกษา 
10. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
11. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก าหนดหรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้อยู่

ก่อนท าการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกคร้ังนั้นๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที 

 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเข้าเป็นนกัศึกษา ระดับปริญญาตรี 
1. ต้องเป็นผู้ที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษตัริย์เป็นพระประมุขอย่างบริสุทธิ์ใจ 
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ    

      ข้อบังคับ และค าสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 
3. ไม่มีช่ือในทะเบียนเป็นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาช้ันสูงอื่นๆ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด 
4. ไม่เป็นผู้เคยถูกต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระท า 

โดยประมาท 
5. ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดวินัยนักศึกษาข้ันร้ายแรงด้วยการให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 

ด้วยการ “ใหอ้อก”  
6. ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
7. มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุงและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ตลอด

ระยะเวลาที่ศึกษา 
8. ต้องเป็นผู้ทีอ่ยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
9. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

10. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก าหนดหรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้อยู่
ก่อนท าการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกคร้ังนั้นๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที 
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 ค่าสมัครสอบ 
ค่าสมัครสอบเริ่มต้นส าหรับการเลือกสาขาวิชาอันดับ 1 เป็นเงิน 400 บาท และอันดับถัดไปสาขาวิชาละ 100 บาท  

 การสอบสมัภาษณ์ 
 

 ผู้สมัครที่มรีายช่ือมสีิทธิส์อบสัมภาษณ์จะต้องมารายงานตัว เพื่อเขา้รับการสอบสมัภาษณ์ ตามวันและเวลาทีค่ณะ/วิทยาลัยก าหนด 
หลักฐานที่ต้องน ามาในการสอบสัมภาษณ์ คือ  
1. ใบหลักฐานแสดงการสมัคร  
2. บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่ายของนักเรียน (เฉพาะผู้สมัครระดับ ปวช.) หรือ

บัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ โดยต้องมีรูปผู้สมัครและเลขประจ าตัวประชาชนปรากฏอยู่ในบัตรนั้น  
ฉบับจริง พร้อมส าเนาทีผู่้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด 

3. หลักฐานการศึกษา  ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองผลการศึกษา หรือสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน 
หรือ Transcript หรือใบรับรอง หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย ในสาขาวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละระดับ [มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)/มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)]   ฉบับจริง พร้อมส าเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วย
ตนเอง 1 ชุด 

4. ประกาศนียบัตรหรือหลักฐานแสดงประวัติผลงานด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ ฉบับจริง พร้อมส าเนาที่
ผู้สมคัรลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด 

5. เอกสาร หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือไฟล์การน าเสนอผลงาน 
 

 หมายเหตุ   เอกสารในข้อ 2 - 4 ให้ผู้สมัครจดัเย็บเป็น 1 ชุด และส่งให้กับกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

 การส่งผลการตรวจสุขภาพ 
 ผู้สมัครทีม่รีายช่ือผา่นการสอบสัมภาษณจ์ะต้องส่งผลตรวจสุขภาพ ตามวัน เวลาและสถานที ่ทีม่หาวิทยาลัยก าหนดไว้ท้าย
ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธิส์อบสมัภาษณ์ โดยส่งผลการตรวจสุขภาพ (ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเท่านั้น  ไมร่ับผลตรวจจาก
คลินิกและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทย์สรุปผลตรวจลงในใบรับรองแพทย์  มีรายการที่ต้องตรวจดังนี ้

- ผลตรวจสุขภาพท่ัวไป  ที่รับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
- ผลตรวจเอ็กซเรย์ปอด  (ไม่ต้องน าฟิล์มเอ็กซเรย์มาแสดง) 
- ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (แอมเฟตามีน)   ผลตรวจปัสสาวะทั่วไป (U/A) 
- ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) 
- ผลการตรวจตาบอดสเีฉพาะผูส้มคัรในสาขา/สาขาวชิา ดงันี้ 

คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
ปริญญาตรี 4 ปี 
- คณะวิศวกรรมศาสตร ์

 
วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (InSE) 

- คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์ - วิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)  
- วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) (CS)  

