
โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 

เขาศึกษาดวย Portfolio 

ในคณะวิศวกรรมศาสตร (กรุงเทพฯและปราจีนบรีุ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื 

  

 หลักการและเหตุผล 

 คณะวิศวกรรมศาสตร  มีน โยบายส ง เสริมโอกาสการศึกษาตอในคณะวิศวกรรมศาสตร   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ สําหรับนักเรียนท่ีจบมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

จากโรง เรียนมัธยม ศึกษา ดวยวิ ธีพิ เศษ ให ได เข า ศึกษาในสาขาวิ ศวกรรมศาสตร  โดยคณะฯ  

จะพิจารณา Portfolio ท่ีมีผลงานตาง ๆ รวมท้ังคาคะแนนเฉล่ีย ท้ังนี้ยังจะใชกระบวนการสอบสัมภาษณ 

เปนเกณฑประเมินข้ันสุดทายคัดเลือกผูท่ีเหมาะสมท่ีสุดในกลุม เพื่อเปนการเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับ

นักเรียนท่ีมีความสามารถ ความประพฤติดี มีความขยัน และความมุงมั่นพากเพียร 

 

 วัตถุประสงค 

1. เพื่อคัดเลือกนักเรียนท่ีมีผลการเรียนอยูในเกณฑดีและมีผลงานสม่ําเสมอ เขาศึกษาตอใน 

คณะวิศวกรรมศาสตร  

2. เพื่อเปนการประชาสัมพันธและสรางเครือขายความรวมมือดานการจัดการศึกษา 

  

แผนดําเนินการ 

รอบท่ี 1 

วันท่ี 1 ตุลาคม - 1 ธันวาคม 2564  รับสมัครผานระบบออนไลนของ มจพ.  

  วันท่ี 1 ธันวาคม 2564    วันสุดทายของการรับสมัคร 

วันท่ี 14 ธันวาคม 2564    ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

  วันท่ี 17 - 18 ธันวาคม 2564   สอบสัมภาษณ 

  วันท่ี 22 ธันวาคม 2564    ประกาศรายช่ือผูผานการสอบสัมภาษณ 

 

รอบท่ี 2 (ในกรณีท่ีจํานวนยังไมเต็ม) 

วันท่ี 25 ธันวาคม - 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. เปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา 

2. จะตองมีคะแนน GPA ของผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา ไมตํ่ากวา 3.00 (เต็ม 4.00)* ณ วันท่ีสมัคร 

3. คะแนนกลุมรายวิชา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร (ฟสิกส เคมี) หรือเทียบเทาเฉล่ียแลว 

ตองไมนอยกวา 2.75 (เต็ม 4.00) (พิจารณาแยกแตละกลุมวิชา) ในกรณีท่ีไมสามารถคิดแยกไดให

ใชคาเฉล่ียรวมทุกวิชาตองไมนอยกวา 2.75 (เต็ม 4.00) 

4. หลักสูตรภาษาอังกฤษและนานาชาติ จะใชผลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษในการพิจารณา 

5. ผูสมัครเลือกสาขาวิชาท่ีตองการเขาศึกษาได 3 อันดับ มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 1 สาขาเทานั้น  

การพิจารณาการสอบสัมภาษณ เบื้องตนเปนไปตามเกณฑ ท่ีคณะกําหนดเบื้องตน 

ตามเอกสารแนบทาย 

*คะแนน GPA ข้ันตํ่าของแตละสาขาอาจจะมากกวา โปรดดูหลักเกณฑในแตละสาขา 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร จะไดนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม และมีความต้ังใจจริงท่ีจะเรียน 

ในคณะวิศวกรรมศาสตร 

 

การสอบคัดเลือก 

 คณะวิศวกรรมศาสตรจะคัดเลือกนักศึกษาดวยกระบวนการสอบสัมภาษณ และพิจารณาแฟมสะสมผลงาน 

(Portfolio) โดยมีข้ันตอนการพิจารณาดังนี้ 

1. ผูสมัครตองกรอกขอมูลและตอบคําถามตางๆ ใชในการสัมภาษณเบ้ืองตน ตามลิงคการกรอกขอมูล 

https://forms.gle/eZGN2jej6qHD8YnF6 เพื่อใหแตละสาขาพิจารณาเบ้ืองตนในการคัดเลือกผูสอบ

