
โครงการรับนกัศึกษาเรียนดีโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เขาศึกษาดวยกรณีพเิศษ ในคณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

  

 หลักการและเหตุผล 

คณะวิศวกรรมศาสตร  มีนโยบายส ง เสริมโอกาสการศึกษาตอในคณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ สําหรับนักเรียนที่จบประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 

จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) มจพ. ดวยวิธีพิเศษ ใหไดเขาศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร  

โดยคณะฯ จะ ยึดถื อคะแนนของ  Grade Point Average (GPA)  ที่ สะสมมาตลอดจากการศึกษา 

ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเปนเกณฑในการคัดเลือกขั้นตน และจะใชกระบวนการสอบสัมภาษณ 

เปนเกณฑประเมินขั้นสุดทายคัดเลือกผูที่เหมาะสมที่สุด เพ่ือเปนการเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับนักเรียน 

ที่มีความประพฤติดี มีความขยัน และความมุงมั่นพากเพียร 

 

 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหโอกาสนักศึกษา วทอ. ที่มีผลการเรียนในเกณฑดีและสม่ําเสมอไดเขาศึกษาตอใน 

คณะวิศวกรรมศาสตร โดยวิธีพิเศษ (โควตา) 

 2. เพ่ือใหนักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร มีคุณภาพในเกณฑมาตรฐาน 

 3. เพ่ือใหเกิดความรวมมือและความสัมพันธที่ดีภายใน มจพ. 

 

แผนดําเนนิการ 

วันที่ 1 พฤศจกิายน 2564 - 10 มกราคม 2565 รับสมัครผานระบบออนไลนของ มจพ.  

  วันที่ 10 มกราคม 2565    วันสุดทายของการรับสมัคร 

วันที่ 17 มกราคม 2565    ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ 

  วันที่ 21-22 มกราคม 2565   สอบสัมภาษณ 

  วันที่ 26 มกราคม 2565    ประกาศรายช่ือผูผานการสอบสัมภาษณ 

  วันที่ 31 มกราคม 2565    คณะฯ สงรายช่ือผูผานการคัดเลือกให 

กลุมงานรับเขาศึกษา  
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คุณสมบัติของผูสมัคร  

 คณะวิศวกรรมศาสตร กําหนดคุณสมบัติเกณฑกลางไว ดังน้ี แตผลการคัดเลือกใหเปนไปตามเกณฑ

ภาควิชาฯ พิจารณาเกณฑการคัดเลือกของแตละภาควิชาฯ (ตามเอกสารแนบ) 

1 .  จ ะต อ ง เป น นั กศึ กษาภาคการ เ รี ยนสุ ดท า ยของ วิทยาลั ย เทค โน โล ยี อุ ตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ระดับ ปวช. หรือเทียบเทา 

2. จะตองมีคะแนนเฉลี่ยของผลการเรียน 5 ภาคการเรียนสุดทายของประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

มีคาระดับคะแนน 2.75 ขึ้นไป (เต็ม 4.00) 

3. หลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ ใชคะแนนวิชาภาษาอังกฤษในการพิจารณา 

 

การเลือกสาขาวิชาที่ตองการสมัคร 

 1. ตรวจสอบวุฒิของตนเองวาสามารถสมัครเขาศึกษาในสาขาวิชาใดไดบาง 

 2. ผูสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ตองการเขาศึกษาได 3 อันดับ มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณได 1 สาขาวิชา* 

โดยพิจารณาตามอันดับที่เลือกและเรียงลําดับตามคาคะแนนเฉลี่ยของผลการเรียน 5 ภาคการเรียนสุดทาย 

 3. รับสมัครผานระบบ online ของมหาวิทยาลัย 

 4. ในกรณีที่นักศึกษามี Portfolio ใหนําสงในวันสมัครและวันสอบสัมภาษณ 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. คณะวิศวกรรมศาสตร จะไดนักศึกษาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีความต้ังใจจริงที่จะเรียนใน

คณะวิศวกรรมศาสตร 

 2. นักศึกษาจากโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน ไดรับโอกาสในการศึกษาตอใน 

สาขาวิศวกรรมศาสตร 

 3. สรางความสัมพันธและความรวมมือที่ดีตอกันภายใน มจพ. 
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 สาขาวิชาและจํานวนนักศึกษาที่เปดรับ 

 

สาขาวิชา อักษรยอ 
จํานวน

ที่รับ 

สาขาวิชาที่เรยีนระดบั

ปวช. 

