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1. ขอมูลเกี่ยวกับการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม

1.1 ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก 

รายการ กําหนดการ สถานที่ดําเนินการ 

1. Download ระเบียบการรับสมัครและสมัคร
ทางอินเทอรเน็ต

10 ตุลาคม 2565  
ถึงวันที่  

20 มกราคม 2566 

ดูที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th 

2. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบทักษะและ
สถานที่สอบ

27 มกราคม 2566 ดูที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th 

3. กําหนดการสอบทักษะดานกีฬา/
ศิลปวัฒนธรรม

4 กุมภาพันธ 2566 
เวลา 09.00 น. เปนตนไป 

ดูที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th 

4. ประกาศผลสอบทักษะดานกีฬา/
ศิลปวัฒนธรรม

10 กุมภาพันธ 2566 ดูที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th 

5. สอบสัมภาษณและสงผลตรวจสุขภาพ 18 กุมภาพันธ 2566 ดูที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th 

6. ประกาศผลสอบคัดเลือก 23 กุมภาพันธ 2566 ดูที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th 

7. ผูสมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House
(เฉพาะผูสมัครระดับปริญญาตรี 4-5 ป)

4 - 5 พฤษภาคม 2566 https://student.mytcas.com 

8. ประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์ที่มีสิทธิ์เขาศึกษา 9 พฤษภาคม 2566 ดูที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th 

9. ชําระเงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา ปวช. และ ปริญญาตร ี
ตอเนื่อง/เทียบโอน 

24 ก.พ. - 2 มี.ค.2566 
ปรญิญาตรี 4/5 ป 

วันที่ 10 - 16 พ.ค.2566 

https://stdadmis.kmutnb.ac.th/newsturegis
/student/studentlogin.aspx 

10. รายงานตัว ปฐมนิเทศ สวนของกองกิจการ
นักศึกษา

รอดูประกาศ รอดูประกาศ 

หมายเหตุ  ผูสอบคัดเลือกได หากไมมาดําเนินการใดๆ ตามวนัที่ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะถือวาสละสิทธิ ์



ระเบียบการรับสมคัรนกัศึกษาผูมี้ความสามารถดีเด่นทางดา้นกีฬา/ศิลปวฒันธรรม 2566 
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1.2 คาสมัครสอบ และการเลือกสาขา/สาขาวิชา 

ระดับที่สมัคร 
เขาศึกษา 

คาสมัครสอบ (บาท) และการเลือกสาขา/สาขาวิชา 

1. หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เตรียมวิศวกรรมศาสตร 
ไทย - เยอรมัน 

1. คาสมัครสอบเร่ิมตนสาํหรับการเลือกสาขาอันดบั 1 เปนเงนิ 300 บาท และอันดบัถัดไป 
สาขาละ 100 บาท  
2. เลือกสาขาที่ตองการจะเขาศึกษาไดสูงสุด 3 อันดับ โดยสาขาที่เลือกสมัครตองไมซ้ํากัน 

2. ปริญญาตรี  1. คาสมัครสอบเร่ิมตนสําหรับการเลือกสาขาวิชาอันดบั 1 เปนเงิน 400 บาท และอันดบัถัดไป 
สาขาวชิาละ 100 บาท  
2. เลือกสาขาวชิาที่ตองการเขาศึกษาไดสูงสุด 3 อันดับ โดยสาขาที่เลือกสมัครตองไมซ้ํากัน  

3. ปริญญาโท  1. คาสมัครสอบ 500 บาท  
2. เลือกสาขาวชิาที่ตองการเขาศึกษาได 1 อันดบั  

** เม่ือชําระเงินคาสมัครแลว ผูสมัครจะขอเงินคาสมัครคืนไมได ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ** 

1.3 วันและเวลาเรียนแตละหลักสูตร  

ระดับการศึกษา วันและเวลาเรียนแตละหลักสูตร 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีเตรียม
วิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน 

เรียนในวัน/เวลาราชการ คือ เรียนวันจนัทร ถึงวันศุกร เวลา 8.00 - 16.00 น. 

ระดับปริญญาตรี 4 ป/5 ป เรียนในวัน/เวลาราชการ คือ เรียนวันจนัทร ถึงวันศุกร เวลา 8.00 - 16.00 น. 

ระดับปริญญาตรีตอเนื่อง 2 ป (-R) เรียนในวัน/เวลาราชการ คือ เรียนวันจนัทร ถึงวันศุกร เวลา 8.00 - 16.00 น. 

ระดับปริญญาตรีตอเนื่อง 3 ป (-T) เรียนนอกเวลาราชการ คือ เรียนวันจนัทร ถึงวันศุกร เวลา 17.00 - 21.00 น. และ
วันเสาร เวลา 8.00 - 16.00 น. 

ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปคร่ึง (-R) เรียนในวัน/เวลาราชการ คือ เรียนวันจนัทร ถึงวันศุกร เวลา 8.00 - 16.00 น. 

ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป (-R) เรียนในวัน/เวลาราชการ คือ เรียนวันจนัทร ถึงวันศุกร เวลา 8.00 - 16.00 น. 
ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป (-T) เรียนนอกเวลาราชการ คือ เรียนวันจนัทร ถึงวันศุกร เวลา 17.00 - 21.00 น. และ

วันเสาร เวลา 8.00 - 16.00 น. 
หมายเหตุ     วันและเวลาเรียนของแตละหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงเปนไปตามที่คณะ/วทิยาลัย กําหนด 
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1.4 คาใชจายตอภาคการศึกษา (ทุกคณะ) 

ระดับการศึกษา 

คาบํารุงการศึกษา : ภาคการศึกษา (บาท) โดยประมาณ (ไมรวมคาธรรมเนียมตางๆ) 
โครงการปกติ/

โครงการเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ (ส)* 

โครงการสมทบ
พิเศษ/โครงการเสริม
ทักษะภาษาอังกฤษ  
สมทบพิเศษ (สท)* 

โครงการ
พิเศษ 

(English 
Program) 

สองภาษา ภาษาอังกฤษ(อ)/
นานาชาติ(น) 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี เตรียม
วิศวกรรมศาสตร ไทย - เยอรมัน 

18,000  55,000.-   

2. ปริญญาตรี       

2.1 มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี/ วิทยาเขตระยอง 19,000 29,000    
เฉพาะคณะเทคโนโลยีและการจัดการอตุสาหกรรม  
  - สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือขาย/    
    สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 

 
25,000 (ส) 

    

2.2 มจพ. กรุงเทพฯ      

     2.2.1 คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ  
        2.2.1.1 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ 
                  นวัตกรรมเซรามิกส/ 
                  สาขาวชิาการจัดการงานออกแบบ 
                  ภายในและพัฒนาธุรกิจ                   

 

22,000 (ส) 
  

        2.2.1.2 สาขาวิชาออกแบบภายใน/ 
                  สาขาวิชาศิลปประยุกตและ 
                  ออกแบบผลิตภัณฑ/ 
                  สาขาวิชาสถาปตยกรรม                         

28,000 (ส)     

     2.2.2 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   19,000      

 25,000 (ส)     

     2.2.3 คณะวิทยาศาสตรประยุกต 19,000    45,000  

        2.2.3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
                 เกษตรและนวัตกรรม/สาขาวิชา 
                 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
                 ทางอาหาร/สาขาวิชา     
                 เทคโนโลยีชวีภาพ/สาขาวิชาฟสิกส 
                 อุตสาหกรรมและอปุกรณการแพทย/ 
                 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย/ 
                 สาขาวิชาวิศวกรรมไมโคร 
                 อิเล็กทรอนกิส/สาขาวิชาฟสิกส 
                 วิศวกรรม/สาขาวิชานวัตกรรมและ 
                 เทคโนโลยีความมั่นคง 

19,000 (ส) 29,000 (สท)    

        2.2.3.2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร/ 
                  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม/ 
                  สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต/ 
                  สาขาวิชาคณิตศาสตรเชิงวิทยาการ 
                  คอมพวิเตอร/สาขาวิชาสถิติ 
                  ประยุกต/สาขาวิชาสถิติธุรกิจ 
                  และการประกันภยั/สาขาวิชา 
                  วิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะห      
                  เชิงสถิติ 

25,000 (ส) 30,000 (สท)    
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ระดับการศึกษา 

คาบํารุงการศึกษา : ภาคการศึกษา (บาท) โดยประมาณ (ไมรวมคาธรรมเนียมตางๆ) 
โครงการปกติ/

โครงการเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ (ส)* 

โครงการสมทบ
พิเศษ/โครงการเสริม
ทักษะภาษาอังกฤษ  
สมทบพิเศษ (สท)* 

โครงการ
พิเศษ 

(English 
Program) 

สองภาษา ภาษาอังกฤษ(อ)/
นานาชาติ(น) 

     2.2.4 คณะวิศวกรรมศาสตร 19,000     

 25,000 (ส) 30,000 (สท)   60,000 (อ) (น) 

     2.2.5 วิทยาลัยเทคโนโลยอีุตสาหกรรม      

       2.2.5.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม 
                 ซอมบํารุงอากาศยาน 

19,000     

       2.2.5.2 สาขาวิชาอื่น ๆ 25,000 (ส)     

     2.2.6 วิทยาลัยนานาชาติ     60,000 (น) 

     2.2.7 คณะพัฒนาธุรกจิและอุตสาหกรรม  
 

25,000 (ส) 

27,000 (ส)  

(หลักสูตรเทียบโอน) 

    

    2.2.8 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ดิจิทัล 

    45,000 (น) 

หมายเหต ุ  1. *(ส) หลักสูตรปกติระดับปริญญาตรีที่มีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ อยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตร 
 2. **(สท) หลักสูตรสมทบพิเศษระดับปริญญาตรีที่มีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ อยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิต 
รวมตลอดหลักสูตร         
 3. อัตราคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมตาง ๆ อาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดดูประกาศของมหาวิทยาลัย 
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1.5 ขั้นตอนการสมัครผานระบบการรับนักศึกษาออนไลน 

ผูสมัครเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือทุกคน ตองปฏิบัติตามข้ันตอนการสมัคร

ผานระบบการรับนักศึกษาออนไลนใหครบทุกขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากปฏิบัติไมครบตามข้ันตอนการสมัคร 

ผูสมัครอาจเสียสิทธิในการสมัคร 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 หากผูสมคัรไมไดชําระเงินภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามใบแจงการชําระเงินคาสมัคร กรณีท่ียังไมสิ้นสุดระยะเวลาการ
สมัคร ใหผูสมัครดําเนินการ login เขาระบบการรับนักศึกษาออนไลน (ไมตองลงทะเบียนใหม) แลวยกเลิกการสมัครเดมิ ทําตาม
ขอ  -  อีกคร้ัง กรณีสิน้สุดระยะเวลาการสมัคร ถือวาผูสมัครไมประสงคจะสมัคร และจะเรียกรองสิทธิใด  ๆจาก
มหาวิทยาลัยไมได        
 ผูสมัครท่ีไดทําการสมัครและชําระเงินคาสมัครแลว มหาวิทยาลัยจะไมมกีารคืนเงิน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
 กรณีท่ีตองการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา/อันดับการเลือก สามารถกระทําไดในชวงเวลาของกําหนดการรับสมัคร  
ซึ่งผูสมัครตองทําการสมัครใหม โดย login เขาระบบการรับนักศึกษาออนไลน (ไมตองลงทะเบียนใหม) แลวยกเลิกการสมัครเดิม 
ทําตามขอ  -  อีกคร้ัง หากผูสมัครไดชําระเงินคาสมัครแลว ตองชําระเงินคาสมัครใหม  
 

ผูสมคัรเกิดปญหา หรือขอขัดของในการดําเนินการตามข้ันตอนตางๆ  
ใหแจงกลุมงานรับเขาศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 0 2555 2000 ตอ 1626 หรือ 1627 
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1.5 คุณสมบัติผูสมัครทางดานกีฬา/ชนิดกีฬาที่เปดรับสมัคร 