สัมภาษณและสงใหคณะวิศวกรรมศาสตรพิจารณาและประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ (หลักเกณฑการสอบ

สัมภาษณเบ้ืองตนตามเอกสารแนบทาย) ผูสมัครมีสิทธิ์เขารับการสัมภาษณได 1 สาขาเทานั้น  

2.  ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณตามสาขาจะไดเขารับการสัมภาษณในรูปแบบออนไลน หรือแบบอื่น ๆ  

ตามท่ีสาขาวิชากําหนดเพื่อใชในการสอบคัดเลือก โดยผูสมัครจะตองเตรียม portfolio, หลักฐานการศึกษา

อยางนอย 5 ภาคการศึกษา หรือเอกสารอื่น ๆ ท่ีจําเปน ไวใหสาขาวิชาสําหรับการสัมภาษณ (หลักเกณฑการ

ใหคะแนนของแตละสาขาตามเอกสารแนบทาย) 

 การพิจารณาตัดสินคัดเลือกผูมีสิทธิ์สัมภาษณกับสาขาวิชา โดยคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ใหถือวาผลการพิจารณาเปนท่ีส้ินสุด 
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สาขาวิชาและจํานวนนักศึกษาท่ีเปดรับ 

 

สาขาวิชา อักษรยอ จํานวนท่ีรับ 

1. วิศวกรรมเครื่องกล ME 40 

2. วิศวกรรมการบินและอวกาศ AE 20 

3. วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ)* I-AE 5 

4. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)* I-ME 5 

5. วิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)* E-EE 15 

6. วิศวกรรมคอมพิวเตอร Cpr.E 5 

7. วิศวกรรมการผลิต PE 20 

8. วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)* E-RE 15 

9. วิศวกรรมเคมี Ch.E 25 

10. วิศวกรรมโยธา CE 20 

11. วิศวกรรมอตุสาหการ IE 5 

12. วิศวกรรมขนถายวัสดุ MHE 2 

13. วิศวกรรมโลจิสติกส LE 5 

14. วิศวกรรมวัสดุ MATE 15 

15. วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสุตรนานาชาติ)* I-IME 15 

16. วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด จัดการศึกษาท่ี มจพ.ปราจีนบุรี InSE 10 

รวม 217 

 

หมายเหตุ : ปจจุบันกําลังดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรแบบเปล่ียนช่ือคุณวุฒิสาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (InSE) 

  เปล่ียนเปน วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ (InAE) 

 

 * สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนต และระบบอัตโนมั ติ 

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

(หลักสูตรนานาชาติ)และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)  เงินอุดหนุนการศึกษาภาคการศึกษาละ 

60,000 บาท  
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หลักเกณฑการสอบสัมภาษณเบื้องตน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 1. ผูสมัครตองกรอกขอมูลและแนบลิงควีดีโอการนําเสนอแนะนําตนเองและผลงานท่ีโดดเดน  

(ไม เกิน 5 นาที) ในกรณีท่ีไมสามารถแสดงวี ดีโอได ให เ ขียนเรียงความมาอยางนอย 20 บรรทัด  

ตามลิงคการกรอกขอมูล https://forms.gle/eZGN2jej6qHD8YnF6 

 2. ตัวอยางคําถามในการพิจารณาเบ้ืองตน เชน แรงจูงใจในการเรียนท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร มจพ. 

หรือเหตุผลในการเลือกเรียนสาขาวิชานี้เปนอันดับหนึ่ง เปนตน 

 

แนวทางการพิจารณาสําหรับการสอบสัมภาษณเบื้องตน (การพิจารณาใหคะแนนข้ึนอยูกับแตละสาขาพิจารณา) 

1. การตอบคําถาม โดยการใหเหตุผลท่ีดี และชัดเจน มีความกระชับ 

2. ผลงานท่ีผานมา ความโดดเดน 

3. แนวคิดในการนําเสนอแนะนําตนเอง มีการเรียบเรียง และนําเสนอไดดี กระชับไดใจความ 

 

การพิจารณาตัดสินคัดเลือกผูมีสิทธิ์สัมภาษณกับสาขาวิชาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ใหถือวาผลการพิจารณาเปนท่ีสิ้นสุด 