เกรดเฉลี่ย 

5 เทอม 

มากกวา 

1. วิศวกรรมเครื่องกล ME 40 เครื่องกล/ไฟฟา/โยธา 3.00 

2. วิศวกรรมการบินและอวกาศ AE 10 เครื่องกล/ไฟฟา/โยธา 3.00 

3.วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) * I-AE 10 เครื่องกล/ไฟฟา/โยธา 3.00 

4.วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) * I-ME 10 เครื่องกล/ไฟฟา/โยธา 3.00 

5. วิศวกรรมไฟฟา แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม EE 15 ไฟฟา 3.00 

6. วิศวกรรมไฟฟา แขนงวิศวกรรมไฟฟากําลังและควบคุมอัตโนมัติ EE 30 ไฟฟา 3.00 

7. วิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)* E-EE 10 ไฟฟา 3.00 

8.  วิศวกรรมคอมพิวเตอร Cpr.E 10 ไฟฟา 3.00 

9. วิศวกรรมการผลิต PE 30 เครื่องกล/ไฟฟา 2.75 

10. วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)*  E-RE 25 เครื่องกล/ไฟฟา 2.75 

11. วิศวกรรมเคมี Ch.E 20 เครื่องกล/ไฟฟา/โยธา 2.75 

12.วิศวกรรมโยธา CE 30 โยธา/เครื่องกล/ไฟฟา 2.75 

13.วิศวกรรมอุตสาหการ IE 15 เครื่องกล/ไฟฟา/โยธา 2.75 

14.วิศวกรรมขนถายวัสดุ MHE 5 เครื่องกล 2.75 

15.วิศวกรรมโลจิสติกส LE 2 เครื่องกล/ไฟฟา 2.75 

16.วิศวกรรมวัสดุ MATE 5 เครื่องกล/ไฟฟา/โยธา 2.75 

17.วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสตูรนานาชาติ)* I-IME 5 เครื่องกล/ไฟฟา/โยธา 2.75 

18.วิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรมและพลังงาน IEE 5 ไฟฟา 2.75 

 

 * สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนต  และระบบอัตโนมัติ 

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  

(หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)  เงินอุดหนุนการศึกษาภาคการศึกษาละ 

60,000 บาท  
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หลักเกณฑการสอบสัมภาษณเบื้องตน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

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

2. ผูสมัครตองกรอกขอมูลและตอบคําถามตางๆ ใชในการสัมภาษณเบ้ืองตน ตามลิงคการกรอกขอมูล 

https://forms.gle/LuPfBxPkmxhCucCB8 เพ่ือใหมีการพิจารณาเบ้ืองตนในการคัดเลือกผูสอบสัมภาษณ

และประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ผูสมัครมีสิทธิ์เขารับการสัมภาษณได 1 สาขาเทานั้น  

3. คณะวิศวกรรมศาสตรจะพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาโดยพิจารณาจากอันดับที่เลือกและลําดับ

คะแนนเกรดเฉลี่ย จากน้ันจึงเปนการการสอบสัมภาษณโดยเปนไปตามดุลยพินิจของแตละสาขาวิชา 

การพิจารณาตัดสินคัดเลือกผูมีสิทธ์ิสัมภาษณกับสาขาวิชา และผลการคัดเลือกผูผานการสอบสัมภาษณ  

โดยคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ใหถือวาผลการพิจารณาเปนที่สิ้นสุด 

 

แนวทางการพจิารณาสาํหรบัการสอบสัมภาษณเบื้องตน (การพิจารณาใหคะแนนขึ้นอยูกับแตละสาขาพิจารณา) 

1. การตอบคําถาม โดยการใหเหตุผลที่ดี และชัดเจน มีความกระชับ 

2. ผลงานที่ผานมา ความโดดเดน 

3. แนวคิดในการนําเสนอแนะนําตนเอง มีการเรียบเรียง และนําเสนอไดดี กระชับไดใจความ 

 

การพิจารณาตัดสินคัดเลือกผูมีสิทธิ์สัมภาษณกับสาขาวิชาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ใหถือวาผลการพิจารณาเปนที่สิ้นสุด 

 

 

หมายเหตุ 

- หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามที่ภาควิชาที่นักศึกษาสมัครและ          

คณะวิศวกรรมศาสตรกําหนด หรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามที่ระบุไว จะถูกตัดสิทธิ์และแมจะขึ้น

ทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลวก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที 

 

*หากนักศึกษามีขอสงสัยหรอืปญหาที่ตองการสอบถามเพิ่มเติม ติดตอไดที่งานบริการการศึกษา 

หมายเลขโทรศัพท 02-555-2000 ตอ 8147,8110 หรือทาง E-mail : academic@eng.kmutnb.ac.th  

หรือทางเพจ งานวิชาการและกิจการนักศกึษา คณะวิศวกรรมศาสตร  

ที่เว็บไซต : https://www.eng.kmutnb.ac.th  

https://stdadmis2.kmutnb.ac.th/
https://forms.gle/LuPfBxPkmxhCucCB8
mailto:academic@eng.kmutnb.ac.th
https://www.facebook.com/sa.engineering.kmutnb
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ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบนิ-อวกาศ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ME)  

- สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (AE)   

จํานวนรับ 40 คน 

จํานวนรับ 10 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร 

1. จะตองมีเกรดเฉลี่ยมากกวา 3.00 ขึ้นไป 

2. จะตองเปนนักเรียนหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย 

3. จะตองมีคะแนน GPX ของผลการเรียน 5 ภาคการเรียนสุดทาย  

4. จะตองย่ืน Portfolio ในวันสมัคร 

4.1 ประวัติผูสมัคร ไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 

4.2 ผลงานหรือรางวัลที่เคยไดรับ โดยใหแสดงผลงานที่ดีที่สุดอยางนอย 1 ผลงาน  

(สูงสุดไมเกิน 3 ผลงาน) โดยเรียงจากผลงานดังตอไปน้ี 

- ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ  

- ระดับภูมิภาค/เขตการศึกษา/ระดับจังหวัด 

- ระดับโรงเรียน 

หลักฐานการสมัคร 

 1. บัตรประจําตัวประชาชน 

 2. สําเนาใบระเบียบการศึกษา (รบ.) 

 3. Portfolio 

หลักเกณฑการคัดเลือก 

- พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปน้ี 

รายการ คะแนน 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา 

 (ลําดับสูงสุด 10 คะแนน และ ตํ่าสุด 5 คะแนน จากผูสมัครทั้งหมด) 

40 

2. ผลการทดสอบความรูทั่วไป 10  

3. แบบประเมนิความฉลาดทางอารมณ (Emotional Quotient: EQ) ผานเกณฑที่กําหนด 

4. ผลงาน กิจกรรมในดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีที่เคยไดรับ ไมเกิน 3 รางวัล*  

    -  ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ (14 คะแนน) 

    -  ระดับภูมิภาค/เขตการศึกษา/ระดับจังหวัด  (8 คะแนน) 

    -  ระดับโรงเรียน (3 คะแนน) 

*(แตละดานใหเสนอไดแค 1 รางวัล และ คดิคะแนนทุกผลงานที่นํามาแสดง) 

