
โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 

เขาศึกษาดวย Portfolio (รอบท่ี 2) 

ในคณะวิศวกรรมศาสตร (กรุงเทพฯและปราจีนบุรี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

 หลักการและเหตุผล 

 คณะวิศวกรรมศาสตร  มีนโยบายส ง เสริมโอกาสการศึกษาตอในคณะวิศวกรรมศาสตร   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ สําหรับนักเรียนท่ีจบมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

จากโรง เรี ยน มัธยมศึกษา ด วยวิ ธี พิ เศษ ให ได เข า ศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร  โดยคณะฯ  

จะพิจารณา Portfolio ท่ีมีผลงานตาง ๆ รวมท้ังคาคะแนนเฉลี่ย ท้ังนี้ยังจะใชกระบวนการสอบสัมภาษณ 

เปนเกณฑประเมินข้ันสุดทายคัดเลือกผูท่ีเหมาะสมท่ีสุดในกลุม เพ่ือเปนการเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับ

นักเรียนท่ีมีความสามารถ ความประพฤติดี มีความขยัน และความมุงม่ันพากเพียร 

 

 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือคัดเลือกนักเรียนท่ีมีผลการเรียนอยูในเกณฑดีและมีผลงานสมํ่าเสมอ เขาศึกษาตอใน 

คณะวิศวกรรมศาสตร  

2. เพ่ือเปนการประชาสัมพันธและสรางเครือขายความรวมมือดานการจัดการศึกษา 

  

แผนดําเนินการ 

รอบท่ี 2  

วันท่ี 25 ธันวาคม - 10 มกราคม 2565  รับสมัครผานระบบออนไลนของ มจพ.  

  วันท่ี 10 มกราคม 2565    วันสุดทายของการรับสมัคร 

วันท่ี 17 มกราคม 2565    ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

  วันท่ี 21  มกราคม 2565    สอบสมัภาษณ 

  วันท่ี 26 มกราคม 2565    ประกาศรายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณ 

  วันท่ี 31 มกราคม 2565    คณะฯ สงรายชื่อผูผานการคัดเลือกให 

กลุมงานรับเขาศึกษา  

 

คุณสมบัติของผูสมัคร 

 คณะวิศวกรรมศาสตร กําหนดคุณสมบัติเกณฑกลางไว ดังนี้ แตผลการคัดเลือกใหเปนไปตามเกณฑ

ภาควิชาฯ พิจารณาเกณฑการคัดเลือกของแตละภาควิชาฯ (ตามเอกสารแนบ) 

1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา 

2. จะตองมีคะแนน GPA ของผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.00 (เต็ม 4.00)* ณ วันท่ีสมัคร 
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3. คะแนนกลุมรายวิชา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร (ฟสิกส เคมี) หรือเทียบเทาเฉลี่ยแลว 

ตองไมนอยกวา 2.75 (เต็ม 4.00) (พิจารณาแยกแตละกลุมวิชา) ในกรณีท่ีไมสามารถคิดแยกไดให

ใชคาเฉลี่ยรวมทุกวิชาตองไมนอยกวา 2.75 (เต็ม 4.00) 

4. หลักสูตรภาษาอังกฤษและนานาชาติ จะใชผลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษในการพิจารณา 

5. ผูสมัครเลือกสาขาวิชาท่ีตองการเขาศึกษาได 3 อันดับ มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 1 สาขาเทานั้น  

การพิจารณาการสอบสัมภาษณเ บ้ืองตนเปนไปตามเกณฑ ท่ีคณะกําหนดเ บ้ืองตน 

ตามเอกสารแนบทาย 

*คะแนน GPA ข้ันต่ําของแตละสาขาอาจจะมากกวา โปรดดูหลักเกณฑในแตละสาขา 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร จะไดนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม และมีความตั้งใจจริงท่ีจะเรียน 

ในคณะวิศวกรรมศาสตร 

 

การสอบคัดเลือก  

 คณะวิศวกรรมศาสตรจะคัดเลือกนักศึกษาดวยกระบวนการสอบสัมภาษณ และพิจารณาแฟมสะสมผลงาน 

(Portfolio) โดยมีข้ันตอนการพิจารณาดังนี้ 

1. ผูสมัครตองสมัครผานระบบออนไลน https://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ 

2. ผูสมัครตองกรอกขอมูลและตอบคําถามตางๆ ใชในการสัมภาษณเบื้องตน ตามลิงคการกรอกขอมูล 

https: / / forms. gle/ eZGN2jej6qHD8YnF6 เ พ่ื อ ใ ห แ ต ล ะ ส า ข า พิ จ า ร ณ า เ บื้ อ ง ต น 

ในการคัดเลือกผูสอบสัมภาษณและสงใหคณะวิศวกรรมศาสตรพิจารณาและประกาศรายชื่อ 

ผู มี สิทธิ์ สอบสัมภาษณ  (หลักเกณฑการสอบสัมภาษณ เบื้ องตนตามเอกสารแนบท าย)  

ผูสมัครมีสิทธิ์เขารับการสัมภาษณได 1 สาขาเทานั้น  

3. ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณตามสาขาจะไดเขารับการสัมภาษณในรูปแบบออนไลน หรือแบบอ่ืน ๆ  

ตามท่ีสาขาวิชากําหนดเพ่ือใชในการสอบคัดเลือก โดยผูสมัครจะตองเตรียม portfolio,  

หลักฐานการศึกษาอยางนอย 5 ภาคการศึกษา หรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน ไวใหสาขาวิชา