 

 หมายเหตุ 

 หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามท่ีภาควิชาท่ีนักศึกษาสมัครและ 

คณะวิศวกรรมศาสตร กําหนด หรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามท่ีระบุไว จะถูกตัดสิทธิ์และ 

แมจะข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลวก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเปน

นักศึกษาทันที 

 

 *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 

 

 

 

 

https://forms.gle/eZGN2jej6qHD8YnF6
mailto:academic@eng.kmutnb.ac.th
https://www.facebook.com/sa.engineering.kmutnb
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ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการบิน-อวกาศ  

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ME)  

- สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (AE)  

- สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) (I-AE)  

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) (I-ME)  

จํานวนรับ 40 คน 

จํานวนรับ 20 คน 

จํานวนรับ 5 คน 

จํานวนรับ 5 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร (ม.6)  

1. จะตองเปนนักเรียนหรือนกัศึกษาภาคเรียนสุดทาย 

2. จะตองมีคะแนน GPX ของผลการเรียน 5 ภาคเรียนสุดทายมีคาระดับคะแนน 3.50 ข้ึนไป  

3. จะตองยื่น Portfolio ในวันสมัคร 

3.1 ประวัติผูสมัคร ไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 

3.2 ผลงานหรือรางวัลท่ีเคยไดรับ โดยใหแสดงผลงานท่ีดีท่ีสุดอยางนอย 1 ผลงาน  

(สูงสุดไมเกิน 3 ผลงาน) โดยเรียงจากผลงานดังตอไปนี ้

- ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ  

- ระดับภูมิภาค/เขตการศึกษา/ระดับจังหวัด 

- ระดับโรงเรียน 

หลักฐานการสมัคร 

1. บัตรประจําตัวประชาชน 

2. สําเนาใบระเบียบการศึกษา (รบ.) 

3. Portfolio 

เกณฑการคัดเลือกรับเขาศึกษา 

-พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปนี ้

 

รายการ คะแนน 

1. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา 

 (ลําดับสูงสุด 10 คะแนน และ ตํ่าสุด 5 คะแนน จากผูสมัครท้ังหมด) 

40 

2. ผลการทดสอบความรูท่ัวไป 10  

3. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ (Emotional Quotient: EQ) ผานเกณฑท่ี

กําหนด 
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รายการ คะแนน 

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 

 

หมายเหตุ  

 

 ม.6 (โรงเรียนใกลเคียง) 1. โรงเรียนโยธนิบูรณะ 

    2. โรงเรยีนสตรีนนทบุร ี

    3. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 

    4. โรงเรยีนเตรียมอุดมพัฒนาการบางใหญ 

    5. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) นนทบุรี 

    6. โรงเรียนรัตนาธิเบศร จังหวัดนนทบุร ี

    7. โรงเรียนเทพศิรินทร นนทบุร ี

    8. โรงเรียนศรีบุณยานนท นนทบุรี 

    9. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  

    10. โรงเรียนกรงุเทพคริสเตียนวิทยาลัย (MOU) 

  

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

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)  จํานวนรับ : 5 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร (ม.6) 

1. จะตองเปนผูกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)  

ในปการศึกษา 2564 

2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมรวม 5 ภาคการศึกษาของรายวิชาฟสิกส เคมี และคณิตศาสตร ไมนอยกวา 3.50 

3. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมรวม 5 ภาคการศึกษาของรายวิชาภาษาอังกฤษ ไมนอยกวา 2.75 

4. จําตองมีคะแนน GPX ของผลการเรียน 5 ภาคเรียนสุดทายมีคาคะแนน 3.25 ข้ึนไป 
 

หลักฐานการสมัคร 

1. ใบสมัคร 

2. บัตรประจําตัวประชาชน 

3. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (5 ภาคการศึกษา) 

4. Portfolio แสดงความสามารถเชิงวิชาการ ไดแก โครงงานวิทยาศาสตร และ/หรือ วิศวกรรมศาสตร 

หรือ รางวัลท่ีเคยไดรับ 

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. การเตรยีมตัวและการแกไขปญหาเฉพาะหนา 20 