- คณะสถาปตัยกรรมและการออกแบบ ทุกสาขาวิชา 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี ทุกสาขาวิชา 
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุสาหกรรม เทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง   

  - แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสก์ าลัง (PnET - PE) 
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
  - แขนงวิชาโทรคมนาคม [EnET(T)] 
  - แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ [EnET(C)] 
  - แขนงวิชาเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ [EnET(I)] 
  - แขนงวิชาการกระจายเสยีงวิทยุและโทรทัศน ์[EnET(B)] 

ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี  
- วิศวกรรมศาสตร ์ วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (InSE-R) 
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 การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ Clearing – House ส าหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี 4 ปี/ 5 ปี 
 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกยังไม่ถือว่าเปน็ผู้มีสิทธ์ิเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจนกว่า
จะไดด้ าเนินการครบถ้วนดังนี ้

ก าหนดการ การด าเนินการ 

วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 เข้าระบบ https://studen.mytcas.com เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซ่ึงสามารถยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น  
 ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น ภายในวันที่ 22-23 
กุมภาพันธ์ 2564 โดยสามารถด าเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ 
ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่ก าหนดเท่าน้ัน ซึ่งระบบจะก าหนดให้ใช้ครั้งสุดท้าย
เป็นคณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัยที่ได้รับการเลือก 
 หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  เมื่อยืนยันสิทธ์ิแล้วจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครรอบถัดไป 

วันที่ 1 มีนาคม 2564  
เป็นต้นไป 

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

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Clearing – house แล้ว สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ทปอ.) จะด าเนินการน ารายช่ือไปตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  ในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)  
ปีการศึกษา 2564 ในรอบต่อไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาด าเนินการ
ยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว 

หากไม่ยืนยันสิทธิ์หรือด าเนินการใด ๆ ในช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ จากคณะและมหาวิทยาลัยไม่ได้ 
 
 คุณวุฒิและคุณสมบัตขิองผู้มสีิทธิ์ขึน้ทะเบียนเป็นนักศกึษา 

1. มีคุณสมบัตคิรบถ้วนตามคณุสมบตัิทั่วไปของผู้สมัคร และคณุสมบัตติามแตล่ะคณะ/วิทยาลยั ก าหนด 
2.   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรอืมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)            

ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะต้องไม่มีช่ือเป็นนิสิตหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่น ซึ่งมีก าหนดเวลาเรียนตามวัน 
และเวลาราชการ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้  

หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก าหนดหรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้อยู่ก่อน
ท าการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกคร้ังนั้นๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้วก็ตาม และไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเปน็นักศึกษาทันที 
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 ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา  

ระดับการศึกษา 

ค่าบ ารุงการศึกษา : ภาคการศึกษา (บาท) โดยประมาณ  
(ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ) 

โครงการ 
ปกต/ิพิเศษ (EP) 

โครงการสมทบ
พิเศษ 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ (อ)/
หลักสูตรนานาชาติ (น) 

1. ปวช. 18,000   
    โครงการพเิศษ (EP) 55,000 (EP)   
2. ปริญญาตรี     
2.1 มจพ. วิทยาเขตปราจีนบรุี/     
     วิทยาเขตระยอง ทุกคณะ 

19,000   

    2.1.1 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย (มีการเรียน
การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร) 

25,000 
(เสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษ) 

  

2.2 มจพ. กรุงเทพฯ 
     2.2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร ์

 
19,000 

  
60,000(อ)(น) 

เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติ และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ (มีการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร) 

25,000   

     2.2.2 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
            - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรา
มิกส์  

 
22,000 

  

            - สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

28,000   

     2.2.3 คณะวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 19,000 29,000  
             - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
               (หลักสูตรสองภาษา) 

45,000   

     2.2.4 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 19,000   
            2.2.4.1 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและ 
อุตสาหการ และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
(มีการเรยีนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร) 

25,000 
(เสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษ) 

  