 คุณสมบัติผูสมัครทางดานกีฬา 

     เปนผูมีความประพฤติดี มีอายุไมเกิน 25 ป (เกิดหลัง พ.ศ. 2540) และตองมีประวัตทิางดานกีฬาในชวง 
ป พ.ศ. 2561 – ปจจุบัน ขอใดขอหนึ่ง ดังนี ้
1. นักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาต ิ 2. กีฬาแหงชาติ/กีฬาเยาวชนแหงชาติ  
3. กีฬามหาวิทยาลยัแหงประเทศไทย 4. กีฬานักเรียนนักศึกษาแหงชาติ/กีฬานักเรียนองคการบริหาร

สวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 
5. กีฬาชิงแชมปประเทศไทย ทีส่มาคมกีฬาแหงประเทศ
ไทยรับรอง 

6. กีฬาแหงชาติ/กีฬาเยาวชนแหงชาติระดบัภาค 

7. กีฬาที่จัดโดยชมรมกีฬา/องคกรตางๆ ที่สมาคมกีฬาแหง
ประเทศไทยรับรอง 

8. กีฬามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล/มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
แหงประเทศไทย 

9. กีฬาอาชีวศึกษาแหงประเทศไทย 10. กีฬาที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ ที่มีทีมภายนอกมารวมแขงขัน 

11. ผูสมัครระดับปริญญาโท ตองมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง
ในขอ 1 - 3 หรือมีใบรับรองการอบรมหลักสูตรผูฝกสอน
ที่สมาคมกีฬานั้นๆ รับรอง หรือกีฬาที่จัดการแขงขัน
อยางเปนระบบตามมาตรฐานสากลและมนีักกีฬาอาชีพ
เขารวมแขงขันกัน โดยมีรายไดจากการแขงขันตามชนิด 
หรือประเภทที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  
“พระราชบัญญตัิสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556” 

* ประวัติทางดานกีฬาขอ 5 - 10 ผูสมัครตองไดเหรียญรางวัล
จากการแขงขัน 
* ประวัติทางดานกีฬาขอ 2 และขอ 4 – 7 ผูสมัครระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเตรียมหลักสูตรเตรียม
วิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีตอง
ไดรับเหรียญรางวัลที่ 1 – 3 จากการแขงขัน 
 

 
 ชนิดกีฬาที่เปดรับสมัคร 

ท่ี กีฬา ประเภท ท่ี กีฬา ประเภท 
  ชาย หญิง   ชาย หญิง 

1. กรีฑา / / 2. กอลฟ / / 
3. ครอสเวิรด / / 4. คาราเตโด / / 
5. เซปกตะกรอ / / 6. ซอฟทบอล / / 
7. เทควันโด / / 8. เทนนิส / / 
9. เทเบิลเทนนิส / / 10. แบดมินตัน / / 
11. บริดจ / / 12. บาสเกตบอล / / 
13. เปตอง / / 14. ฟุตซอล / / 
15. ฟุตบอล / - 16. ฟนดาบ (ดาบไทย) / / 
17. ฟนดาบ (ดาบสากล) / / 18. มวยสากลสมัครเลน / / 
19. ยูโด / / 20. ยิงปน / / 
21. รักบ้ีฟุตบอล / - 22. เรือพาย / / 
23. วอลเลยบอลชายหาด / / 24. วอลเลยบอล / / 
25. วายนํ้า / / 26. หมากกระดาน / / 
27. ลีลาศ / / 28. E-Sports / / 
29. ยูยิตส ู / / 30.  มวยไทยสมัครเลน / / 

หมายเหตุ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รับเฉพาะกีฬาประเภทบุคคล 
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1.6 คุณสมบัติผูสมัครทางดานศิลปวัฒนธรรม/ชนิดศิลปวัฒนธรรม 

 คุณสมบัติผูสมัครทางดานศิลปวัฒนธรรม

 เปนผูมีความประพฤติดี และมีผลงานดานศิลปวัฒนธรรมในชวงป พ.ศ. 2561 – ปจจุบัน ขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 

1. ไดรับเกียรติบัตรหรือรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ

2. ไดรับเกียรติบัตรหรือรางวัลระดับอุดมศึกษา/มัธยมศึกษา

3. ไดรับเกียรติบัตรหรือรางวัลระดับจังหวัด/ภูมิภาค

4. ไดรับเกียรติบัตรหรือรางวัลจากสมาคม/หนวยงานวิชาชีพนั้นๆ

5. ไดรับรางวัลที่ 1 - 3 ที่จัดโดยหนวยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือโดยมีหนวยงาน

ภายนอกเขารวมแขงขัน

 ผูสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาโทตองมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งในขอ 1 – 2  

 ชนิดศิลปวัฒนธรรมที่เปดรับสมัคร

ที่ ศิลปวัฒนธรรมที่สมัคร ประเภท ที่ ศิลปวัฒนธรรมที่สมัคร ประเภท 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

1. การแสดงนาฏศิลป (รําไทย) / / 2. นักรองในวงดนตรีไทย / / 
3. นักรองเพลงสากล/ไทยสากล / / 4. นักรองเพลงลูกทุง / / 
5. นักดนตรีลูกทุง (กลอง) / / 6. นักดนตรี (คียบอรด) / / 
7. นักดนตรีลูกทุง (แซกโซโฟน) / / 8. นักดนตรีลูกทุงไทยสากล (ทรัมเปต) / / 
9. นักดนตรีลูกทุง (ทรอมโบน) / / 10. นักดนตรีลูกทุง (เบส) / / 
11. นักดนตรีลูกทุง (กีตาร) / / 12. นักดนตรีสากล/ไทยสากล (กลอง) / / 
13. นักดนตรีสากล/ไทยสากล (เบส) / / 14. นักดนตรีสากล/ไทยสากล (กีตาร) / / 
15. นักดนตรีไทย (ซอสามสาย) / / 16. นักดนตรีไทย (ซอดวง) / / 
17. นักดนตรีไทย (ซออู) / / 18. นักดนตรีไทย (จะเข) / / 
19. นักดนตรีไทย (ขิม) / / 20. นักดนตรีไทย (ขลุยหลบิ) / / 
21. นักดนตรีไทย (ขลุยเพียงออ) / / 22. นักดนตรีไทย (ระนาดเอก) / / 
23. นักดนตรีไทย (ระนาดทุม) / / 24. นักดนตรีไทย (ฆองวงใหญ) / / 
25. นักดนตรีไทย (ฆองวงเล็ก) / / 26. นักดนตรีไทย (เคร่ืองหนัง-กลอง) / / 
27 นักดนตรีไทย (ป) / / 

1.7 การทดสอบทักษะดานกฬีา/ศิลปวัฒนธรรม 
ผทู ีม ีรายชือ่เขารับการทดสอบทักษะทางดานกฬีาและศิลปวฒันธรรม จะตองปฏิบตั ิตามประกาศของ 

มหาวิทยาลัย ที่จะประกาศใหทราบภายในวันที่ 27 มกราคม 2566 

1.8 การสอบสัมภาษณและสงผลตรวจสุขภาพ 
ผูสมัครที่สอบผานการทดสอบทักษะทางดานกีฬา/ศิลปวัฒนธรรมจะตองเขารับการสอบสัมภาษณและสงผล 

การตรวจสุขภาพ ตามวัน เวลา และสถานที ทีม่หาวทิยาลัยกําหนดไวทายประกาศผลสอบ โดยมีกําหนดการสอบ 
สัมภาษณ วันที่ 18 กุมภาพันธ 2566 การสอบสัมภาษณไมมีคะแนน แตมีการพิจารณาความเหมาะสมในหลาย ๆ ดาน 
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สําหรับผูสมัครสาขา/สาขาวิชา ดังน้ี ตองสงผลการตรวจตาบอดสีดวย 

ระดบัการศึกษา สาขา/สาขาวิชา 
1. ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) เตรียมวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
2. ปริญญาตรี 4 ป/5 ป
• คณะวิทยาศาสตรประยุกต ฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย (IMI), วิทยาการคอมพวิเตอร (CS), 

คณิตศาสตรประยุกต (MA), คณิตศาสตรเชิงวทิยาการคอมพิวเตอร (MC), 
เคมีอุตสาหกรรม (IC), วิศวกรรมชีวการแพทย (BME), เทคโนโลยีชีวภาพ (BT), 
วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส (MIEE) 

• คณะวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรมและพลังงาน (IEE), วิศวกรรมเครื่องมือวัดและ

อัตโนมัติ (InAE) 
• คณะวิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม
เทคโนโลยวีิศวกรรมการทาํความเย็นและปรับอากาศ (RAET),   
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกําลัง (PnET) ทุกแขนงวิชา, 
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนกิส (EnET) ทุกแขนงวิชา 

• คณะสถาปตยกรรมและ
การออกแบบ

ทุกสาขาวชิา 

• คณะคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟา (ไฟฟากําลัง) (TE-Pow.) 
วิศวกรรมไฟฟา (อิเล็กทรอนิกส) (TE-Elec.) 
วิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ป) (TEE) 

• คณะวิทยาศาสตร พลังงานและ
สิ่งแวดลอม

ทุกสาขาวชิา 

• คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยี

ทุกสาขาวชิา 

3. ปริญญาตรีตอเน่ือง/เทียบโอน
• คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟา (ไฟฟากําลัง)  (TTE-Pow.),  

วิศวกรรมไฟฟา (อิเล็กทรอนิกส)  (TTE-Elec.) 
• คณะวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมระบบเคร่ืองมือวัด (InsE) 

1.10 การประกาศผลสอบ 
ผูสมัครสามารถทราบผลการสอบได โดยตรวสอบทางอินเทอรเน็ตที ่http://www.admission.kmutnb.ac.th 
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1.11 การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในระบบ Clearing – House สําหรับผูสมัครระดับปริญญาตรี 4 ป/ 5 ป 

ผูท่ีผานการคัดเลือกยังไมถือวาเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือจนกวาจะ

ไดดําเนินการครบถวนดังน้ี 

กําหนดการ การดําเนินการ 

ต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 ผูสมคัรระดับปริญญาตรี 4 ป/5 ป ทุกคนตองลงทะเบียนในระบบ TCAS66 ของ ทปอ. 