4. ความสามารถเชิงวิชาการ ไดแก ผลงานหรือรางวัลท่ีเคยไดรับโดยพิจารณาจากผลงาน

ท่ีดีท่ีสุดอยางนอย 1 ผลงาน (สูงสุดไมเกิน 3 ผลงาน) โดยเรียงจากผลงานดังตอไปนี ้

          - ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ 

          - ระดับภูมิภาค/เขตการศึกษา/ระดับจังหวัด 

           - ระดับโรงเรียน 

30 
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หมายเหตุ : 

 ม.6 (โรงเรียนท่ีจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ) ไดแก 

   1. โรงเรียนโยธนิบูรณะ 

   2. โรงเรียนสตรีนนท 

   3. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 

   4. เตรียมอุดมพัฒนาการบางใหญ 

   5. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) นนทบุรี 

   6. โรงเรียนรัตนาธิเบศร นนทบุร ี

   7. โรงเรียนเทพศิรินทร นนทบุร ี

   8. โรงเรียนศรีบุณยานนท นนทบุรี 

   9. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

   10.โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (MOU) 

   11.โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร ี  
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ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  จํานวนรับ 15 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร (ม.6) 

1. จะตองเปนผูกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)  

ในปการศึกษา 2564 

2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมรวม 5 ภาคการศึกษาของรายวิชาฟสิกส เคมี และคณิตศาสตร ไมนอยกวา 3.50 

3. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมรวม 5 ภาคการศึกษาของรายวิชาภาษาอังกฤษ ไมนอยกวา 3.50 

4. จําตองมีคะแนน GPX ของผลการเรียน 5 ภาคเรียนสุดทายมีคาคะแนน 3.25 ข้ึนไป 

 

หลักฐานการสมัคร 

1.  ใบสมัคร 

2.  บัตรประจําตัวประชาชน 

3.  สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (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. การเตรยีมตัวและการแกไขปญหาเฉพาะหนา 20 

4. ความสามารถเชิงวิชาการ ไดแก ผลงานหรือรางวัลท่ีเคยไดรับโดยพิจารณาจากผลงานท่ี

ดีท่ีสุดอยางนอย 1 ผลงาน (สูงสุดไมเกิน 3 ผลงาน) โดยเรียงจากผลงานดังตอไปนี้ 

          - ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ 

          - ระดับภูมิภาค/เขตการศึกษา/ระดับจังหวัด 

           - ระดับโรงเรียน 

30 
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หมายเหตุ : 

 ม.6 (โรงเรียนท่ีจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ) ไดแก 

   1. โรงเรียนโยธนิบูรณะ 

   2. โรงเรียนสตรีนนท 

   3. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 

   4. เตรียมอุดมพัฒนาการบางใหญ 

   5. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) นนทบุรี 

   6. โรงเรียนรัตนาธิเบศร นนทบุร ี

   7. โรงเรียนเทพศิรินทร นนทบุร ี

   8. โรงเรียนศรีบุณยานนท นนทบุรี 

   9. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

   10.โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (MOU) 

   11.โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร ี
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ภาควิชาวิศวกรรมการผลิตและหุนยนต 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

- สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (PE)  จํานวนรับ 20 คน 

 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร (ม.6) 

1. จะตองเปนนักเรียนหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย 

2. จําตองมีคะแนน GPX ของผลการเรียน 5 ภาคเรียนสุดทายมีคาคะแนน  3.00 ข้ึนไป 

3. เรียนหลักสูตรวิทยฯ-คณิตฯ 

4. เกรดเฉล่ียรายวิชาคณิตศาสตร พิสิกส เคมี 3.00 ข้ึนไป 

 

หลักฐานการสมัคร 

1. บัตรประจําตัวประชาชน 

2. สําเนาใบระเบียบการศึกษา (รบ.) อยางนอย 5 ภาคการศึกษา 

3. Portfolio แสดงประกาศนียบัตร ผลงาน หรือรางวัลตาง ๆ ท่ีเคยไดรับ 

 

เกณฑการคัดเลือกรับเขาศึกษา 

- พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปนี้ 

รายการ คะแนน 

1. ผลงานท่ีนําเสนอใน portfolio 40 

2. ความปรารถนา และมุงมั่น ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการ

ประกอบอาชีพภายหลังจากจบการศึกษา 

30 

3. ความรู และความเขาใจเบ้ืองตน เกี่ยวกับภาควิชาวิศวกรรมการผลิตและ

หุนยนต และสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 

30 
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ภาควิชาวิศวกรรมการผลิตและหุนยนต 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

- สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (E-RE)  จํานวนรับ 15 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร (ม.6) 

1. จะตองเปนนักเรียนหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย 

2. จําตองมีคะแนน GPX ของผลการเรียน 5 ภาคเรียนสุดทายมีคาคะแนน  3.00 ข้ึนไป 

3. เรียนหลักสูตรวิทยฯ-คณิตฯ 

4. เกรดเฉล่ียรายวิชาคณิตศาสตร พิสิกส เคมี ภาษาอังกฤษ 3.00 ข้ึนไป 

 

หลักฐานการสมัคร 

1. บัตรประจําตัวประชาชน 

2. สําเนาใบระเบียบการศึกษา (รบ.) อยางนอย 5 ภาคการศึกษา 

3. Portfolio แสดงประกาศนยีบัตร ผลงาน หรือรางวัลตาง ๆ ท่ีเคยไดรับ 

4. ผลสอบภาษาอังกฤษ (English proficiency test) (ถามี) 

 

เกณฑการคัดเลือกรับเขาศึกษา 

- พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปนี้ 

รายการ คะแนน 

1. ผลงานท่ีนําเสนอใน portfolio 40 

2. ความปรารถนา และมุงมั่น ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการ

ประกอบอาชีพภายหลังจากจบการศึกษา 

30 

3. ความรู และความเขาใจเบ้ืองตน เกี่ยวกับภาควิชาวิศวกรรมการผลิตและ

หุนยนต และสาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 

20 

4. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ 10 

 

*หมายเหตุ: สอบสัมภาษณดวยภาษาอังกฤษ 
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ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จํานวนรับ 25 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร (ม.6) 

1. จะตองเปนนักเรียนหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย  

2. มีคะแนน GPX ของผลการเรียน 5 ภาคเรียนสุดทายสําหรับกลุมวิชาคณิตศาสตร ไมตํ่ากวา 3.00 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมตํ่ากวา 3.00 และกลุมวิชาภาษาตางประเทศไมตํ่ากวา 3.00 

3. มีการนําเสนอ Portfolio แสดงโครงงานวิทยาศาสตร และ/หรือ วิศวกรรมศาสตร 

 

หลักฐานการสมัคร 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

2. สําเนาใบระเบียบการศึกษา (รบ.) 

3. Portfolio แสดงโครงงานวิทยาศาสตร และ/หรือ วิศวกรรมศาสตร 

 

เกณฑการคัดเลือกรับเขาศึกษา 

- พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปนี้ 

รายการ คะแนน 

1. ผลการนําเสนอ Portfolio แสดงโครงงานวิทยาศาสตร และ/หรือ 

วิศวกรรมศาสตร 

40  

2. ผลสอบสัมภาษณและประเมินความรูความเขาใจในหัวขอ - พื้นฐาน

วิทยาศาสตร - วิชาชีพวิศวกรรมเคมี - หลักสูตรวิศวกรรมเคมี มจพ 

60 
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ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จํานวนรับ 20 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร (ม.6) 

1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ( สายวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร) ในปการศึกษา 2564 

2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 3.25  

3. เปนผูท่ีมีผลงาน รางวัล หรือประกาศนียบัตร (ผลงานในระดับมัธยมศีกษาตอนปลาย) ดังตอไปนี้ 

3.1 เป น ผู ท่ี มี ผลง านหรื อ เคยได รั บรางวั ลทางวิ ชาการด านวิทยาศาสตร  -  คณิตศาสตร   

( อันดับ 1, 2 หรือ 3 ) ในระดับเขตการศึกษา ภูมิภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ซึ่งเปน 

งานวิชาการ ท่ี จัด ข้ึนโดยหน วยงาน ท่ี เปน ท่ียอมรับ เชน  กระทรวง ศึกษาธิการ (สธ . )  

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อว.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) หรือ บริษัทจํากัด(มหาชน) เปนตน 

