
 

โครงการรับนักศึกษาเพื่อสงเสริมการสรางผูประกอบการหรือนวัตกร 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

  

 หลักการและเหตุผล 

  เพื่อรับนักศึกษาท่ีมี ศักยภาพท่ีจะพัฒนาเปนผูประกอบการและสรางนวัตกรรมในอนาคต  

โดยใหโอกาสกับผูท่ีมีแนวคิดท่ีจะเปนนวัตกร และตอยอดเปนผูประกอบการในอนาคต และตองการศึกษาตอ

ในคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เพื่อตอบโจทยการสรางนวัตกรรมโดย

นักศึกษากลุมนี้เปนผูท่ีมีโอกาสจะสรางนวัตกรรม และพัฒนาวิสาหกิจขนาดยอมไดตอไปในอนาคต 

 

 วัตถุประสงค 

1. เพื่อรับนักศึกษาท่ีมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเปนผูประกอบการและสรางนวัตกรรมในอนาคต 

 2. เพื่อเปนการสงเสริม และรวมมือกับผูประกอบการในการสรางนวัตกรรมใหม 

 3. เปนการประชาสัมพันธคณะวิศวกรรมศาสตรใหกับอุตสาหกรรมในประเทศ 

 

แผนดําเนินการ 

วันท่ี 15 ตุลาคม – 1 ธันวาคม 2564  รับสมัครผานระบบออนไลนของ มจพ. 

        การกรอกขอมูลตาง ๆ สําหรับการสัมภาษณ 

  วันท่ี 1 ธันวาคม 2564    วันสุดทายของการรับสมัคร 

วันท่ี 8 ธันวาคม 2564    ประกาศรายช่ือผูมีสิทธสอบสัมภาษณ 

  วันท่ี 9 ธันวาคม 2564    สอบสัมภาษณ 

  วันท่ี 22 ธันวาคม 2564    ประกาศผลสอบคัดเลือก 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร คณะวิศวกรรมศาสตร กําหนดคุณสมบัติไวดังนี้  

1. ผูสมัครเปนบุคคลท่ัวไปท่ีมีทักษะการทํางานทางดานวิศวกรรม วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  

โดยจะตองนําเสนองานหรือทักษะท่ีทําไดจริง โดยอยูในรูปวีดีโอ (ไมเกิน 5 นาที) และแชรลิงคมาในการกรอก

เอกสารท่ีคณะวิศวกรรมศาสตรกําหนด หรือ ผูสมัครตองเปนบุตรหรือธิดาโดยชอบดวยกฏหมายหรือเปนบุตร

บุญธรรมมาอยางนอย 10 ปของผูประกอบการทางดานวิศวกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

โดยจะตองนําเสนองานหรือกิจการหรือแนวทางการพัฒนากิจการนั้น ๆ โดยอยูในรูปวีดีโอ (ไมเกิน 5 นาที) 

และแชรลิงคมาในการกรอกเอกสารท่ีคณะวิศวกรรมศาสตรกําหนด 

2. เปนผูท่ีกําลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ ปวช.ปท่ี 3 ในปการศึกษา 2564 และผูท่ีกําลัง

ศึกษาภาคการเรียนสุดทายของประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

3. จะตองมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยางนอย 4 ภาคการศึกษา มีคาระดับคะแนน 2.75 ข้ึนไป (เต็ม 4.00) 

(สําหรับวุฒิ ม.6 และ ปวช.) และผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยางนอย 2 ภาคการศึกษา มีคาระดับคะแนน 2.75 ข้ึนไป 

(เต็ม 4.00) (สําหรับวุฒิ ปวส.) 
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4. ผูสมัครจะตองมีเกรดเฉล่ียของแตละกลุมวิชา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร (ฟสิกส เคมี) หรือ

เทียบเทา และอังกฤษไมนอยกวา 2.75 (เต็ม 4.00) 

5. ผูสมัครท่ีผานการคัดเลือกจะตองเขาโครงการหรือชมรมท่ีคณะวิศวกรรมศาสตรเพื่อเปนการสราง

ผูประกอบการหรือนวัตกร 

 

การเลือกสาขาวิชาท่ีตองการสมัคร 

 1. ผูสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาท่ีตองการเขาศึกษาได 3 อันดับ มีสิทธิ์สอบสัมภาษณได 1 สาขาวิชา

เทานั้น โดยมีคณะกรรมการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตรเปนผูคัดเลือกผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณไปท่ีสาขานั้น 

(การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาจากการเลือกอันดับและการตอบคําถามการสัมภาษณเบ้ืองตนตาม

เกณฑตามเอกสารแนบ) 

 2. รับสมัครผานระบบ online ของมหาวิทยาลัย 

 3. กรอกขอมูลผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณผานระบบออนไลน https://forms.gle/eZGN2jej6qHD8YnF6 

 4. ในกรณีท่ีนักศึกษามี Portfolio หรือผลงานใด ๆ ใหนําสงในวันสมัครและวันสอบสัมภาษณ 

  

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. คณะวิศวกรรมศาสตร จะไดนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม และมีความต้ังใจจริงท่ีจะเรียนใน

คณะวิศวกรรมศาสตร 

 2 .  เพื่ อ เป นการส ง เสริ ม  และสร า งความ สัมพันธ และความร วมมื อ ท่ี ดี ต อกัน ระหว า ง 