ท่ีเว็บไซต https://student.mytcas.com ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565  

เปนตนไป 

วันท่ี 4 - 5 พฤษภาคม 2566 เขาระบบ https://student.mytcas.com เพ่ือยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ซ่ึงสามารถยืนยันสิทธิ์ไดเพียง 1 แหงเทานั้น  
 ผูผานการคัดเลือกสามารถยืนยันสิทธิ์ไดเพียง 1 แหงเทานั้น ภายในวันท่ี 4 - 5
พฤษภาคม 2566 โดยสามารถดําเนินการเปลี่ยนแปลงขอมูลการยืนยันสิทธ์ิ
ไดไมเกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดเทาน้ัน ซึ่งระบบจะกําหนดใหใชครั้งสุดทาย
เปนคณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัยท่ีไดรับการเลือก
 หากไม ยืนยันสิทธิ์ในชวงเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์การเขาศึกษาตอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
 เมื่อยืนยันสิทธ์ิแลวจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครรอบถัดไป

วันท่ี 9 พฤษภาคม 2566 
เปนตนไป 

ดูประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือไดท่ี http://www.admission.kmutnb.ac.th  

ผูท่ียืนยันสิทธ์ิการเขาศึกษาในระบบ Clearing – house แลว สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย
(ทปอ.) จะดําเนินการนํารายช่ือไปตัดสิทธ์ิในการสมัครเขารับการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) 
ปการศึกษา 2566 ในรอบตอไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมพิจารณาดําเนินการยกเลิก
รายช่ือผูยืนยันสิทธ์ิดังกลาว 

หากไมยืนยันสิทธิ์หรือดําเนินการใด ๆ ในชวงเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์การเขาศึกษาในโครงการ 
ผูมีความสามารถดีเดนดานกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และจะเรียกรองสิทธิ์
ใด ๆ จากคณะและมหาวิทยาลัยไมได 

https://student.mytcas.com/
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1.12 การรายงานตัวเปนนักศึกษา 

ผูสอบคัดเลือกไดแลว ยังไมถือเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จนกวา
มหาวิทยาลัยจะข้ึนทะเบียนผูสมัครเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา ผูสอบคัดเลือกไดตอง
ไปรายงานตัว/ปฐมนิเทศ  ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวใหในประกาศผลสอบคัดเลือก ชําระเงินคาบํารุงการศึกษา 
และคาธรรมเนียมตางๆ  มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์   

หลังจากประกาศผลสอบคัดเลอืกนักศึกษาใหม  ใหนักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดทายประกาศผลสอบคัดเลือก 
จากมหาวิทยาลัย อยางถี่ถวน และดาวนโหลดคูมือนักศึกษาท่ี http://acdserv.kmutnb.ac.th 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนกัศึกษาใหม มีดังนี้ 

เขาสูระบบการชําระเงินนักศึกษาใหม 

นําใบชําระเงินไปจายเงินท่ีธนาคารภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

เขาสูระบบข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม 

นําใบรายงานทะเบียนประวัติมาพบอาจารยท่ีปรึกษา ตามวันเวลาท่ีคณะ/วิทยาลัย กําหนด 

สงมอบเอกสารข้ึนทะเบียนท่ีกลุมงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา ช้ัน 2 อาคาร TGGS 

ทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 

เขาสูระบบสารสนเทศเพ่ืองานทะเบียนนักศึกษา ตรวจสอบผลการลงทะเบียนวิชาเรียน 
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2. การรับสมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน
ฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ปการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จะรับสมัครผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษา
อยูในภาคเรียนสุดทายระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) ท่ีมีความสามารถดีเดนทางดานกีฬาหรือดานศิลปวัฒนธรรม เขาศึกษาตอ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เรียนในเวลาราชการ ใช เวลาเรียน 3 ป   ของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน จัดการศึกษาท่ี มจพ. 
กรุ งเทพมหานคร ช่ือวุฒิ การศึกษาท่ี ได รับเมื่ อสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร “ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช .) 
เตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”  ดังน้ี  

2.1 สาขาท่ีเปดรับสมัคร 

วิทยาลัย/วุฒิท่ีไดรับ รหัสสาขา สาขา 
1. โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน  จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร
หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร 
ไทย – เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  

03001 เตรียมวิศวกรรมเครื่องกล (M) โปรแกรมภาษาไทย 
03002 เตรียมวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (E) โปรแกรมภาษาไทย 
03003 เตรียมวิศวกรรมโยธา (C) โปรแกรมภาษาไทย 

จํานวนประกาศรับดานกฬีา 6 คน จํานวนประกาศรับดานศิลปวัฒนธรรม 4 คน รวมจํานวนประกาศรับ 10 คน 

หมายเหตุ 
1. หลักสตูร ปวช. เรียนในเวลาราชการ ใชเวลาเรยีน 3 ป
2. การเลือกสาขา ผูสมัครสามารถเลอืกสาขาไดสูงสุด 3 สาขา
3. การสอบ ผูสมคัรระดับ ปวช. ทุกสาขาตองสอบทักษะทางดานกฬีา/ศิลปวัฒนธรรม ในวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2566 ให

ตรวจสอบกําหนดการตาง ๆ จากประกาศของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียม
วิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปนหลักสูตรพิเศษท่ีผลิตนักศึกษา เพ่ือ
เตรียมตัวเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ดานวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
รัฐบาล ไมใชเปนหลักสูตรการศึกษาพ้ืนฐานท่ีเรียนฟรี ผูเขาเรียนจะตองเสียคาใชจายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ  

2.2 คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาของผูสมัคร 
เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนสุดทายระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ไมรับสอบเทียบ) 

โดยมีคะแนนตามท่ีสภาวิชาการใหความเห็นชอบและออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย  
1. โดยเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวผู ท่ีจะเขาศึกษาตอจะตองมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) เฉพาะชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 (ม.3) ไมตํ่ากวา 2.50 หรือมีผลการเรียนรวมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ชั้น ม.1 – ม.3
ไมตํ่ากวา 2.50 โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการเรียนจากระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ชวงชั้นท่ี 3 มัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 (ปพ.1:3) เทานั้น

2. กรณีผูสมัครคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ 1 ตองมีคุณสมบัติดังน้ี ตองสอบผานการเรียนในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4
(ม.4) เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือกําลังศึกษาอยูในภาคเรียน
สุดทายระดับมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 4 (ม.4) เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยเมื่อสอบผานการเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 (ม.4) เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แลวตองมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ไมต่ํากวา 2.50 เทาน้ัน
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รายไดของมหาวิทยาลัย เวนแตกรณีผูผานการคัดเลือกไมสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิม ซ่ึงทําใหไมสามารถ 
ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาได  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินท่ีชําระไวเปนกรณีไป 

2.3  คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร 
1. ตองเปนผูท่ีสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ท่ีมีพระมหากษัตริยเปนพระประมุขอยางบริสุทธ์ิใจ
2. จะตองเปนโสด เปนผูมีสุขภาพรางกายแข็งแรงและไมทุพพลภาพจนเปนอุปสรรคตอการเรียน
3. เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย มีวัฒนธรรม สุภาพออนโยน สนใจในการเรียนและการฝกอาชีพอยางจริงจัง

ตองไมเคยเปนผูมีประวัติความประพฤติเสียหาย หรือเคยถูกคัดช่ือออกเพราะประพฤติผิดวินัยหรือผิดศีลธรรม และ
จะตองมีผูปกครองควบคุมความประพฤติทางบานท่ีเช่ือถือ และไววางใจได

4. ผูสมัครสอบท่ีสอบคัดเลือกไดจะตองไมมีช่ือเปนนักเรียน หรือนักศึกษาในสถาบันอ่ืน ซึ่งมีกําหนดเวลาเรียนตามวัน  และ
เวลาราชการ ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยน้ี

5. ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท
6. ไมเปนผูประพฤติผิดวินัยนักศึกษาข้ันรายแรงดวยการใหพนสภาพจากการเปนนักศึกษาในปการศึกษา 2565

ดวยการ “ใหออก”
7. ไมเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคจิตฟนเฟอน โรคท่ีสังคมรังเกียจหรือโรคสําคัญท่ีจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
8. มีผูปกครองหรือผูอุปการะรับรองวาจะอุดหนุนคาธรรมเนียม คาบํารุง และคาใชจายตางๆ ท่ีเก่ียวกับการศึกษาไดตลอด

ระยะเวลาท่ีศึกษา
9. ตองเปนผูท่ีอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย
10. หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามท่ีกําหนดหรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหน่ึงตามท่ีระบุไวอยูกอน

ทําการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธ์ิในการสอบคัดเลือกครั้งน้ันๆ และแมจะไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเรียบรอยแลวก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที

2.4  คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 
1. มีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร และคุณสมบัติผูสมัครทางดานกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม
2. เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โดยมีคะแนนตามท่ีสภาวิชาการใหความเห็นชอบและออกเปนประกาศ

มหาวิทยาลัย
2.1. โดยเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวผูท่ีจะเขาศึกษาตอจะตองมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) เฉพาะชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 (ม.3) ไมตํ่ากวา 2.50 หรือมีผลการเรียนรวมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ชั้น ม.1 – ม.3 ไมตํ่ากวา 2.50 
โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการเรียนจากระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ชวงชั้นท่ี 3 มัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 (ปพ.1:3) เทานั้น 

2.2. กรณีผูสมัครคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ 1 ตองมีคุณสมบัติดังน้ี ตองสอบผานการเรียนในระดบัมธัยมศึกษาปท่ี 4 
(ม.4) เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือกําลังศึกษาอยูในภาคเรียน
สุดทายระดับมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 4 (ม.4) เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยเมื่อสอบผานการเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 (ม.4) เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แลวตองมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ไมต่ํากวา 2.50 เทาน้ัน 

ผูท่ีสอบคัดเลือกได  จะตองไมมีช่ือเปนนิสิต หรือนักศึกษาในสถาบันการศึกษาอ่ืน  ซึ่งมีกําหนดเวลาเรียนตามวัน
และเวลาราชการ ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยน้ี  

หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามท่ีกําหนดหรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามท่ีระบุไว 
อยูกอนทําการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกคร้ังนั้นๆ และแมจะไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเรียบรอยแลวก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที 

2.5  การชําระเงินและการขึ้นทะเบียนนักศึกษา 

ผูผานการคัดเลือกตองชําระเงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา  คาลงทะเบียนวิชาเรียนและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ 
ตามวัน เวลา ท่ีมหาวิทยาลัยประกาศใหดําเนินการและตองนําหลักฐานการชําระเงินพรอมหลักฐานอ่ืนๆ สําหรับการข้ึนทะเบียน 
เปนนักศึกษาไปข้ึนทะเบียนดวยตนเอง  ตามวัน  เวลา  และสถานท่ี  ท่ีมหาวิทยาลัยประกาศใหทราบและปฏิบัต ิ

กรณีผูผานการคัดเลือกไมมาทําการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หรือประสงคจะสละสิทธิ ์
ไมเขาศึกษา เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียนวิชาเรียนและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีไดชําระไว จะตกเปนเงิน 



ระเบียบการรับสมคัรนกัศึกษาผูมี้ความสามารถดีเด่นทางดา้นกีฬา/ศิลปวฒันธรรม 2566 13 

3. การรับสมัครระดับปริญญาตร ี4 ป/ปริญญาตรี 5 ป
ปการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จะรับสมัครผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลัง

ศึกษาอยูในภาคเรียนสุดทายระดับ ปวช. หรือระดับ ม.6 ท่ีมีความสามารถดีเดนทางดานกีฬาหรือดานศิลปวัฒนธรรม 

เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 4 ป/ปริญญาตรี 5 ป ในคณะ/วิทยาลัย ดังน้ี 

• จัดการศึกษาท่ี มจพ.กรุงเทพมหานคร   คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตรประยุกต

คณะวิศวกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะพัฒนาธุรกิจและ

อุตสาหกรรม   

• จัดการศึกษาท่ี มจพ. ปราจีนบุรี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  และคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ  

• จัดการศึกษาท่ี มจพ.ระยอง คณะวิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม  และคณะบริหารธุรกิจ  และ 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

3.1 สาขาวิชาท่ีเปดรับสมัคร 

 คณะวิศวกรรมศาสตร จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร และ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี 

วุฒิท่ีไดรับ/สาขาวิชา 
รหัส 

สาขาวิชา 
วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช. 

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
▪ จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร

วิศวกรรมการผลิต (PE)* 01101 ม.6  ตองผานการเรยีนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน 
คณติศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิตหรือ
เทียบเทา หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/
ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/ชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร/สาขางาน
ผลิตภณัฑยาง/อุตสาหกรรมยาง/สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

วิศวกรรมเคมี (Ch.E)* 01103 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน 
คณติศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

วิศวกรรมเครื่องกล (ME)* 01105 ม.6 เนนกลุมสาระการเรยีนรูทางดานคณติศาสตร-วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีโดยเมื่อจบการศึกษาแลวตองผานการเรยีนรายวิชาในกลุมสาระ
การเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 
หนวยกิตหรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ไฟฟา/
อิเลก็ทรอนิกส/สาขาโยธา (มจพ.)/ชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร 

วิศวกรรมการบินและอวกาศ (AE)* 01106 

วิศวกรรมไฟฟา (EE)* 
- แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง/แขนงวิชา
วิศวกรรมวัดคุมอัตโนมัต ิ

01108 ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณติศาสตร-วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีโดยเมื่อจบการศึกษาแลวตองผานการเรยีนรายวิชาในกลุมสาระ
การเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 
หนวยกิต หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส/กอสราง/ชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร 

- แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 01109 

 
หมายเหต ุ     * หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวม 

  ตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 



การรับสมคัรระดบัปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี 14 

  คณะวิศวกรรมศาสตร จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร และ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี (ตอ) 
    

วุฒิท่ีไดรับ/สาขาวิชา 
รหัส 

สาขาวิชา 
วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช. 