3.2 เปนผูท่ีผานการเขารวมโครงการหรือคายกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับดานวิศวกรรมศาสตร หรือ  

ดานวิทยาศาสตร ท่ีจัดข้ึนโดยหนวยงานท่ีเปนท่ียอมรับ เชน มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ (สธ.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อว.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) หรือ บริษัทจํากัด(มหาชน) เปน  

4. ไดรับประกาศนียบัตรการเขารวมกิจกรรมหรือคายท่ีเกี่ยวของกับจิตอาสาหรือการพัฒนาชุมชน สังคม

หรือส่ิงแวดลอม (ถามี) 

5. เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง หรือโรคสําคัญท่ีจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

6. เปนผูท่ีมีความประพฤติดีและรับรองตอทางมหาวิทยาลัยวา จะต้ังใจศึกษาเลาเรียนเต็มความสามารถ

และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยูแลว หรือท่ีจะมีตอไปโดยเครงครัดทุก

ประการ 

 

หลักฐานการสมัคร 

1. ใบสมัคร 

2. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา) 

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร 

4. Portfolio ของผูสมัคร ใหจัดเรียงลําดับตามนี้ 

4.1  ประวัติผูสมัคร ไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 
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4.2  ผลงานหรือรางวัลท่ีเคยไดรับ (ตามคุณสมบัติของผูสมัครขอ 3.1) โดยใหแสดงผลงานท่ีดีท่ีสุด

อยางนอย 1 ผลงาน (สูงสุดไมเกิน 3 ผลงาน) โดยเรียงจากผลงานระดับนานาชาติ ระดับชาติ  

ระดับภูมิภาคและระดับเขตการศึกษา  

ตัวอยางการเรียงผลงาน 

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

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

4.3 ประกาศนียบัตรในการเขารวมโครงการหรือคายท่ีเกี่ยวของกับดานวิศวกรรมศาสตรหรือ

วิทยาศาสตร จํานวนอยางนอย 1 ใบประกาศนยีบัตร (สูงสุดไมเกิน 2 ใบประกาศนียบัตร) 

4.4 ประกาศนยีบัตรในการเขารวมโครงการหรือคายท่ีเกี่ยวของกับดานจิตอาสาหรือการพัฒนาชุมชน 

สังคมหรือส่ิงแวดลอม จํานวน 1 ใบประกาศนยีบัตร (ถามี) 

 

หลักเกณฑการคัดเลือก 

- พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปนี้ 

รายการ คะแนน 

1. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา 

 (ลําดับสูงสุด 10 คะแนน และ ตํ่าสุด 5 คะแนน จากผูสมัครท้ังหมด) 

10 

2.ผลงานหรือรางวัลท่ีเคยไดรับ ไมเกิน 3 รางวัล 

  - ระดับนานาชาติ ( 20 คะแนน) 

 -  ระดับชาติ ( 15 คะแนน) 

  - ระดับภูมิภาค ( 12 คะแนน) 

  - ระดับเขตการศึกษา ( 10 คะแนน) 

*(คิดคะแนนทุกผลงานท่ีนํามาแสดง) 

60 

3. ประกาศนียบัตรในการเขารวมโครงการหรือคายท่ีเกี่ยวของกับดาน

วิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตร 

 อยางนอย 1 ใบประกาศนียบัตร (สูงสุดไมเกิน 2 ใบประกาศนียบัตร) 

*(คิดคะแนนทุกผลงานท่ีนํามาแสดง) 

20   

(สําหรับคายท่ีเกี่ยวของดาน

วิศวกรรมโยธา) 

15   

(สําหรับคายท่ีเกี่ยวของดาน

วิศวกรรมศาสตร)   

10  

(สําหรับคายท่ีเกี่ยวของดาน

วิทยาศาสตร) 
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รายการ คะแนน 

4. ประกาศนียบัตรในการเขารวมโครงการหรือคายท่ีเกี่ยวของกับดาน

จิตอาสาหรือการพัฒนาชุมชน สังคมหรือส่ิงแวดลอม ( 10 คะแนน )  

จํานวน 1 ใบประกาศนียบัตร 

10 

5. คะแนนสัมภาษณ (ถาม-ตอบ) 

 

10 
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ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

- สาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมอุตสาหการ จํานวนรับ 5 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร (ม.6) 

1. จะตองเปนนักเรียนหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย 

2. จําตองมีคะแนน GPX ของผลการเรียน 5 ภาคเรียนสุดทาย มีคาคะแนน  3.25 ข้ึนไป 

           (วิชาคณิตศาสตรมีคาคะแนนเฉล่ียไมตํ่ากวา 3.25 และวิชาฟสิกสมีคาคะแนนเฉล่ียไมตํ่ากวา 3.25) 

 

หลักฐานการสมัคร 

1. บัตรประจําตัวประชาชน 

2. สําเนาใบระเบียบการศึกษา (รบ.) อยางนอย 5 ภาคการศึกษา 

3. เตรียมไฟล Portfolio (ประกาศนียบัตร ผลงาน รางวัลตางๆ) ของผูสมัคร 

           (สงไฟล Portfolio มาท่ี ie@eng.kmutnb.ac.th) 

 

เกณฑการคัดเลือกรับเขาศึกษา 

- พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปนี้ 

(ผานการสอบสัมภาษณของภาควิชาฯ) 

รายการ คะแนน 

1. ความนาสนใจของกิจกรรมใน portfolio 20 

2. ความปรารถนาในการเปนวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 20 

3. ความรูพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  20 

4. ความสามารถในพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ 10 

5. ความรู ดานสารสนเทศ ส่ือ เทคโนโลยี 10 

6. บุคลิกภาพและการแตงกาย 10 

7. โดยรวมคิดวานักศึกษาสามารถเรียนจบการศึกษาได 10 
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ภาควิชา วิศวกรรมขนถายวัสดุและโลจิสติกส 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

- สาขาวิชาวิศวกรรมขนถายวัสดุ  

- สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส  

จํานวนรับ 2 คน 

จํานวนรับ 5 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร (ม.6) 

1. จะตองเปนนักเรียนหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย 

2. จําตองมีคะแนน GPX ของผลการเรียน 5 ภาคเรียนสุดทาย ไมนอยกวา 3.00  

3. เปนผูท่ีมีผลงาน รางวัล หรือประกาศนียบัตร ดังตอไปนี้ 

3.1 เปนผูท่ีมีผลงานหรือเคยไดรับรางวัลทางวิชาการดานวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร  

3.2 เปนผู ท่ีผานการเขารวมโครงการหรือคายกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับดานวิศวกรรมศาสตร หรือ 

วิทยาศาสตร ท่ีจัดข้ึนโดยหนวยงานท่ีเปนท่ียอมรับ  

4. เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง หรือโรคสําคัญท่ีจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

 

หลักฐานการสมัคร 

1. บัตรประจําตัวประชาชน 

2. สําเนาใบระเบียบการศึกษา (รบ.) 

3. Portfolio  

 

เกณฑการคัดเลือกรับเขาศึกษา 

- พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปนี้ 

-  

รายการ คะแนน 

1. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา (ลําดับสูงสุด 10 คะแนน 

ตํ่าสุด 5 คะแนน จากผูสมัครท้ังหมด 

 

10 

2. ผลงานหรือรางวัลท่ีไดเคยไดรับ 

   - ระดับนานาชาติ  ( 20 คะแนน) 

   - ระดับชาติ        (17 คะแนน) 

   - ระดับภูมิภาค    ( 13 คะแนน) 

   - ระดับเขต         (10 คะแนน) 

 

 

60 
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รายการ คะแนน 

3. ประกาศนียบัตรในการเขารวมโครงการหรือคายท่ีเกี่ยวของกับดาน

วิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตร 

5 

4. ประกาศนียบัตรในการเขารวมโครงการหรือคายท่ีเกี่ยวของกับดานจิตอาสา

หรือพัฒนาชุมชนสังคม หรือส่ิงแวดลอม 

5 

5. คะแนนสัมภาษณ (ถาม-ตอบ) 20 
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ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

- สาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมวัสดุ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) จํานวนรับ 15 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร (ม.6) Portfolio 

1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) ในปการศึกษา 2564 

2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 3.00 

3. เปนผูท่ีมีผลงานหรือเคยไดรับรางวัล หรือประกาศนียบัตร ทางวิชาการดานวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

4. เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง หรือโรคสําคัญท่ีจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

หลักฐานการสมัคร 

1. ใบสมัคร 

2. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ( 5 ภาคการศึกษา) 

3. Portfolio แสดงโครงงานวิศวกรรมศาสตร 

เกณฑการคัดเลือกรับเขาศึกษา 

- พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปนี้ 

รายการ คะแนน 

1. มีการนําเสนอผลงาน/โครงงานวิทยาศาสตร 20 

2. สอบสัมภาษณความรูความเขาใจในหัวขอดังตอไปนี้  

   -พื้นฐานวิทยาศาสตร เคมี ฟสิกส คณิตศาสตร      60 

   -วิชาชีพวิศวกรรมวัสดุ                                  20 

   -หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ มจพ.                         20 

100 
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ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

- สาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนรับ 15 คน 

คุณสมบัติของผูสมัคร (ม.6) Portfolio 

1.  เปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) ในปการศึกษา 2564 

2.  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 3.00 

3.  เปนผูท่ีมีผลงานหรือเคยไดรับรางวัล หรือประกาศนียบัตร ทางวิชาการดานวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

4.  เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง หรือโรคสําคัญท่ีจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

5.  มีผลสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ตามเกณฑ ดังนี ้

 - TOEFL ไมต่ํากวา 550 

 - TOEIC  ไมต่ํากวา 500 

 - IELTS  ไมต่ํากวา 4.5 

 - K-STEP  ไมต่ํากวา 55 

หลักฐานการสมัคร 

1.  ใบสมัคร 

2.  สําเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ( 5 ภาคการศึกษา) 

3.  Portfolio แสดงโครงงานวิศวกรรมศาสตร 

4.  ผลสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ตามเกณฑท่ีกําหนด 

เกณฑการคัดเลือกรับเขาศึกษา 

- พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปนี้ 

รายการ คะแนน 

1. มีการนําเสนอผลงาน/โครงงานวิทยาศาสตร 20 

2. สอบสัมภาษณความรูความเขาใจในหัวขอดังตอไปนี้  

   -พื้นฐานวิทยาศาสตร เคมี ฟสิกส คณิตศาสตร      60 

   -วิชาชีพวิศวกรรมวัสดุ                                  20 

   -หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ มจพ.                         20 

100 
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ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองมือวัดและอิเล็กทรอนกิส 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ (ปกติ รอบเชา) ปราจีนบุรี   จํานวนรับ 10 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร 

1. จะตองเปนนักเรียนหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย (สายวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร) 

2. คะแนน GPX ของผลการเรียน 5 ภาคเรียนสุดทาย มีคาระดับคะแนน 3.00 ข้ึนไป 

3. เปนผูท่ีมีผลงาน รางวัล หรือประกาศนียบัตร ทางดานวิทยาศาสตร/วิศวกรรมศาสตร หรือคณิตศาสตร 

4. เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง หรือโรคสําคัญท่ีจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

5. เปนผูท่ีมีความประพฤติดีและรับรองตอทางมหาวิทยาลัยวา จะต้ังใจศึกษาเลาเรียนเต็มความสามารถและ

ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยูแลว หรือท่ีจะมีตอไปโดยเครงครัดทุกประการ 

หลักฐานการสมัคร 

1. บัตรประจําตัวประชาชน 

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

3. Portfolio ของผูสมัคร และผลงาน รางวัล หรือประกาศนียบัตร ทางดานวิทยาศาสตร/

วิศวกรรมศาสตร หรือคณิตศาสตร 

เกณฑการคัดเลือกรับเขาศึกษา 

- พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปนี้ 

รายการ คะแนน 

1. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา 30 

2. ผลงานหรือรางวัลท่ีเคยไดรับ ไมเกิน 3 รางวัล 

  - ระดับนานาชาติ ( 15 คะแนน) 

 -  ระดับชาติ ( 10 คะแนน) 

  - ระดับอื่น ๆ ( 5 คะแนน) 

  *(คิดคะแนนทุกผลงานท่ีนํามาแสดง) 

45 

3. บุคลิกภาพ การนําเสนอผลงาน การส่ือสาร 10 

4. การสัมภาษณ (ถาม-ตอบ) 15 
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