25 

5. การทดสอบทักษะทางความรูดานสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี 10 

6. คะแนนสัมภาษณ (ถามตอบ) 15 
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ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบนิ-อวกาศ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

- สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) (I-AE)  

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) (I-ME)  

จํานวนรับ 10 คน 

จํานวนรับ 10 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร 

1. จะตองมีเกรดเฉลี่ยมากกวา 3.00 ขึ้นไป 

2. จะตองเปนนักเรียนหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย 

3. จะตองมีคะแนน GPX ของผลการเรียน 5 ภาคการเรียนสุดทาย  

4. จะตองย่ืน Portfolio ในวันสมัคร 

4.1 ประวัติผูสมัคร ไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 

 4.2 ผลงานหรือรางวัลที่เคยไดรับ โดยใหแสดงผลงานที่ดีที่สุดอยางนอย 1 ผลงาน (สูงสุดไมเกิน 3 ผลงาน)  

โดยเรียงจากผลงานดังตอไปน้ี 

- ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ  

- ระดับภูมิภาค/เขตการศึกษา/ระดับจังหวัด 

- ระดับโรงเรียน 

หลักฐานการสมัคร 

1. บัตรประจําตัวประชาชน 

2. สําเนาใบระเบียบการศึกษา (รบ.) 

3. Portfolio 

เกณฑการคัดเลือกรับเขาศึกษา 

- พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปน้ี 

รายการ คะแนน 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา 

 (ลําดับสูงสุด 10 คะแนน และ ตํ่าสุด 5 คะแนน จากผูสมัครทั้งหมด) 

40 

2 ผลการทดสอบความรูทั่วไป 10  

3. แบบประเมนิความฉลาดทางอารมณ (Emotional Quotient: EQ) ผานเกณฑที่กําหนด 

4. ผลงาน กิจกรรมในดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีที่เคยไดรับ ไมเกิน 3 รางวัล*  

    -  ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ (14 คะแนน) 

    -  ระดับภูมิภาค/เขตการศึกษา/ระดับจังหวัด  (8 คะแนน) 

    -  ระดับโรงเรียน (3 คะแนน) 

*(แตละดานใหเสนอไดแค 1 รางวัล และ คดิคะแนนทุกผลงานที่นํามาแสดง) 

25 

5 การทดสอบทักษะทางความรูดานสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี 10 

6. คะแนนสัมภาษณ (ถามตอบ) 15 
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ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง/ควบคุมอัตโนมัติ) 

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม) 

จํานวนรับ 30 คน 

จํานวนรับ 15 คน 

 

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง/ควบคุมอัตโนมัติ) จํานวนรับ : 30 คน 

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม) จํานวนรบั : 15 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร  

1. จะตองเปนนักเรียนหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย 

2. จําตองมีคะแนน GPX ของผลการเรียน 5 ภาคเรียนสุดทายมีคาคะแนน 3.00 ขึ้นไป 

 

หลักฐานการสมัคร 

1. ใบสมัคร 

2. บัตรประจําตัวประชาชน 

3. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส        

(5 ภาคการศึกษา) 

4.  Portfolio แสดงความสามารถเชิงวิชาการ ไดแก โครงงานวิทยาศาสตร และ/หรือ วิศวกรรมศาสตร          

หรือรางวัลที่เคยไดรับ 

5.  ผลสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency tests) (ถามี) 

 

เกณฑการคัดเลือกรับเขาศึกษา 

- พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปน้ี 

รายการ คะแนน 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา 

   (ลําดับสูงสุด 10 คะแนน และ ตํ่าสุด 5 คะแนน จากผูสมัครทั้งหมด) 