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  
▪ จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร (CprE)* 
 

01111 ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณติศาสตร-วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยโีดยเมื่อจบการศึกษาแลวตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม
สาระการเรียนรูทางดานคณติศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไม
นอยกวา 30 หนวยกิต หรือปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชา
เครื่องกล/ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/กอสราง/การตอเรือ/ชาง
อุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร/กลุมวิชาอ่ืนๆ 
 

วิศวกรรมโยธา (CE)*  
 

01112 ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณติศาสตร-วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีโดยเมื่อจบการศึกษาแลวตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม
สาระการเรียนรูทางดานคณติศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ไมนอยกวา 30 หนวยกิตหรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเครื่องกล (มจพ.)/สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
(มจพ.)/กลุมวิชากอสราง 

วิศวกรรมอุตสาหการ (IE)*  
 

01113 ม.6  ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน 
คณติศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ 
ปวช. ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  

วิศวกรรมขนถายวัสดุ (MHE)* 
 

01114 ม.6  ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน 
คณติศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ
เทียบเทา หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/
สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สาขางานเมคคาทรอนิกส  

วิศวกรรมโลจสิติกส (LE)* 
 

01115 ม.6  ตองผานการเรยีนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน 
คณติศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิตหรือ
เทียบเทา หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส  

วิศวกรรมวัสดุ (MATE)*  
 

01116 ม.6 เนนกลุมสาระการเรยีนรูทางดานคณติศาสตร-วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีโดยเมื่อจบการศึกษาแลวตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระ
การเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 
หนวยกิตหรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส/การกอสราง/การตอเรือ/ชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร/
กลุมวิชาอ่ืน  ๆ
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  คณะวิศวกรรมศาสตร จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร และ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี (ตอ) 

วุฒิท่ีไดรับ/สาขาวิชา 
รหัส 

สาขาวิชา 
วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช. 

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  

▪ จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 

วิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรมและพลังงาน (IEE) 01118 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
(ทุกสาขาวิชา)/ชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร  

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  

▪ จัดการศึกษาท่ี มจพ. ปราจีนบุรี 
วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมตัิ (InAE)* 
 

01119 ม.6  ตองผานการเรยีนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน 
คณติศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิตหรือ
เทียบเทา หรือปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส/ชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร 

 จํานวนประกาศรับดานกฬีา 26  คน   จํานวนประกาศรับดานศิลปวัฒนธรรม 13 คน รวมจํานวน  39 คน 

หมายเหต ุ     1. โครงการปกติ อัตราคาบาํรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท  
     2. * หลักสตูรเสรมิทักษะภาษาอังกฤษ  จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวม 

                   ตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 
 

  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 

วุฒิท่ีไดรับ/สาขาวิชา 
รหัส 

สาขาวิชา 
วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช. 

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)  

วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TP) * 
 

02102 ม.6  ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน 
คณิตศาสตร –วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต  
หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุม วิชาเครื่องกล/ไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส/กอสราง/การตอเรือ และกลุมวิชาอ่ืนๆ 

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกสและหุนยนต (TT) * 
 

02103 ม.6  ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน 
คณิตศาสตร –วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ 
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล กลุมวิชาไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส/การตอเรือ/ชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร 

วิศวกรรมไฟฟา (TE-Pow.) * 
- แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟากําลัง  
  และระบบควบคุม 

02105 ม.6  ตองผานการเรยีนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน 
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต   
หรือปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/ อิเล็กทรอนิกส 

วิศวกรรมไฟฟา (TE-Elec.) * 
- แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม 

02106 ม.6  ตองผานการเรยีนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน 
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ 
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส ประเภท
วิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก/พณิชยการ สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ/ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (CED) * 
 
 

02111 ม.6  ตองผานการเรยีนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร – 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต/ ศิลป – คํานวณ/  
ศิลป - ภาษา หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส ประเภทวิชาศิลปกรรม/พณชิยการ สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ/ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
หมายเหต ุ    * หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวม 

                   ตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 
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  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร (ตอ) 

วุฒิท่ีไดรับ/สาขาวิชา 
รหัส 

สาขาวิชา 
วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช. 

ระดับปริญญาตรี 5 ป หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 

วิศวกรรมเครื่องกล (TM) * 
 

02101 ม.6  ตองผานการเรยีนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร – 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ  
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล 

ระดับปริญญาตรี 5 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
วิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา  
  - แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟากําลังและ
ระบบควบคมุ (TEE-Pow.) 

02107 ม.6  ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร – 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ 
ปวช. ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส 

  - แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส และ
โทรคมนาคม (TEE-Elec.) 

02108 ม.6  ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร – 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ ปวช. ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส 

วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (CEE)  * 
 

02109 ม.6  ตองผานการเรยีนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร – 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ ปวช.ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม กลุมวิชาการกอสราง 

จํานวนประกาศรับดานกฬีา 18 คน จํานวนประกาศรับดานศิลปวัฒนธรรม 9  คน รวมจํานวน 27 คน 

หมายเหต ุ 1. โครงการปกติ อัตราคาบาํรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท  
    2. * หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวม 

ตลอดหลักสูตร อัตราคาบาํรุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 

  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 

วุฒิท่ีไดรับ/สาขาวิชา 
รหัส 

วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช. 
สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี 4 ป  

▪ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรม…) 

เทคโนโลยีวิศวกรรมแมพิมพและเครื่องมือ 
(TDET)*  

03101 ม.6  ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน 
คณติศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ  
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล 

เทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม (WdET)* 
 

03102 ม.6  ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน 
คณติศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ 
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/สาขางานตอเรือ
โลหะ  

เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและ 

ผลิตเครื่องจักรกล  
 - แขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล (MDET)(M)* 

 
 

03103 

 
 
ม.6  ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน 
คณติศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิตหรือ  
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกลหรือเทียบเทา  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาควิชาเครือ่งกล 

หมายเหต ุ *หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  จดัการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตร อัตราคาบาํรุงการศึกษภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 
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  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร (ตอ) 

วุฒิท่ีไดรับ/สาขาวิชา 
รหัส 

วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช. 
สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี 4 ป  

▪ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรม…) 
   - แขนงวิชาออกแบบผลิตภณัฑเครื่องกล  
     (MDET)(D)* 

03113 ม.6  ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน 
คณติศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิตหรือ
เทียบเทา หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/
ชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET)* 

 

03104 ม.6  เนนกลุมสาระการเรยีนรูทางดานคณติศาสตร-วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยโีดยเมื่อจบการศึกษาแลวตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม
สาระการเรียนรูทางดานคณติศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
กลุมวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต/เครื่องกลอุตสาหกรรม/
เครื่องกลเรือ/เครื่องกลเกษตร/ตัวถังและสีรถยนต/จักรยานยนตและ
เครื่องยนตเล็กอเนกประสงค 

เทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็นและ 
การปรับอากาศ (RAET)* 

 
 
 

03105 ม.6  เนนกลุมสาระการเรยีนรูทางดานคณติศาสตร-วิทยาศาสตร  
โดยเมื่อจบการศึกษาแลวตองผานการเรยีนรายวิชาในกลุมสาระการ
เรียนรูทางดานคณติศาสตร-วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมกลุมวิชาเครื่องกล/ไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส/กอสราง/การตอเรอื/กลุมวิชาอ่ืนๆ /กลุมวิชาชาง
อุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส  (MtET)* 
 
 

03106 ม.6  ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน 
คณติศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิตหรือ
เทียบเทา  หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส 

เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอรและอุตสาหกรรม
ยาง (PoET)* 
 
 

03107 ม.6  ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน 
คณติศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ 
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส 
หรือสาขางานตอเรือไฟเบอรกลาส/ชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร 
หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขางานเทคโนโลยสีิ่งทอ/เคมีสิ่ง
ทอ 

เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส 
กําลัง * 

 ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณติศาสตร-วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีโดยเมื่อจบการศึกษาแลวตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม
สาระการเรียนรูทางดานคณติศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือปวช. ประเภทอุตสาหกรรม กลุมวิชา
ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส 
 

- แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสกําลัง  
(PnET - PE)* 

03108 

- แขนงวิชาวิศวกรรมควบคุม  
(PnET - CT)* 

03119 ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณติศาสตร-วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีโดยเมื่อจบการศึกษาแลวตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม
สาระการเรียนรูทางดานคณติศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือปวช. ประเภทอุตสาหกรรมกลุมวิชา
ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส 
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  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร (ตอ) 

วุฒิท่ีไดรับ/สาขาวิชา รหัส วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช. 
 สาขาวิชา  

ระดับปริญญาตรี 4 ป  

▪ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรม…) 

เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส    
 
ม.6  ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทาง 
ดานคณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
หรือปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/
กลุมวิชาชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร  
 

  - แขนงวิชาโทรคมนาคม [EnET(T)]* 03109 

   - แขนงวิชาเครื่องมือวัดและระบบควบคุม 
     [EnET(I)]* 

03116 

   -  แขนงวิชาการกระจายเสยีงวิทยแุละโทรทัศน  
      [EnET(B)]* 

03117 

  - แขนงวิชาคอมพิวเตอร [EnET(C)]* 03115 ม.6  ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน 
คณติศาสตร – วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ 
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/ 
กลุมวิชาชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร/สาขาวิชาเครื่องกล
(มจพ.)/สาขาวิชาโยธา (มจพ.) 

เทคโนโลยีวิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน (ACET) 03118 ม.6  เนนกลุมสาระการเรยีนรูทางดานคณติศาสตร-วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยเมื่อจบการศึกษาแลวตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม
สาระการเรียนรูทางดานคณติศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยไีม
นอยกวา 30 หนวยกิต * หรือปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุม
วิชาเครื่องกล/ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/กอสราง/ชางอุตสาหกรรมฐาน
วิทยาศาสตร 
(* วุฒิ ม.6 เมื่อสอบคัดเลือกไดตองเรียนปรับพ้ืนฐานทางชาง) 

เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ  
 - แขนงวิชาการออกแบบผลิตภณัฑและการผลิต 
(InET) (P)* 

 
03110 

ม.6  เนนกลุมสาระการเรยีนรูทางดานคณติศาสตร-วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีโดยเมื่อจบการศึกษาแลวตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม
สาระการเรียนรูทางดานคณติศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีไม
นอยกวา 30 หนวยกิต หรือ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชา
เครื่องกล/ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/การกอสราง 

 - แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต  
(InET) (M)* 

03120 

วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (CvET)* 
 

03111 ม.6  ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทาง 
ดานคณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
หรือปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชากอสราง หรือเทียบเทา  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาวิชาโยธา  

หมายเหต ุ     1. โครงการปกติ อัตราคาบาํรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท  
     2. * หลักสตูรเสรมิทักษะภาษาอังกฤษ  จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวม 

                   ตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 

 

 

 

 



ระเบียบการรับสมคัรนกัศึกษาผูมี้ความสามารถดีเด่นทางดา้นกีฬา/ศิลปวฒันธรรม 2566 
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  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร (ตอ) 

วุฒิท่ีไดรับ/สาขาวิชา รหัส วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช. 
 สาขาวิชา  

ระดับปริญญาตรี 4 ป  

▪ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
การจัดการเทคโนโลยีการผลติและสารสนเทศ  
(IPTM)*  

03112 ม.6  ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน 
คณติศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต/ศิลป 
- คํานวณ (เรียนคณิตศาสตรไมนอยกวา 12 หนวยกิต/วิทยาศาสตร
ไมนอยกวา 6 หนวยกิตและภาษาตางประเทศไมนอยกวา 9 หนวย
กิต) หรือ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/เกษตรกรรม/อุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ/ศิลปกรรม สาขางานคอมพิวเตอรกราฟกอารต/มัลติมีเดีย/ 
แอนิเมช่ัน/กลุมพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ/สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จํานวนประกาศรับดานกฬีา 46 คน จํานวนประกาศรับดานศิลปวัฒนธรรม 27 คน รวมจํานวน 73 คน 

หมายเหต ุ     1. โครงการปกติ อัตราคาบาํรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท  
     2. * หลักสตูรเสรมิทักษะภาษาอังกฤษ  จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวม 

                   ตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 
 

  คณะวิทยาศาสตรประยุกต     จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร  

วุฒิท่ีไดรับ/สาขาวิชา 
รหัส 

วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช. 
สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  

คณิตศาสตรประยุกต (MA)* 04101 ม.6  ตองผานการเรยีนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร 
– วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือเทียบเทา  
หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล (มจพ.)/ไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส (มจพ.)/โยธา (มจพ.) 

