
โครงการรับนักศึกษาเรียนดจีากบุตรของบุคลากร มจพ. หรือของศิษยเกาคณะวิศวกรรมศาสตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

  

 หลักการและเหตุผล 

 เพ่ือเปนสวัสดิการใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย ขาราชการ หรือลูกจางประจํา ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และชวยสงเสริมความสัมพันธท่ึดีแกศิษยเกาคณะวิศวกรรมศาสตร  

จึงเห็นควรใหโควตาบุตรของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ หรือศิษยเกา 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ โดยผูสมัครตองเปนบุตรโดยชอบ

ดวยกฏหมายหรือบุตรบุญธรรมตามกฏหมายอยางนอย 10 ปของพนักงานมหาวิทยาลัย ขาราชการ หรือ

ลูกจางประจํา หรือศิษยเกาคณะวิศวกรรมศาสตร  

 

 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเปนสวัสดิการใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย ขาราชการ หรือลูกจางประจําของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 2. เพ่ือสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือท่ีดีแกศิษยเกาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

แผนดําเนินการ 

วันท่ี 1 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2565  รับสมัครผานระบบออนไลนของ มจพ. 

และกรอกขอมูลตาง ๆ สําหรับการสัมภาษณ 

  วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2565   วันสุดทายของการรับสมัคร 

วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2565   ประกาศรายชื่อผูมีสิทธสอบสัมภาษณ 

  วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2565   สอบสัมภาษณ 

  วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565   ประกาศผลสอบคัดเลือก 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร คณะวิศวกรรมศาสตร กําหนดคุณสมบัติไวดังนี้  

1. เปนบุตรหรือธิดาโดยชอบดวยกฏหมายหรือเปนบุตรบุญธรรมมาอยางนอย 10 ปของ 

   1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย ขาราชการ หรือลูกจางประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือเทานั้น หรือ 

   1.2 ศิษยเกาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2. เปนผูท่ีกําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ ปวช.ปท่ี 3 ในปการศึกษา 2565 และผูท่ีกําลัง

ศึกษาภาคการเรียนสุดทายของประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
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3. จะตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยางนอย 4 ภาคการศึกษา มีคาระดับคะแนน 2.75 ข้ึนไป (เต็ม 4.00) 

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

(เต็ม 4.00) (สําหรับวุฒิ ปวส.) 

4. จะตองมีระดบัคะแนนเฉลี่ยของแตละกลุมวิชา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร (ฟสิกส เคมี) และอังกฤษ

หรือกลุมวิชาอ่ืน ๆ เทียบเทาไมนอยกวา 2.75  (เต็ม 4.00) (พิจารณาแยกแตละกลุมวิชา) ในกรณีท่ีไมสามารถ

คิดแยกไดใหใชคาเฉลี่ยรวมทุกวิชาตองไมนอยกวา 2.75 (เต็ม 4.00) 

5. หลักสูตรภาษาอังกฤษและนานาชาติ จะใชผลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษในการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 

6. ผูสมัครจะตอง ไมสมัคร ในภาควิชาท่ีมีบิดาหรือมารดาทํางานอยูในภาควิชานั้น ๆ 

 

การเลือกสาขาวิชาท่ีตองการสมัคร 

 1. ผูสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาท่ีตองการเขาศึกษาได 2 อันดับ มีสิทธิ์สอบสัมภาษณได 1 สาขาวิชา

เทานั้น โดยมีคณะกรรมการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตรเปนผูคัดเลือกผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณไปท่ีสาขานั้น 

(การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาจากการเลือกอันดับและการตอบคําถามเบื้องตนเก่ียวกับทัศนคติ

และความฉลาดทางอารมณ) 

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

 3. กรอกขอมูลผานระบบออนไลน ตาม https://forms.gle/ah1NuySWBJyK6Qyi6  

 4. ในกรณีท่ีนักศึกษามี Portfolio ใหนําสงในวันสมัครและวันสอบสัมภาษณออนไลน 

  

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. คณะวิศวกรรมศาสตร จะไดนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม และมีความตั้งใจจริงท่ีจะเรียนใน

คณะวิศวกรรมศาสตร 

 2. เพ่ือเปนการสงเสริมกําลังใจ และสรางความสัมพันธและความรวมมือท่ีดีตอกันระหวางคณะ

วิศวกรรมศาสตร บุคลากร มจพ. และศิษยเกาคณะวิศวกรรมศาสตร 

 

สาขาวิชาและจํานวนนักศึกษาท่ีเปดรับ 

รหัส ชื่อสาขาวิชา ชื่อยอ จํานวนรับ 

01101 วิศวกรรมการผลิต (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) PE 2 