30 

2. บุคลิกภาพ การสื่อสาร 20 

3. การเตรียมตัวและการแกไขปญหาเฉพาะหนา 20 

4. ความสามารถเชิงวิชาการ ไดแก ผลงานหรือรางวัลที่เคยไดรับโดยพิจารณาจาก

ผลงานที่ดีที่สุดอยางนอย 1 ผลงาน (สูงสุดไมเกิน 3 ผลงาน) โดยเรียงจากผลงาน

ดังตอไปน้ี 

          - ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ 

          - ระดับภูมิภาค/เขตการศึกษา/ระดับจังหวัด 

           - ระดับโรงเรียน 

30 
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ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  จํานวนรับ 10 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร  

1. จะตองเปนนักเรียนหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย 

2. จําตองมีคะแนน GPX ของผลการเรียน 5 ภาคเรียนสุดทายมีคาคะแนน 3.00 ขึ้นไป 

 

หลักฐานการสมัคร 

1. ใบสมัคร 

2. บัตรประจําตัวประชาชน 

3. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส        

(5 ภาคการศึกษา) 

4. Portfolio แสดงความสามารถเชิงวิชาการ ไดแก โครงงานวิทยาศาสตร และ/หรือ 

วิศวกรรมศาสตร หรือรางวัลที่เคยไดรับ 

5. ผลสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency tests) (ถาม)ี 

 

เกณฑการคัดเลือกรับเขาศึกษา 

- พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปน้ี 

รายการ คะแนน 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา 

   (ลําดับสูงสุด 10 คะแนน และ ตํ่าสุด 5 คะแนน จากผูสมัครทั้งหมด) 

30 

2. บุคลิกภาพ การสื่อสาร 20 

3. การเตรียมตัวและการแกไขปญหาเฉพาะหนา 20 

4. ความสามารถเชิงวิชาการ ไดแก ผลงานหรือรางวัลที่เคยไดรับโดยพิจารณาจาก

ผลงานที่ดีที่สุดอยางนอย 1 ผลงาน (สูงสุดไมเกิน 3 ผลงาน) โดยเรียงจากผลงาน

ดังตอไปน้ี 

          - ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ 

          - ระดับภูมิภาค/เขตการศึกษา/ระดับจังหวัด 

           - ระดับโรงเรียน 

30 
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ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  จํานวนรับ 10 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร  

1. จะตองเปนนักเรียนหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย 

2. จําตองมีคะแนน GPX ของผลการเรียน 5 ภาคเรียนสุดทายมีคาคะแนน 3.00 ขึ้นไป 

 

หลักฐานการสมัคร 

1. ใบสมัคร 

2. บัตรประจําตัวประชาชน 

3. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส        

(5 ภาคการศึกษา) 

4. Portfolio แสดงความสามารถเชิงวิชาการ ไดแก โครงงานวิทยาศาสตร และ/หรือ 

วิศวกรรมศาสตร หรือรางวัลที่เคยไดรับ 

5. ผลสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency tests) (ถาม)ี 

 

เกณฑการคัดเลือกรับเขาศึกษา 

- พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปน้ี 

รายการ คะแนน 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา 

   (ลําดับสูงสุด 10 คะแนน และ ตํ่าสุด 5 คะแนน จากผูสมัครทั้งหมด) 

30 

2. บุคลิกภาพ การสื่อสาร 20 

3. การเตรียมตัวและการแกไขปญหาเฉพาะหนา 20 

4. ความสามารถเชิงวิชาการ ไดแก ผลงานหรือรางวัลที่เคยไดรับโดยพิจารณาจาก

ผลงานที่ดีที่สุดอยางนอย 1 ผลงาน (สูงสุดไมเกิน 3 ผลงาน) โดยเรียงจากผลงาน

ดังตอไปน้ี 

          - ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ 

          - ระดับภูมิภาค/เขตการศึกษา/ระดับจังหวัด 

           - ระดับโรงเรียน 

30 
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ภาควิชา วิศวกรรมการผลิตและหุนยนต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

- สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (PE)   จํานวนรับ 30 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร (ปวช.) 

1. จะตองเปนนักเรียนหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย 

2. จําตองมีคะแนน GPX ของผลการเรียน 5 ภาคเรียนสุดทายมีคาคะแนน  2.75 ขึ้นไป 

3. เรียนหลักสูตรเครื่องกล หรือไฟฟา 

 

หลักฐานการสมัคร 

1. บัตรประจําตัวประชาชน 

2. สําเนาใบระเบียบการศึกษา (รบ.) อยางนอย 5 ภาคการศกึษา 

3. Portfolio แสดงประกาศนียบัตร ผลงาน หรือรางวัลตาง ๆ ที่เคยไดรับ 

 

เกณฑการคัดเลือกรับเขาศึกษา 

- พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปน้ี 

รายการ คะแนน 

1. ผลงานที่นําเสนอใน portfolio 40 

2. ความปรารถนา และมุงมั่น ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการ

ประกอบอาชีพภายหลังจากจบการศึกษา 

30 

3. ความรู และความเขาใจเบ้ืองตน เกี่ยวกับภาควิชาวิศวกรรมการผลิตและ

หุนยนต และสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 

30 
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ภาควิชา วิศวกรรมการผลิตและหุนยนต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

- สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (E-RE)  จํานวนรับ 25 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร (ปวช.) 

1. จะตองเปนนักเรียนหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย 

2. จําตองมีคะแนน GPX ของผลการเรียน 5 ภาคเรียนสุดทายมีคาคะแนน  2.75 ขึ้นไป 

3. เรียนหลักสูตรเครื่องกล หรือไฟฟา 

 

หลักฐานการสมัคร 

1. บัตรประจําตัวประชาชน 

2. สําเนาใบระเบียบการศึกษา (รบ.) อยางนอย 5 ภาคการศกึษา 

3. Portfolio แสดงประกาศนียบัตร ผลงาน หรือรางวัลตาง ๆ ที่เคยไดรับ 

4. ผลสอบภาษาอังกฤษ (English proficiency test) (ถามี) 

 

เกณฑการคัดเลือกรับเขาศึกษา 

- พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปน้ี 

รายการ คะแนน 

1. ผลงานที่นําเสนอใน 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 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

- สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี จํานวนรับ 25 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร (ม.6) 

1. เปนนักเรียนหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย 

2. มีคะแนน GPX ของผลการเรยีน 5 ภาคเรียนสุดทาย 2.75 ขึ้นไป 

 

หลักฐานการสมัคร 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

2. สําเนาใบระเบียบการศึกษา (รบ.) 

 

เกณฑการคัดเลือกรับเขาศึกษา 

- พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปน้ี 

รายการ คะแนน 

ผลสอบสมัภาษณและประเมนิความรูความเขาใจในหัวขอ - พ้ืนฐานวิทยาศาสตร 

- วิชาชีพวิศวกรรมเคมี - หลกัสูตรวิศวกรรมเคมี มจพ 

100 

 

  



13 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จํานวนรับ 30 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร 

1. จะตองเปนนักเรียนหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย ของสาขาโยธา และสาขาเครื่องกล 

2. จะตองมีคะแนน GPX ของผลการเรียน 5 ภาคเรียนสุดทายมีคาคะแนน 2.75 ขึ้นไป 

 

หลักฐานการสมัคร 

1. บัตรประจําตัวประชาชน 

2. สําเนาใบระเบียบการศึกษา (รบ.) 
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ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

- สาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมอุตสาหการ จํานวนรับ 15 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร 

1. จะตองเปนนักเรียนหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย 

2. จําตองมีคะแนน GPX ของผลการเรียน 5 ภาคเรียนสุดทาย มีคาคะแนน 2.75 ขึ้นไป 

 

หลักฐานการสมัคร 

1. บัตรประจําตัวประชาชน 

2. สําเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) อยางนอย 5 ภาคการศึกษา 

 