เคมีอุตสาหกรรม (IC)* 04102 ม.6  ตองผานการเรยีนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร 
– วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือเทียบเทา  

เทคโนโลยีชีวภาพ (BT) * 04104 ม.6  ตองผานการเรยีนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร 
– วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือเทียบเทา 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีิ่งแวดลอม (ET) 
(จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
และบางสวนของรายวิชา) 

04105 ม.6  ตองผานการเรยีนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร 
– วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือเทียบเทา  

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร (FT) * 04106 ม.6  ตองผานการเรยีนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร 
– วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

ฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย (IMI) * 
   - กลุมวิชาฟสิกสประยุกต  

 
04107 

 
ม.6  ตองผานการเรยีนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร 
– วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

   - กลุมวิชาฟสิกสอุตสาหกรรม 04108 ม.6  ตองผานการเรยีนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร 
– วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต     - กลุมวิชาอุปกรณการแพทย 04109 
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  คณะวิทยาศาสตรประยุกต     จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร (ตอ) 

วุฒิท่ีไดรับ/สาขาวิชา 
รหัส 

วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช. 
สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  

วิทยาการคอมพิวเตอร (CS) ** 04110 ม.6  ตองผานการเรยีนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร 
– วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ เทียบเทา  

สถิติประยุกต (AS) *** 04112 ม.6  ตองผานการเรยีนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร 
– วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ เทียบเทา/ 
ศิลป - คํานวณ หรือเทียบเทา 

สถิติธุรกิจและการประกันภัย (ASB) ** 04113 ม.6  ตองผานการเรยีนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร 
– วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือเทียบเทา/
ศิลป-คํานวณ หรือเทียบเทา 

คณิตศาสตรเชิงวิทยาการคอมพิวเตอร (MC) ** 04114 ม.6  ตองผานการเรยีนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร 
- วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือเทียบเทา  
หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล (มจพ.)/ไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส (มจพ.)/โยธา (มจพ.) 

ฟสิกสวิศวกรรม (EPH)* 
 - แขนงวิชาวัสดุวิศวกรรม 

04117 ม.6  ตองผานการเรยีนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร 
- วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือเทียบเทา  

 - แขนงวิชาวิศวกรรมโฟโตนิกส 04118 
วิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะหเชิงสถิติ  
(SDA) ** 

04119 ม.6  ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณติศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ
เทียบเทา 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม (ATI)* 04121 ม.6  ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณติศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ
เทียบเทา 

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  
วิศวกรรมชีวการแพทย (BME) * 
(จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
และบางสวนของรายวิชา) 

04115 ม.6  ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณติศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส (MIEE)* 04120 ม.6  ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณติศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

จํานวนประกาศรับดานกฬีา 40 คน จํานวนประกาศรับดานศิลปวัฒนธรรม 26 คน รวมจํานวน 66 คน 
หมายเหต ุ 1. โครงการปกติ อัตราคาบาํรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท  
    2.* หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตร อัตราคาบาํรุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท 
 3. ** หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตร อัตราคาบาํรุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 
 4. *** สาขาวิชาสถิติประยกุต (AS) อยูระหวางการปรับปรุงหลักสูตร และเปล่ียนชื่อหลักสูตรเปน สาขาวิชาสถิติประยกุตสําหรับ
วิทยาการวิเคราะหธุรกจิและอุตสาหกรรม (ASI) อัตราคาบาํรุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 
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  คณะอุตสาหกรรมเกษตร     จัดการศึกษาท่ี มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี 

วุฒิท่ีไดรับ/สาขาวิชา รหัส วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช. 
 สาขาวิชา  

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
วิทยาศาสตรการอาหารและการจดัการ (FSM)  05101 ม.6 ตองผานการเรยีนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน 

คณติศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ  
ปวช. สาขาวิชาคหกรรม หรือการจัดการอุตสาหกรรม หรือ สาขาวิชา
อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลติภณัฑ  
(IPD) 

05102 ม.6 ตองผานการเรยีนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน 
คณติศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ  
ปวช. สาขาวิชาคหกรรม หรือการจัดการอุตสาหกรรม หรือ สาขาวิชา
อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ (FSN)* 05103 ม.6 ตองผานการเรยีนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน 
คณติศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต  
หรือ ปวช. สาขาวิชาคหกรรม หรือการจัดการอุตสาหกรรม หรือ 
สาขาวิชาอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

จํานวนประกาศรับดานกฬีา 22 คน จํานวนประกาศรับดานศิลปวัฒนธรรม 21 คน รวมจํานวน  43  คน 

หมายเหต ุ 1. โครงการปกติ อัตราคาบาํรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท  

 2. หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตร อัตราคาบาํรุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท 

  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม    จัดการศึกษาท่ี มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี 

วุฒิท่ีไดรับ/สาขาวิชา รหัส วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช. 
 สาขาวิชา  

ระดับปริญญาตรี 4 ป  

▪ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 06101 ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชา

ไฟฟา/อิเลก็ทรอนิกส/ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร
กราฟก ประเภทวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี/การตลาด/
คอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ดานชาง
อุตสาหกรรม) 

คอมพิวเตอรชวยออกแบบและบรหิารงาน 
กอสราง  (CA)*  

06104 ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ดานชาง
อุตสาหกรรม) 

▪ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 
เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (MM) 06106 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระ 

การเรยีนรูทางดานคณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอย
กวา 30 หนวยกิต หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชา
เครื่องกล/ ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/ชางอุตสาหกรรม ฐานวิทยาศาสตร 

▪ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
วิศวกรรมอุตสาหการและการจดัการ (IEM) ** 
 

06102 ม.6 ตองผานการเรยีนรายวิชาในกลุมสาระ 
การเรียนรูทางดานคณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 
หนวยกิต/ศลิป - คํานวณ หรือเทียบเทา หรือปวช. ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม ประเภทวิชาเกษตรกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
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  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม    จัดการศึกษาท่ี มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี (ตอ) 

วุฒิท่ีไดรับ/สาขาวิชา รหัส วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช. 
 สาขาวิชา  

ระดับปริญญาตรี 4 ป  

▪ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร (AFE)  
 

06103 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระ 
การเรียนรูทางดานคณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 
หนวยกิต/ศลิป - คํานวณ หรือเทียบเทา  
หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส/ชางอุตสาหกรรม ฐานวิทยาศาสตร ประเภทวิชาเกษตรกรรม  

วิศวกรรมสารสนเทศและเครือขาย (INE) ** 
(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 
 

06105 ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณติศาสตร-วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีโดยเมื่อจบการศึกษาแลวตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม
สาระการเรียนรูทางดานคณติศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอย
กวา 30 หนวยกิต หรือ  
ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส และ
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ดานชางอุตสาหกรรม) 
 

จํานวนประกาศรับดานกฬีา 12 คน จํานวนประกาศรับดานศิลปวัฒนธรรม 30 คน รวมจํานวน  42 คน 

หมายเหต ุ 1. โครงการปกติ อัตราคาบาํรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท    

 2. * หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20 ของจาํนวนหนวยกิตรวมตลอด

หลักสูตร เก็บเงินอุดหนุนการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท  
 3. ** สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือขาย (INE) และสาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ (IEM) จัดการเรียน
การสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร เก็บเงินอุดหนุนการศึกษา ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 
 

  คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ     จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 

วุฒิท่ีไดรับ/สาขาวิชา รหัส วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช 
 สาขาวิชา  

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)  
ออกแบบภายใน (Int.D)* 11101 ม.6  ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระ 

การเรียนรูทางดานคณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 
30 หนวยกิต/ศิลป – คํานวณ/ศิลป – ภาษา  

ออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรมเซรามิกส (Ci.D)** 11102 ม.6 ทุกลุมสาระการเรียนรู หรือ ปวช. ทุกประเภทวิชา 
ศิลปประยุกตและออกแบบผลิตภณัฑ  
(Aap.D)* 

11103 ม.6 ทุกลุมสาระการเรียนรู 

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 
การจัดการงานออกแบบภายในและ 
พัฒนาธุรกิจ (IDMB.)** 

11105 ม.6 ทุกลุมสาระการเรียนรู   

ระดับปริญญาตรี 5 ป หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 
สถาปตยกรรม (Arch.)* 11104 ม.6  ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทาง 

ดานคณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีไมนอยกวา 30 หนวยกิต  
จํานวนประกาศรับดานกฬีา 10 คน จํานวนประกาศรับดานศิลปวัฒนธรรม 6 คน รวมจํานวน  16 คน 

หมายเหต ุ     * อัตราคาบาํรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 28,000 บาท  
          ** อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท 
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  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี     จัดการศึกษาท่ี มจพ.วิทยาเขตระยอง 
วุฒิท่ีไดรับ/สาขาวิชา รหัส วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช. 