01102 วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) E-RE 2 

01103 วิศวกรรมเคมี (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) Ch.E 2 

01105 วิศวกรรมเครื่องกล (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ME 2 

01106 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) AE 1 

    

    

    

https://stdadmis2.kmutnb.ac.th/
https://forms.gle/ah1NuySWBJyK6Qyi6
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รหัส ชื่อสาขาวิชา ชื่อยอ จํานวนรับ 

01108 วิศวกรรมไฟฟา แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง/แขนงวิชา

วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 

EE 1 

01109 วิศวกรรมไฟฟา แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (เสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษ) 

EE 

01110 วิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) E-EE 1 

01111 วิศวกรรมคอมพิวเตอร (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) CprE 1 

01112 วิศวกรรมโยธา (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) CE 3 

01113 วิศวกรรมอุตสาหการ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) IE 3 

01114 วิศวกรรมขนถายวัสดุ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) MHE 3 

01115 วิศวกรรมโลจิสติกส (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) LE 3 

01116 วิศวกรรมวัสดุ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) MATE 3 

01118 วิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรมและพลังงาน IEE 1 

01119 วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 

จัดการศึกษาท่ี มจพ.ปราจีนบุรี 

InAE 1 

01301 วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)  InAE-R 1 

 * สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนต และระบบอัตโนมัต ิ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลกัสูตรนานาชาติ) และสาขาวิชาวิศวกรรม

วัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)  เงินอุดหนุนการศกึษาภาคการศึกษาละ 60,000 บาท  
 

การพิจารณาการคัดเลือก  

1. คณะกรรมการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตรจะคัดเลือกนักศึกษาโดยพิจารณาตามอันดับท่ีเลือก

และการตอบคําถามสัมภาษณเบื้องตนเปนไปตามเกณฑท่ีคณะกําหนดเบื้องตนตามเอกสารแนบทาย  

โดยผูสมัครมีสิทธิ์สอบสัมภาษณไดเพียง 1 สาขาเทานั้น 

2. ภาควิชาเปนผูสอบสัมภาษณตามหลักเกณฑท่ีแตละสาขาวิชากําหนด 

3. การพิจารณาตัดสินคัดเลือกผูสมัครสอบ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ ใหถือวาผลการพิจารณาเปนท่ีสิ้นสุด 
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หลักฐานการสมัคร 

1. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา (ไมนอยกวา 4  

ภาคการศึกษา) ซ่ึงออกโดยสถานศึกษา 

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาสูติบัตรของผูสมัคร 

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย ขาราชการ ลูกจางประจําของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

5. สําเนาหลักฐานการสําเร็จการศึกษา (เฉพาะศิษยเกา) 

4. หลักฐานอ่ืน ๆ กรณีท่ีชื่อ-สกุลไมตรงกับเอกสารสําคัญท่ีนํามายื่น (ถามี) 

5. ใหจัดสงหรือยื่นเอกสารหลักฐานท่ี งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 1518 ถ.ประชาราษฎร 1 แขวงวงศสวาง เขตบางซ่ือ กทม. 10800 

หลักเกณฑการสอบสัมภาษณเบ้ืองตน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

1. ผูสมัครตองกรอกขอมูลและแนบลิงควีดีโอการนําเสนอแนะนําตนเองและผลงานท่ีโดดเดน  

(ไมเกิน 5 นาที) ในกรณีท่ีไมสามารถแสดงวีดีโอไดใหเขียนเรียงความ ตามลิงคการกรอกขอมูล

https://forms.gle/YyT92YVWu9aExkGU6 

2. ตัวอยางคําถามในการพิจารณาเบื้องตน เชน แรงจูงใจในการเรียนท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร มจพ. 

หรือเหตุผลในการเลือกเรียนสาขาวิชานี้เปนอันดับหนึ่ง เปนตน 

 

แนวทางการพิจารณาสําหรับการสอบสัมภาษณเบ้ืองตน 

1. การตอบคําถาม โดยการใหเหตุผลท่ีดี และชัดเจน มีความกระชับ 

2. ผลงานท่ีผานมา ความโดดเดน 

3. แนวคิดในการนําเสนอแนะนําตนเอง มีการเรียบเรียง และนําเสนอไดดี กระชับไดใจความ 

 

การพิจารณาตัดสินคัดเลือกผูมีสิทธิ์สัมภาษณกับสาขาวิชา และผูผานการคัดเลือกโดยคณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ใหถือวาผลการพิจารณาเปนท่ีส้ินสุด 

 

หมายเหตุ 

 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 , Line งานรับสมัคร 2566 : @865cryfc 

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