สําหรับการสัมภาษณ (หลักเกณฑการใหคะแนนของแตละสาขาตามเอกสารแนบทาย) 

 

 การพิจารณาตัดสินคัดเลือกผูมีสิทธิ์สัมภาษณกับสาขาวิชา โดยคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ใหถือวาผลการพิจารณาเปนท่ีสิ้นสุด 

 

 

 

 

 

https://stdadmis2.kmutnb.ac.th/
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สาขาวิชาและจํานวนนักศึกษาท่ีเปดรับ 

สาขาวิชา 
อักษรยอ จํานวนท่ี

รับ 

1. วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ)* I-AE 10 

2. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)* I-ME 10 

3. วิศวกรรมวิศวกรรมวัสดุ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) MATE 10 

4. วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ จัดการศึกษาท่ี มจพ.ปราจีนบุร ี InAE 3 

รวม 23 

 * สาขา วิชา วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ )  และสาขา วิชา วิศวกรรมเครื่ องกล  

(หลักสูตรนานาชาติ) เงินอุดหนุนการศึกษาภาคการศึกษาละ 60,000 บาท  

 

หลักเกณฑการสอบสัมภาษณเบ้ืองตน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 1. ผูสมัครตองกรอกขอมูลและแนบลิงควีดีโอการนําเสนอแนะนําตนเองและผลงานท่ีโดดเดน  

( ไม เ กิน 5 นาที) ในกรณีท่ีไมสามารถแสดงวีดี โอได ให เ ขียนเรียงความมาอยางนอย 20 บรรทัด  

ตามลิงคการกรอกขอมูล https://forms.gle/eZGN2jej6qHD8YnF6 

 2. ตัวอยางคําถามในการพิจารณาเบื้องตน เชน แรงจูงใจในการเรียนท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร มจพ. 

หรือเหตุผลในการเลือกเรียนสาขาวิชานี้เปนอันดับหนึ่ง เปนตน 

แนวทางการพิจารณาสําหรับการสอบสัมภาษณเบ้ืองตน (การพิจารณาใหคะแนนข้ึนอยูกับแตละสาขาพิจารณา) 

1. การตอบคําถาม โดยการใหเหตุผลท่ีดี และชัดเจน มีความกระชับ 

2. ผลงานท่ีผานมา ความโดดเดน 

3. แนวคิดในการนําเสนอแนะนําตนเอง มีการเรียบเรียง และนําเสนอไดดี กระชับไดใจความ 

 

การพิจารณาตัดสินคัดเลือกผูมีสิทธิ์สัมภาษณกับสาขาวิชาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ใหถือวาผลการพิจารณาเปนท่ีส้ินสุด 

 

 หมายเหต ุ

 หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามท่ีภาควิชาท่ีนักศึกษาสมัครและ 

คณะวิศวกรรมศาสตรกําหนด หรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามท่ีระบุไว จะถูกตัดสิทธิ์และ 

แมจะข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลวก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเปน

นักศึกษาทันที 

 *หากนักศึกษามีขอสงสัยหรือปญหาท่ีตองการสอบถามเพ่ิมเติม 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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ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ  

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

- สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) (I-AE)  

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) (I-ME)  

จํานวนรับ 10 คน 

จํานวนรับ 10 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร (ม.6) Portfolio 

1. จะตองเปนนักเรียนหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย 

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) โดยเรียงจากผลงานดังตอไปนี้ 

- ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ  

- ระดับภูมิภาค/เขตการศึกษา/ระดับจังหวัด 

- ระดบัโรงเรียน 

หลักฐานการสมัคร 

1. บัตรประจําตัวประชาชน 

2. สําเนาใบระเบียบการศึกษา (รบ.) 

3. Portfolio 

เกณฑการคัดเลือกรับเขาศึกษา 

-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) 

- ระดบัโรงเรียน (3 คะแนน) 

*(แตละดานใหเสนอไดแค 1 รางวัล และ คิดคะแนนทุกผลงานท่ีนํามาแสดง) 

25 

5. การทดสอบทักษะทางความรูดานสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลย ี 10 

6. คะแนนสัมภาษณ (ถามตอบ) 15 
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ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื 

- สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) จํานวนรับ 10 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร (ม.6) Portfolio 

1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 (สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) ในปการศึกษา 2564 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 3.00 

3. เปนผูท่ีมีผลงานหรือเคยไดรับรางวลั 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  

   -พ้ืนฐานวิทยาศาสตร เคมี ฟสิกส คณิตศาสตร      60 

   -วิชาชีพวิศวกรรมวัสดุ                                  20 

   -หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ มจพ.                         20 

100 
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ภาควิชา วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื 

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ (ปกติ รอบเชา) ปราจีนบุรี   จํานวนรับ 3 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร (ม.6) Portfolio 

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 จะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความสามารถและ

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. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา 30 

2. ผลงานหรือรางวัลท่ีเคยไดรับ ไมเกิน 3 รางวัล 

  - ระดับนานาชาติ ( 15 คะแนน) 

 -  ระดับชาติ ( 10 คะแนน) 

  - ระดับอ่ืน ๆ ( 5 คะแนน) 

  *(คิดคะแนนทุกผลงานท่ีนํามาแสดง) 

45 

3. บุคลิกภาพ การนําเสนอผลงาน การสื่อสาร 10 

4. การสัมภาษณ (ถาม-ตอบ) 15 
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