 สาขาวิชา  
ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอัตโนมัติ (EAet)  ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณติศาสตร-วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ีโดยเมื่อจบการศึกษาแลวตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม
สาระการเรียนรูทางดานคณติศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชา 
ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/ชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร 

 - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง  12101 
 - แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัต ิ 12102 

เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต (MAet)   
 - แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 12103 ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณติศาสตร-วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ีโดยเมื่อจบการศึกษาแลวตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม
สาระการเรียนรูทางดานคณติศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
กลุมวิชาเครื่องกล/การตอเรือ/ชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร 

 - แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต 12104 

เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี (CPet) 12105 ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณติศาสตร-วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีโดยเมื่อจบการศึกษาแลวตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม
สาระการเรียนรูทางดานคณติศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต  

เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต 
(MPet) 

  

 - แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร 12106 ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณติศาสตร-วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีโดยเมื่อจบการศึกษาแลวตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม
สาระการเรียนรูทางดานคณติศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชา 
เครื่องกล/ชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร/กลุมวิชาอ่ืนๆ 

 - แขนงวิชาวิศวกรรมโลหะการ 12107 ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณติศาสตร-วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีโดยเมื่อจบการศึกษาแลวตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม
สาระการเรียนรูทางดานคณติศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชา 
เครื่องกล/สาขางานตอเรือโลหะ/ชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจสิติกส (ILet) 12108 ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณติศาสตร-วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีโดยเมื่อจบการศึกษาแลวตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม
สาระการเรียนรูทางดานคณติศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชา
เครื่องกล/ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/สาขาวิชาโยธา (มจพ.)/สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ดานชางอุตสาหกรรม) 

จํานวนประกาศรับดานกฬีา 10 คน จํานวนประกาศรับดานศิลปวัฒนธรรม 5 คน รวมจํานวน  15 คน 

หมายเหต ุ  อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท    
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  คณะวิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม     จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตระยอง 

วุฒิท่ีไดรับ/สาขาวิชา รหัส วุฒิผูสมัคร ม.6 
 สาขาวิชา  

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  

กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดลอม  
(ICPE) 

13101 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณติศาสตร - 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยไีมนอยกวา 30 หนวยกิต  

เทคโนโลยีพลังงานและการจดัการ (ETAM) 13102 ม.6  ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร - 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยไีมนอยกวา 30 หนวยกิต  

วิทยาการขอมูลและการคํานวณเชิงธุรกิจและ
อุตสาหกรรม (DSCBI) 

13103 ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน คณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลย/ี
วิทยาศาสตร-คอมพิวเตอร/ศลิป-คํานวณ  

จํานวนประกาศรับดานกฬีา 6 คน จํานวนประกาศรับดานศิลปวัฒนธรรม 6 คน รวมจํานวน  12 คน 

หมายเหต ุ  อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท    

 

  คณะบริหารธุรกิจ     จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตระยอง 

วุฒิท่ีไดรับ/สาขาวิชา รหัส วุฒิผูสมัคร ม.6 
 สาขาวิชา  

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  

คอมพิวเตอรธุรกิจ (BCom) 14101  ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู  
  การบัญชี (BAcc) 14102 

บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจสิติกส  
(BIBLA) 

14103 

จํานวนประกาศรับดานกฬีา 10 คน จํานวนประกาศรับดานศิลปวัฒนธรรม 10 คน รวมจํานวน  20 คน 

หมายเหต ุ อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท    

 
  คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม     จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 

วุฒิท่ีไดรับ/สาขาวิชา รหัส วุฒิผูสมัคร ม.6  
 สาขาวิชา  

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  

การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ 
ทรัพยากรมนุษย (BBR) 

16101 ม.6 ทุกลุมสาระการเรียนรู   

การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ  
(BMS) 

16102 ม.6 ทุกลุมสาระการเรียนรู   

จํานวนประกาศรับดานกฬีา 6 คน จํานวนประกาศรับดานศิลปวัฒนธรรม 4 คน รวมจํานวน  10 คน 

หมายเหต ุ     สาขาวชิาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย (BBR) สาขาวชิาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและ 
                  บริการ (BMS) จัดการเรียนการสอนรูปแบบสหกจิศึกษาและเสริมทักษะภาษาอังกฤษในระหวางเรียนไมนอยกวารอยละ 20  
                   ของจํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร คาบํารุงการศึกษา 25,000 บาท  
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  คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ     จัดการศึกษาท่ี มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี 

วุฒิท่ีไดรับ/สาขาวิชา รหัส วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช. 
 สาขาวิชา  

ระดับปริญญาตรี 4 ป  

▪ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
การจัดการอุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม (TH)* 17101 ม.6 ทุกกลุมสาระการเรยีนรู ปวช. ประเภทวิชาพณิชยการ/คหกรรม/

อุตสาหกรรมทองเท่ียว  
บริหารธรุกิจอุตสาหกรรมและการคา (IBT)* 17102 ม.6 ทุกกลุมสาระการเรยีนรู หรือ ปวช. ประเภทวิชาพณิชยการ  

 
จํานวนประกาศรับดานกฬีา 10 คน จํานวนประกาศรับดานศิลปวัฒนธรรม 10 คน รวมจํานวน  20 คน 

หมายเหต ุ * หลักสตูรเสรมิทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20 ของจาํนวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตร เก็บเงินอุดหนุนการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท 
 
หมายเหตุ      

1.  ใหผูสมัครตรวจสอบวุฒิผูสมัครจากตารางสรุปวุฒิผูสมัคร วาสามารถสมัครเขาศึกษาในสาขาวิชาใดได  
2.  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา นักศึกษาท่ีสอบคัดเลือกไดตองเรียนวิชาปรับพ้ืนวิชาสามัญกอนเปด 
     ภาคเรียนท่ี 1 ทุกคน 
3.  การเลือกสาขาวิชา ผูสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาไดสูงสุด 3 สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาใหเขา 

           ศึกษาในสาขาวิชาอ่ืน กรณีท่ีผูสมัครไมสามารถเขาศึกษาตามสาขาวิชาท่ีเลือกได ในวันสอบสัมภาษณ  
4.  การสอบ  ผูสมัครระดับปริญญาตรี 4 ป/ 5 ป ทุกสาขาวิชาตองสอบทักษะกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม  ตามรูปแบบท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด ซ่ึงจะประกาศใหทราบในวันท่ี 27 มกราคม 2566 
 

 

3.2  คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาของผูสมัคร  

ผูสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ป/ปริญญาตรี 5 ป ตองสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนสุดทาย 
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดในแตละสาขาวิชา 

นอกจากน้ีผูสมัครตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแตภาคแรกจนถึงภาคตนของชั้น ม.6/ ปวช. 3 ไมนอยกวา 2.25 
กรณีท่ีสําเร็จการศึกษาแลว ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.25 และผู ท่ีสมัครเขาศึกษาสาขาวิชาในคณะ
สถาปตยกรรมและการออกแบบ ตองมีแฟมสะสมผลงานทางดานศิลปะหรือการออกแบบ 

กรณีผูสมัครท่ีเปนนักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ ซึ่งสมาคมกีฬาแหงประเทศไทยรับรอง หรือเปนนักกีฬาเขา
แขงขันกีฬาแหงชาติ/เยาวชนแหงชาติ ไดอันดับ 1 - 3 จะไดรับการยกเวนไมใชบังคับเกณฑระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

3.3  คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร 
 

1. ตองเปนผูท่ีสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ท่ีมีพระมหากษัตริยเปนพระประมุขอยางบริสุทธ์ิใจ 
2. เปนผูมีความประพฤติดี เรียบรอย แตงกายสุภาพ และรับรองตอมหาวิทยาลัยวาจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ    

      ขอบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด 
3. ไมมีช่ือในทะเบียนเปนนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาช้ันสูงอ่ืนๆ ยกเวนมหาวิทยาลัยเปด 
4. ไมเปนผูเคยถูกตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิดท่ีไดกระทํา 

โดยประมาท 
5. ไมเปนผูประพฤติผิดวินัยนักศึกษาข้ันรายแรงดวยการใหพนสภาพจากการเปนนักศึกษาในปการศึกษา 2565 

ดวยการ “ใหออก”  
6. ไมเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคจิตฟนเฟอน โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือเปนโรคสําคัญท่ีจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
7. มีผูปกครองหรือผูอุปการะรับรองวาจะอุดหนุนคาธรรมเนียม คาบํารุงและคาใชจายตางๆ ท่ีเก่ียวกับการศึกษาไดตลอด

ระยะเวลาท่ีศึกษา 
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8.  ตองเปนผูท่ีอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 
9.  เปนผูท่ีมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติตามขอ 1 - 9 ขอใดขอหนึ่งอยูกอนทําการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัด
สิทธิ์ในการสอบคัดเลือกคร้ังนั้นๆ และแมจะไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว และไมไดเปลี่ยน
สถานภาพจากเดิมไปเปนอยางอ่ืน  จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที 

 

3.4  การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในระบบ Clearing – House สําหรับผูสมัครระดับปริญญาตรี 4 ป/ 5 ป 

 ผูท่ีผานการคัดเลือกยังไมถือวาเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือจนกวา

จะไดดําเนินการครบถวนดังน้ี 

กําหนดการ การดําเนินการ 

ต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 ผูสมคัรระดับปริญญาตรี 4 ป/5 ป ทุกคนตองลงทะเบียนในระบบ TCAS65 ของ ทปอ. 

ท่ีเว็บไซต https://student.mytcas.com ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 

เปนตนไป 
วันท่ี 4-5 พฤษภาคม 2566 เขาระบบ https://student.mytcas.com เพ่ือยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ซ่ึงสามารถยืนยันสิทธิ์ไดเพียง 1 แหงเทานั้น  
 ผูผานการคัดเลือกสามารถยืนยันสิทธิ์ไดเพียง 1 แหงเทานั้น ภายในวันท่ี 4-5 
พฤษภาคม 2566โดยสามารถดําเนินการเปลี่ยนแปลงขอมูลการยืนยันสิท ธ์ิ 
ไดไมเกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดเทาน้ัน ซึ่งระบบจะกําหนดใหใชครั้งสุดทาย
เปนคณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัยท่ีไดรับการเลือก 
 หากไม ยืนยันสิทธิ์ในชวงเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์การเขาศึกษาตอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 เมื่อยืนยันสิทธ์ิแลวจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครรอบถัดไป 

วันท่ี 9 พฤษภาคม 2566  
เปนตนไป 

ดูประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือไดท่ี http://www.admission.kmutnb.ac.th  

ผูท่ียืนยันสิทธ์ิการเขาศึกษาในระบบ Clearing – house แลว สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย
(ทปอ.) จะดําเนินการนํารายช่ือไปตัดสิทธ์ิในการสมัครเขารับการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)  
ปการศึกษา 2566 ในรอบตอไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมพิจารณาดําเนินการ
ยกเลิกรายช่ือผูยืนยันสิทธ์ิดังกลาว 

หากไมยืนยันสิทธิ์หรือดําเนินการใด ๆ ในชวงเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์การเขาศึกษาในโครงการ  
ผูมีความสามารถดีเดนดานกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และจะเรียกรอง
สิทธิ์ใด ๆ จากคณะและมหาวิทยาลัยไมได 

3.5  คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 
 

1. มีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร และคุณสมบัติผูสมัครทางดานกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม 
2.    สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดกําหนดในแตละ

สาขาวิชา 

ผูท่ีสอบคัดเลือกได จะตองไมมีช่ือเปนนิสิตหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอ่ืน ซึ่งมีกําหนดเวลาเรียนตามวันและเวลา
ราชการ ยกเวนมหาวิทยาลัยเปด ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยน้ี 

https://student.mytcas.com/
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หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามท่ีกําหนดหรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามท่ีระบุไวอยูกอน
ทําการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกคร้ังนั้นๆ และแมจะไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เรียบรอยแลวก็ตาม และไมไดเปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเปนอยางอ่ืน จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที 

 
 

3.6  การชําระเงินและการขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
ผูผานการคัดเลือกตองชําระเงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา  คาลงทะเบียนวิชาเรียนและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามวัน เวลาท่ี
มหาวิทยาลัยประกาศใหดําเนินการและตองนําหลักฐานการชําระเงินพรอมหลักฐานอ่ืนๆ สําหรับการข้ึนทะเบียน 
เปนนักศึกษาไปข้ึนทะเบียนดวยตนเอง  ตามวัน  เวลา  และสถานท่ี  ท่ีมหาวิทยาลัยประกาศใหทราบและปฏิบัต ิ

กรณีผูผานการคัดเลือกไมมาทําการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หรือประสงคจะสละสิทธิ์ 
ไมเขาศึกษา เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียนวิชาเรียนและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีไดชําระไว จะตกเปนเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัย เวนแตกรณีผูผานการคัดเลือกไมสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิม ซ่ึงทําใหไมสามารถ 
ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาได  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินท่ีชําระไวเปนกรณีไป 

 

 
ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณวุฒิของตนเองวาสามารถสมัครเขาศึกษาในคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชาใด 
ไดท่ี http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/Information/GradCondCheck.aspx 