เกณฑการคัดเลือกรับเขาศึกษา 

- พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปน้ี 

(ผานการสอบสัมภาษณของภาควิชาฯ) 

รายการ คะแนน 

1. ความรูพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  20 

2. ความสามารถในพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ 20 

3. ความมุงมั่น ความต้ังใจ 20 

4. บุคลิกภาพและการแตงกาย 15 

5. การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมกับสถาบันเดิม 15 

6. โดยรวมคิดวานักศึกษาสามารถเรียนจบการศึกษาได 10 

 

  



15 

ภาควิชาวิศวกรรมขนถายวัสดุและโลจิสติกส 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

- สาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมขนถายวัสดุ 

- สาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมโลจิสติกส 

จํานวนรับ 5 คน 

จํานวนรับ 2 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร (ปวช.) 

1. จะตองเปนนักศึกษภาคการเรียนสุดทายของ (ระดับปวช.) 

2. จะตองมีคะแนน GPAX ของผลการเรียน 5 ภาคการเรียนสุดทายของประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

มีคาระดับคะแนน 2.75 ขึ้นไป 

 

หลักฐานการสมัคร 

1. บัตรประจําตัวประชาชน 

2. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (5 ภาคการศึกษา) 

 

เกณฑการคัดเลือกรับเขาศึกษา 

- พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปน้ี 

รายการ คะแนน 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา (ลําดับสงูสุด 10 คะแนน ตํ่าสุด 5 คะแนน 

จากผูสมัครทั้งหมด 

40 

2. คะแนนสัมภาษณ (ถาม-ตอบ) 60 
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ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

- สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) จํานวนรับ 5 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร เรียนดี วทอ. 

1. ใชเกณฑตามคณะวิศวกรรมศาสตร 

 

หลักฐานการสมัคร 

1. ใบสมัคร 

2. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ( 5 ภาคการศึกษา) 

 

เกณฑการคัดเลือกรับเขาศึกษา 

- พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปน้ี 

รายการ คะแนน 

1. สอบสมัภาษณความรูความเขาใจในหัวขอดังตอไปน้ี  

   -พ้ืนฐานวิทยาศาสตร เคม ีฟสิกส คณิตศาสตร      60 

   -วิชาชีพวิศวกรรมวัสดุ                                  20 

   -หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ มจพ.                         20 

100 
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ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

- สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลกัสูตรนานาชาติ) จํานวนรับ 5 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร เรียนดี วทอ. 

1.  ใชเกณฑตามคณะวิศวกรรมศาสตร 

2.  มีผลสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ตามเกณฑ ดังน้ี 

 - TOEFL ไมตํ่ากวา 550 

 - TOEIC ไมตํ่ากวา 500 

 - IELTS ไมตํ่ากวา 4.5 

 - K-STEP  ไมตํ่ากวา 55 

หลักฐานการสมัคร 

1.  ใบสมัคร 

2.  สําเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ( 5 ภาคการศึกษา) 

3.  ผลสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ตามเกณฑที่กําหนด 

 

เกณฑการคัดเลือกรับเขาศึกษา 

- พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปน้ี 

รายการ คะแนน 

1. สอบสมัภาษณความรูความเขาใจในหัวขอดังตอไปน้ี  

   -พ้ืนฐานวิทยาศาสตร เคม ีฟสิกส คณิตศาสตร      60 

   -วิชาชีพวิศวกรรมวัสดุ                                  20 

   -หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ มจพ.                         20 

100 
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ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรมและพลังงาน จํานวนรับ 5 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร (ปวช.) 

1. จะตองเปนนักเรียนหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย 

2. คะแนน GPX ของผลการเรียน 5 ภาคเรียนสุดทาย มีคาระดับคะแนน 2.75 ขึ้นไป 

3. สาขาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

 

หลักฐานการสมัคร 

1. บัตรประจําตัวประชาชน 

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

3. Portfolio ของผูสมัคร 
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