คณะวิศวกรรมศาสตร และผูประกอบการทางดานวิศวกรรม วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี

 

 สาขาวิชาและจํานวนนักศึกษาท่ีเปดรับ 

รหัส ช่ือสาขาวิชา ช่ือยอ จํานวนรับ 

01101 วิศวกรรมการผลิต PE 1 

01102 วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) E-RE 1 

01103 วิศวกรรมเคมี Ch.E 2 

01105 วิศวกรรมเครื่องกล ME 2 

01106 วิศวกรรมการบินและอวกาศ AE 1 

01108 วิศวกรรมไฟฟา แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง/แขนงวิชา

วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ 

EE 1 

01109 วิศวกรรมไฟฟา แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม EE 

01110 วิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) E-EE 1 

01111 วิศวกรรมคอมพิวเตอร CprE 1 

01112 วิศวกรรมโยธา CE 3 

https://forms.gle/eZGN2jej6qHD8YnF6
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รหัส ช่ือสาขาวิชา ช่ือยอ จํานวนรับ 

01113 วิศวกรรมอตุสาหการ IE 3 

01114 วิศวกรรมขนถายวัสดุ MHE 3 

01115 วิศวกรรมโลจิสติกส LE 3 

01116 วิศวกรรมวัสดุ MATE 3 

01118  วิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรมและพลังงาน IEE 1 

01119 วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด จัดการศึกษาท่ี มจพ.ปราจีนบุร ี InSE 1 

01301 วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (ปวส.) InSE-R 1 

 * สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนต และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)และสาขาวิชาวิศวกรรม

วัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)  เงินอุดหนุนการศกึษาภาคการศึกษาละ 60,000 บาท  

 

หมายเหตุ : ปจจุบันกําลังดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรแบบเปล่ียนช่ือคุณวุฒิสาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (InSE) 

  เปล่ียนเปน วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ (InAE) 

 

 การพิจารณาการคัดเลือก 

1. คณะกรรมการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตรจะคัดเลือกนักศึกษาโดยพิจารณาตามอันดับท่ีเลือก

และการตอบคําถามสัมภาษณเบ้ืองตนเปนไปตามเกณฑท่ีคณะกําหนดเบ้ืองตนตามเอกสารแนบทาย  

โดยผูสมัครมีสิทธิ์สอบสัมภาษณไดเพียง 1 สาขาเทานั้น 

2. ภาควิชาเปนผูสอบสัมภาษณตามหลักเกณฑท่ีแตละสาขาวิชากําหนด 

3. การพิจารณาตัดสินคัดเลือกผูสมัครสอบ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ ใหถือวาผลการพิจารณาเปนท่ีส้ินสุด 

 

หลักฐานการสมัคร 

1. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา (ไมนอยกวา 4 

ภาคการศึกษา) ซึ่งออกโดยสถานศึกษา 

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาสูติบัตรของผูสมัคร 

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผูประกอบการ (ถามี) 

4. หลักฐานอื่น ๆ กรณีท่ีช่ือ-สกุลไมตรงกับเอกสารสําคัญท่ีนํามายื่น (ถามี) 

5. หลักฐานท่ีแสดงวา บิดาหรือมารดาคือผูประกอบการทางดานวิศวกรรม วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (ถามี) 

6. ใหจัดสงเอกสารหลักฐานท่ี งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 1518 ถ.ประชาราษฎร 1 วงศสวาง บางซื่อ กทม. 10800  
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หลักเกณฑการสอบสัมภาษณเบื้องตน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

1. ผูสมัครตองกรอกขอมูลและแนบลิงควีดีโอการนําเสนอแนะนําตนเองและผลงานท่ีโดดเดน (ไมเกิน 5 นาที) 

ในกรณีท่ีไมสามารถแสดงวีดีโอไดใหเขียนเรียงความ ตามลิงคการกรอกขอมูล 

https://forms.gle/YyT92YVWu9aExkGU6 

 

2. ตัวอยางคําถามในการพิจารณาเบ้ืองตน เชน แรงจูงใจในการเรียนท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร มจพ. หรือ

เหตุผลในการเลือกเรียนสาขาวิชานี้เปนอันดับหนึ่ง เปนตน 

 

แนวทางการพิจารณาสําหรับการสอบสัมภาษณเบื้องตน 

1. การตอบคําถาม โดยการใหเหตุผลท่ีดี และชัดเจน มีความกระชับ 

2. ผลงานท่ีผานมา ความโดดเดน 

3. แนวคิดในการนําเสนอแนะนําตนเอง มีการเรียบเรียง และนําเสนอไดดี กระชับไดใจความ 

 

การพิจารณาตัดสินคัดเลือกผูมีสิทธิ์สัมภาษณกับสาขาวิชา และผูผานการคัดเลือกโดยคณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ใหถือวาผลการพิจารณาเปนท่ีส้ินสุด 

 

หมายเหตุ 

 หากปรากฏภายหลังวาผู สมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามที ่ภาควิชาที ่น ักศึกษาสมัครและ 

คณะวิศวกรรมศาสตรก ําหนด หรือขาดคุณสมบัติข อใดขอหนึ ่งตามที ่ระบุไว จะถูกตัดสิทธ ิ ์และ 

แมจะขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลวก็ตาม 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 

 

 

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

	โครงการรับนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการหรือนวัตกร
	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
	วันที่ 8 ธันวาคม 2564    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์