28                       การรับสมคัรระดบัปริญญาตรีต่อเน่ือง 2-3 ปี/ปริญญาตรีเทียบโอน 2 - 3 ปี 
 

4. การรับสมัครระดับปริญญาตรตีอเนื่อง 2 - 3 ป/ปริญญาตรีเทียบโอน 2 - 3 ป  

ปการศึกษา 2566  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จะรับสมัครผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู
ในภาคเรียนสุดทาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ท่ีมีความสามารถดีเดนทางดานกีฬาหรือทางดานศิลปวัฒนธรรม  
เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 2 - 3 ป และปริญญาตรีเทียบโอน 2 - 3 ป  ในคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะพัฒนาธุรกิจและ
อุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตรประยุกต  คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรม และคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ดังน้ี 
 

4.1  สาขาวิชาท่ีเปดรับสมัคร  

   คณะวิศวกรรมศาสตร จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 
     

วุฒิท่ีไดรับ/สาขาวิชา รหัส วุฒิผูสมัคร  ปวส. 
 สาขาวิชา  

ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมตัิ (InAE-R) 01301 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส 

จํานวนประกาศรับดานกฬีา 2 คน จํานวนประกาศรับดานศิลปวัฒนธรรม 1 คน รวมจํานวน  3 คน 
 หมายเหต ุ  อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท 

  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 
    

วุฒิท่ีไดรับ/สาขาวิชา รหัส วุฒิผูสมัคร  ปวส. 
 สาขาวิชา  

ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)  
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (TCT - R)*  02301 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส ประเภท

วิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ/ประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก/เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร/อนุปริญญาทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส/คอมพิวเตอร 

วิศวกรรมไฟฟา    
 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส 

 - แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟากําลังและ
ระบบควบคมุ (TTE-Pow.-R)* 

02303 

 - แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม (TTE-Elec.-R )*  

02305 

วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TTP-R)* 02311 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล 
จํานวนประกาศรับดานกฬีา 11 คน จํานวนประกาศรับดานศิลปวัฒนธรรม 8 คน รวมจํานวน  19 คน 

       หมายเหต ุ * จัดการเรียนการสอนโดยใช ภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษา 
ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 
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  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 
วุฒิท่ีไดรับ/สาขาวิชา รหัส วุฒิผูสมัคร  ปวส. 

 สาขาวิชา  
ระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  2 - 3 ป หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)  
เทคโนโลยีการเช่ือม (WDT - R)* 03301 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล  
เทคโนโลยีการเช่ือม (WDT - T) * 03302 
เทคโนโลยีเครื่องกล *    

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/อนุปริญญาทางชาง
อุตสาหกรรม 

 - ออกแบบเครื่องกล (MDT - T)* 03304 
 - ออกแบบแมพิมพ (TDT - T) ** 03305 
 - ผลิตช้ินสวนอากาศยาน (AcT-T) 03328 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ชางอุตสาหกรรม/

แมพิมพ/ สาขาวิชาชางอากาศยาน 
เทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกําลัง (PNT - R)* 03310 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส หรือ 

อนุปริญญาทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ผูสมัครตองมีพ้ืนฐาน ปวช. 
ดานไฟฟา หรือ อิเล็กทรอนิกส 

เทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกําลัง (PNT - T)* 03311 

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส*    

 - เครื่องมือวัดและควบคมุ (EIT - R)*  03312 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส  

 - โทรคมนาคม (ETT-R)* 03314 

 - คอมพิวเตอร (ECT – R)* 03316 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส และ
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส (MtT – R)* 03320 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ไฟฟา/อิเลก็ทรอนิกส  

เทคโนโลยีเครื่องตนกําลัง*    

 - เทคโนโลยีการจัดการการผลติยานยนต 

 (AmT-R)* 

03308 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา /ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชา 
เทคโนโลยเีครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิชาชางกลเกษตร /ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการ 

 - เทคโนโลยีพลังงาน (EgT-R)* 03306 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา /ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชา 
เทคโนโลยเีครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิชาชางกลเกษตร /ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการ 

ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

เทคโนโลยีวิศวกรรมแมพิมพและเครื่องมือ  03318 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล 

(TDET - 2R)*    
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หมายเหตุ 1. เปนหลักสูตรเสริมทกัษะภาษาอังกฤษจดัการเรียนการสอนโดยใช ภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
                  อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 

2. ชื่อยอสาขาวิชาภาษาอังกฤษ - R เปนหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป/หลักสูตรเทียบโอน 3 ป เรียนวนัจนัทร - ศุกร เวลา 08.00 - 16.00 น. -T เปนหลักสูตร  
                   ตอเนือ่ง/เทียบโอน  3 ป เรยีนวันจนัทร - ศุกร เวลา 17.00 – 21.00 น.  วันเสาร  เวลา 08.00 - 16.00 น.   

ทั้งนี้ วันและเวลาเรียนอาจมกีารเปล่ียนแปลงไปตามที่คณะ/วิทยาลัย กําหนด 

  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร (ตอ) 

วุฒิท่ีไดรับ/สาขาวิชา รหัส วุฒิผูสมัคร  ปวส. 
 สาขาวิชา  

ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิต

เครื่องจักรกล*  

   - แขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล (MDET(M)-2R*  

 

 

03321 

 

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิค

เครื่องกล สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม, สาขาวิชาชางยนต 

สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม, สาขาวิชาชางกลโรงงาน สาขางาน

เครื่องจักรกลอัตโนมตัิ สาขางานซอมบํารุงเครื่องจักรกล, สาขาวิชา

เขียนแบบเครื่องกล สาขางานเขียนแบบเครื่องกล 

   - แขนงวิชาออกแบบผลิตภณัฑเครื่องจักรกล  

     (MDET(D)-2R* 

03322 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ อนุปริญญา สาขาวิชา 

ทางชางอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกําลัง  

(PNET) (PE) – RS*   
03323 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส ผูสมัครตองมี

พ้ืนฐาน ปวช. ดานไฟฟา หรืออิเล็กทรอนิกส 
เทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็นและ 
การปรับอากาศ (RAET-2R)* 

03325  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส 

เทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็นและการปรับ
อากาศ (RAET-2T)* 

03327 

เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET-2R)* 03326 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล/ สาขางานยานยนต/ 
เครื่องกลอุตสาหกรรม/ เครื่องกลเรือ/ เครื่องกลเกษตร/ ตัวถังและสี
รถยนต/ สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง/ สาขางานเครื่องมือกล/ 
ซอมบํารุงเครื่องจักรกล เขียนแบบเครื่องกล/ ช้ินสวนเครื่องจักรกล
เกษตร 

เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส*  
 

  

  - แขนงวิชาโทรคมนาคม (EnET(T) – 2R) 03329 ประเภทวิชากลุมไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส สาชาวิชาอิเล็กทรอนิกส 
สาขาวิชาการบํารุงรักษา เครื่องสือ่สารการบิน สาขาวิชาอิเล็ก
อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส และหุนยนต 

 - แขนงวิชาการกระจายเสยีงวิทยุและโทรทัศน 
(EnET(B) – 2R) 

03330 ประเภทวิชากลุมไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส สาชาวิชาอิเล็กทรอนิกส
สาขาวิชาไฟฟากําลัง สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชา
เครื่องมือวัดและควบคุม สาขาวิชาการบํารุงรักษา เครื่องสื่อสารการ
บิน สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร สาขาวิชาอิเล็กทรอนิสอุตสาหกรรม 

จํานวนประกาศรับดานกฬีา 36 คน จํานวนประกาศรับดานศิลปวัฒนธรรม 21 คน รวมจํานวนรับ  57 คน 
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  คณะวิทยาศาสตรประยุกต จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร  

วุฒิท่ีไดรับ/สาขาวิชา รหัส วุฒิผูสมัคร  ปวส. 
 สาขาวิชา  

ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
ฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย (IMIs-R)* 
   - กลุมวิชาอุปกรณการแพทย 

04302 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส 

จํานวนประกาศรับดานกฬีา 2 คน จํานวนประกาศรับดานศิลปวัฒนธรรม 1 คน รวมจํานวน  3 คน 
หมายเหตุ    เปนหลักสูตรเสริมทกัษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนโดยใช ภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
อัตราคาบํารงุการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท 

 

  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม      จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 

วุฒิท่ีไดรับ/สาขาวิชา รหัส วุฒิผูสมัคร  ปวส. 
 สาขาวิชา  

ปริญญาตรีตอเนื่อง 2 ป หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)  
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITI - R)  
 
 

06301 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส/ กลุมวิชา
เครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล/สาขาวิชาชางยนต ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ/สาขาวิชาการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อนุปริญญาทางไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส/คอมพิวเตอร/วิทยาศาสตรการแพทย 

การจัดการอุตสาหกรรม (IMT-R) 06303 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/กอสราง/ 
เคมีอุตสาหกรรม/กลุมวิชาอ่ืน  ๆประเภทวิชาเกษตรกรรม  
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ 

ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร (AFET-R) 06304 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/เคมี

อุตสาหกรรม อนุปรญิญาทางชางอุตสาหกรรม/ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร 

ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
วิศวกรรมสารสนเทศและเครือขาย (INET)* 
 

06305 ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม กลุมวิชา ไฟฟา/อิเล็กทรอกนิกส หรือสาชาอ่ืน
ท่ีเก่ียวของ (สาขาวิชาและสาขางานท่ีเปดรับตรวจสอบไดจาก ระบบการรบั
สมัคร) 

ปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปคร่ึง (เรียนในเวลาราชการ)  หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)  
เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต  
(MMT-R) 

06306 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/ เกษตรกรรม อนุปริญญาทางชางอุตสาหกรรม/ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร 

ปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปคร่ึง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
คอมพิวเตอรชวยออกแบบและบรหิารงาน
กอสราง (CDM-R)*  

06302 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  กลุมวิชาการกอสราง/อนุปริญญาทางชางกอสราง 

จํานวนประกาศรับดานกฬีา 12 คน จํานวนประกาศรับดานศิลปวัฒนธรรม 27 คน รวมจํานวน  39 คน 
 หมายเหตุ  1. โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอืน่ๆ 
               2. *จัดการเรียนการสอนโดยใช ภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 ของจาํนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร อตัราคาบํารุงการศึกษา 
   ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท 
 
 



32                       การรับสมคัรระดบัปริญญาตรีต่อเน่ือง 2-3 ปี/ปริญญาตรีเทียบโอน 2 - 3 ปี 
 

  คณะพัฒนาธุรกจิและอุตสาหกรรม จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 

วุฒิท่ีไดรับ/สาขาวิชา รหัส วุฒิผูสมัคร  ปวส. 
 สาขาวิชา  

ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 2 ป หลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) 
การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ  
(BMSs-R) 
 

16301 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ/ประเภทวิชา 

ศิลปกรรม/ประเภทวิชาเกษตรกรรม/ประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร/ประเภทวิชาคหกรรม/ประเภทวิชาประมง 
สาขางานอุตสาหกรรมสตัวนํ้า/ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
สาขาวิชาการจดัการธุรกิจขนสง 

การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ  
(BMSx-R) 

16302 

การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย  

(BBRs-R) 

16304 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ/ประเภทวิชา 

ศิลปกรรม/ประเภทวิชาเกษตรกรรม/ประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร/ประเภทวิชาคหกรรม/ประเภทวิชาประมง 
สาขางานอุตสาหกรรมสตัวนํ้า/ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
สาขาวิชาการจดัการธุรกิจขนสง 

การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย 

(BBRx-R) 

16305 

จํานวนประกาศรับดานกฬีา 4 คน จํานวนประกาศรับดานศิลปวัฒนธรรม 2 คน รวมจํานวนรับ  6 คน 
หมายเหตุ อัตราคาบํารงุการศึกษา ภาคการศึกษาละ 27,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่นๆ 

 
 

  คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ      จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 