     2.2.5 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19,000 29,000  

หมายเหตุ         อัตราค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูประกาศของมหาวิทยาลัย 
 การช าระเงินและการขึ้นทะเบียนนักศกึษา 
 ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา  ค่าลงทะเบียนวิชาเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ  
ตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ด าเนินการและต้องน าหลักฐานการช าระเงินพร้อมหลักฐานอื่นๆ ส าหรับการขึ้นทะเบียน 
เป็นนักศึกษาไปขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง  ตามวัน  เวลา  และสถานที่  ที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ทราบและปฏิบัติ 

  กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มาท าการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือประสงค์จะสละสิทธิ์ 
ไม่เข้าศึกษา เงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนวิชาเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ได้ช าระไว้ จะตกเป็นเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย เว้นแต่กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิม ซ่ึงท าให้ไม่สามารถ 
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงนิที่ช าระไว้เป็นกรณีไป 
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 อัตราค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม 
 ผู้สอบคัดเลือกได้ต้องช าระค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้มหาวิทยาลัยในวันที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศ
ผู้สอบคดัเลือกได้ เพื่อข้ึนทะเบยีนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 

ล าดับที ่ รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

ปวช.* ปริญญาตรี 
1. ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม ่ 1,000 1,000 
2. ค่าประกันทรัพยส์ินเสียหาย 1,000 1,000 
3. ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 200 200 
4. ค่าบ ารุงการศึกษาท่ีเรียกเก็บจากนักศึกษาภาคการศึกษาละ  18,000 19,000  

(โครงการปกติ) 
  

 
- 29,000  

(โครงการสมทบพิเศษ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าบ ารุงการศึกษาท่ีเรียกเก็บจากนักศึกษา ภาคการศึกษาโครงการ
พิเศษ (English Program) ภาคการศึกษาละ 

 
55,000 

 

●  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต/ 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคม/ีสาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ/ 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (เสริมทกัษะภาษาอังกฤษ) 
 

- 25,000 

●  หลักสตูรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาต ิ - 60,000(อ)(น) 
 ●  คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ   

     - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ - 22,000 

      - สาขาวิชาออกแบบภายใน - 28,000 

 ●  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์   

      - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) - 45,000 

 ●  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม   

     - สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย (เสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ)  

- 25,000 

5. ค่าประกันอุบัตเิหตุปลีะ 250 250 
 

หมายเหตุ *    หลักสูตร ปวช. (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
เป็นหลักสูตรพิเศษที่ผลิตนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล ไม่ใช่เป็นหลกัสูตรการศึกษาพื้นฐานที่เรียนฟรี ผู้เข้าเรียนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายตามระเบียบ  
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 -    นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้ารับการอบรมจริยธรรม (วัน เวลา สถานที่และค่าใช้จ่ายจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 
 -    อัตราค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูประกาศของมหาวิทยาลัย 
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 การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
ผู้สอบคัดเลือกได้แล้ว ยังไม่ถือเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จนกว่า

มหาวิทยาลัยจะขึ้นทะเบียนผู้สมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผู้สอบคัดเลือกได้ต้องไป
รายงานตัว/ปฐมนิเทศ  ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ให้ในประกาศผลสอบคัดเลือก ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธ์ิ  

หลังจากประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่  ให้นักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดท้ายประกาศผลสอบคัดเลือก 
จากมหาวิทยาลัย อย่างถี่ถ้วน และซ้ือคู่มือนกัศึกษาที่ กองคลัง ชัน้ 1 อาคาร TGGS 

 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนกัศึกษาใหม่ มีดังนี้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าสู่ระบบการช าระเงินนักศึกษาใหม่ 

น าใบช าระเงินไปจ่ายเงินที่ธนาคารภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

เข้าสู่ระบบขึ้นทะเบยีนนักศึกษาใหม่ 

น าใบรายงานทะเบียนประวัติมาพบอาจารย์ทีป่รึกษา ตามวันเวลาที่คณะ/วิทยาลัย ก าหนด   
 

ส่งมอบเอกสารขึ้นทะเบียนทีง่านทะเบยีนและสถิตินักศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS 

ท าบตัรประจ าตัวนักศึกษา 

เข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา ตรวจสอบผลการลงทะเบยีนวิชาเรยีน 
 