วุฒิท่ีไดรับ/สาขาวิชา รหัส วุฒิผูสมัคร  ปวส. 
 สาขาวิชา  

ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการคา (IBTT - R)  17301 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(บริหารธุรกิจ) หรือสาขาวิชาการจดัการธุรกิจขนสง/การจดัการธุรกิจ 
ของท่ีระลกึและผลติภณัฑพ้ืนบาน  

การจัดการทองเท่ียวและโรงแรม (THT-R) 17302 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ทองเท่ียว หรืออนุปรญิญาทางคอมพิวเตอร (สายพาณิชยการ) 

จํานวนประกาศรับดานกฬีา 10 คน จํานวนประกาศรับดานศิลปวัฒนธรรม 10 คน รวมจํานวน  20 คน 
       หมายเหตุ  อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ 
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หมายเหตุ      

1. ใหผูสมัครตรวจสอบวุฒิผูสมัครวาสามารถสมัครเขาศึกษาในสาขาวิชาใดไดท่ีเว็บไซต 
http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/Information/ GradCondCheck.aspx  

2. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา ผูท่ีสอบขอเขียนได บางคนอาจตองลงทะเบียนเรียน
วิชาพ้ืนฐานตามท่ีกรรมการประจําสาขาวิชากําหนด ในภาคฤดูรอนประมาณ 5 - 6 สัปดาห จึงมสีิทธ์ิลงทะเบียน
เรียนตามภาคการ เรียนปกตไิด ท้ังน้ีข้ึนอยูกับการพิจารณาของกรรมการสาขาวิชาน้ัน  

3. การเลือกสาขาวิชา ผูสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาไดสูงสุด 3 สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาใหเขา
ศึกษาในสาขาวิชาอ่ืน กรณีท่ีผูสมคัรไมสามารถเขาศึกษาตามสาขาวิชาท่ีเลือกได ในวันสอบสัมภาษณ 

4. การสอบ ผูสมัครระดับปรญิญาตรี 2 - 3 ป/ปริญญาตรเีทียบโอน 2 - 3 ป ทุกสาขาวิชาตองสอบทักษะกฬีา/
ศิลปวัฒนธรรม ตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ซ่ึงจะประกาศใหทราบในวันท่ี 27 มกราคม 2566 

5. วันและเวลาเรียน  
      (R)  โครงการปกติ เปนหลักสูตรตอเน่ือง 2 ป/เทีบโอน 2 ป/2 ปครึ่ง/3 ป เรียนวันจันทร - ศุกร   
 เวลา 08.00 - 16.00 น.  
  (รวมปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป )     
      (T)  โครงการปกติ เปนหลักสูตรตอเน่ือง/เทียบโอน 3 ป เรียนวันจนัทร - ศุกร เวลา 17.00 – 21.00 น.  วันเสาร   
            เวลา 08.00 - 16.00 น.  
        เฉพาะปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (R) ใชเวลาเรียน 3 ป  

       เรยีนวันจนัทร - ศุกร เวลา 08.00 - 16.00 น. และ (T) ใชเวลาเรยีน 3 ป เรยีนวันจนัทร - ศุกร เวลา 17.00 - 21.00 น.   
             วันเสาร  เวลา 8.00 - 16.00 น. 

        * ท้ังน้ีวันและเวลาเรยีนบางหลักสตูร คณะ/วิทยาลัย อาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม  

4.2 คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาของผูสมัคร  
 

ผูสมคัรเขาศึกษาระดับปรญิญาตร ี2 - 3 ป/ปรญิญาตรเีทียบโอน 2 - 3 ป ตองสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูใน
ภาคเรยีนสดุทายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนใดท่ีมหาวิทยาลยัเทียบเทา ตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนดในแตละสาขาวิชา   

นอกจากน้ีผูสมัครตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแตภาคแรกจนถึงภาคตนของปสุดทายของหลักสูตร ไมนอยกวา  

2.25 กรณีท่ีสําเร็จการศึกษาแลว ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.25 
กรณีผูสมัครท่ีเปนนักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ ซึ่งสมาคมกีฬาแหงประเทศไทยรับรอง หรือเปนนักกีฬาเขา

แขงขันกีฬาแหงชาติ/เยาวชนแหงชาติ ไดอันดับ 1 – 3 จะไดรับการยกเวนไมใชบังคับเกณฑระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 

 ผูสมัครตองตรวจสอบคุณวุฒิของตนเองวาสามารถสมัครเขาศึกษาในคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชาใด 
  ท่ีเว็บไซต http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/Information/GradCondCheck.aspx  

4.3 คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร  
 

1.   เปนผูยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยเปนประมุขอยางบริสุทธ์ิใจ 
2.   เปนผูมีความประพฤติดี เรียบรอย แตงกายสุภาพ และรับรองตอมหาวิทยาลัยวาจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ  

            และคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด 
3.   ไมมีช่ือในทะเบียนเปนนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยช้ันสูงอ่ืนๆ ยกเวนมหาวิทยาลัยเปด 
4.   ไมเปนผูเคยถูกตองโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสดุใหจําคกุเวนแตความผดิลหุโทษหรือความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท  
5.   ไมเปนผูประพฤติผิดวินัยนักศึกษาข้ันรายแรงดวยการใหพนสภาพจากการเปนนักศึกษาในปการศึกษา 2565 

  ดวยการ “ใหออก”  
6.   ไมเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคจิตฟนเฟอน โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญท่ีจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
7.   มีผูปกครองหรือผูอุปการะรับรองวาจะอุดหนุนคาธรรมเนียม คาบํารุงและคาใชจายตางๆ ท่ีเก่ียวกับการศึกษา  

                ไดตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา 



34                       การรับสมคัรระดบัปริญญาตรีต่อเน่ือง 2-3 ปี/ปริญญาตรีเทียบโอน 2 - 3 ปี 
 

8.   ตองเปนผูท่ีอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 
9.   เปนผูท่ีมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติตามขอ 1 - 9 ขอใดขอหนึ่งอยูกอนทําการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัด
สิทธิ์ในการสอบคัดเลือกคร้ังนั้นๆ และแมจะไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว และไมไดเปลี่ยน
สถานภาพจากเดิมไปเปนอยางอ่ืน  จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที 

4.4 คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา  
 

1. มีคุณสมบัตคิรบถวนตามคณุสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร และคณุสมบัตผิูสมคัรทางดานกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม  
2.   สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดในแตละสาขาวิชา  

ผูท่ีสอบคัดเลือกไดจะตองไมมีช่ือเปนนิสิตหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอ่ืนซึ่งมีกําหนดเวลาเรยีนตามวันและ 
เวลาราชการ ยกเวนมหาวิทยาลัยเปด ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยูในมหาวิทยาลยัน้ี 

  ผูท่ีสอบคัดเลือกได  จะตองไมมีช่ือเปนนิสิต หรือนักศึกษาในสถาบันการศึกษาอ่ืน  ซึ่งมีกําหนดเวลาเรียนตามวัน
และเวลาราชการ ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยน้ี  

หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามท่ีกําหนดหรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามท่ีระบุไว
อยูกอนทําการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกคร้ังนั้นๆ และแมจะไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเรียบรอยแลวก็ตาม และไมไดเปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเปนอยางอ่ืน จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษา
ทันที 

4.5   การชําระเงินและการขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
  ผูผานการคัดเลือกตองชําระเงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา  คาลงทะเบียนวิชาเรียนและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ตาม
วัน เวลาท่ีมหาวิทยาลัยประกาศใหดําเนินการและตองนําหลักฐานการชําระเงินพรอมหลักฐานอ่ืนๆ สําหรับการข้ึนทะเบียนเปน
นักศึกษาไปข้ึนทะเบียนดวยตนเอง  ตามวัน  เวลา  และสถานท่ี  ท่ีมหาวิทยาลัยประกาศใหทราบและปฏิบัติ 

  กรณีผูผานการคัดเลือกไมมาทําการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หรือประสงคจะสละสิทธิ ์
ไมเขาศึกษา เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียนวิชาเรียนและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีไดชําระไว จะตกเปนเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัย เวนแตกรณีผูผานการคัดเลือกไมสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิม ซ่ึงทําใหไมสามารถ 
ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาได  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินท่ีชําระไวเปนกรณีไป 

 
 
 
 
 



ขอ้มูลทัว่ไป 
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5. ขอมูลท่ัวไป 

5.1 ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 

 สัญลักษณ 

 

ตราประจํามหาวิทยาลัย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ไดพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ใหอัญเชิญ "พระมหามงกุฏ" ซึ่งเปนพระบรมราชลัญจกร ประจําพระองคพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 ใหเปนตราประจํามหาวิทยาลัย 

 
สีประจํามหาวิทยาลัย "สีแดงหมากสุก" เปนสีประจําพระองคในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลท่ี 4 ท่ีมหาวิทยาลัยอัญเชิญมา เปนสีประจํามหาวิทยาลัย 

 

ตนไมประจํามหาวิทยาลัย "ตนประดูแดง" เปนไมเน้ือแข็งท่ีมีความแข็งแกรงซึ่งแสดงถึงความแข็งแกรง
ของมหาวิทยาลัย ดอกมีสีแดงเขมเหมือนหมากสุก ซึ่งตรงกับสีประจํามหาวิทยาลัย และจะออกดอก
ในชวงเดือนกุมภาพันธ ซึ่งตรงกับวันสถาปนามหาวิทยาลัย คือ วันท่ี 19 กุมภาพันธ ของทุกป 

 

 ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ เอกลักษณ 
ปรัชญา พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ปณิธาน มุงมั่นท่ีจะพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความเปนเลิศทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

และวิชาการข้ันสูงท่ีเก่ียวของ ใหมีความรูคูคุณธรรม เพ่ือเปนผูพัฒนาและสรางสรรคเทคโนโลยี 
ท่ีเหมาะสม อันกอใหเกิดการพัฒนา เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน 

อัตลักษณ บัณฑิตท่ีคิดเปน ทําเปน 
เอกลักษณ มจพ. คือมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรคประดิษฐกรรมสูนวัตกรรม 

 

   วันท่ี 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2502  

กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดตั้ง โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ โดยความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเปนท่ีรูจักกันท่ัวไปในนาม “เทคนิคไทย-เยอรมัน” 

   วันท่ี 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2507   

โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือไดรับการยกฐานะข้ึนเปน “วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ”  

   ป พ.ศ. 2514  

วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ ไดรวมกับวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี และวิทยาลัยโทรคมนาคม นนทบุรี โดยไดรับพระราชทาน

นามจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั วา “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา” โดยมีวิทยาลัยท้ังสามแหงเปนวิทยาเขต ซึ่ง

วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือใชช่ือวา “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาเขตพระนครเหนือ” 

   วันท่ี 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2529  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาแยกออกเปนสถาบันอุดมศึกษา 3 แหง ไดแก 

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง    

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

 

 



ระเบียบการรับสมคัรนกัศึกษาผูมี้ความสามารถดีเด่นทางดา้นกีฬา/ศิลปวฒันธรรม 2566 
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   ป พ.ศ. 2538 

 สถาบันไดขยายการศึกษาไปยังสวนภูมิภาคท่ีจังหวัดปราจีนบุรี ในนามสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ ปราจีนบุรี  

   วันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2550 

 ไดรับการจัดตั้งเปน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปนหนวยงานในกํากับของรัฐ 

   วันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดลงนามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการโครงการจัดต้ัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง กับจังหวัดระยอง  

   ปจจุบัน  

        จัดการศึกษาตั้งแตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปริญญาตร ีปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีหนวยงาน 

รับผิดชอบการจัดการศึกษาตางๆ คือ 

- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- คณะวิศวกรรมศาสตร - คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ 

- คณะวิทยาศาสตรประยุกต - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 

 - คณะศิลปศาสตรประยุกต - บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน 

- วิทยาลัยนานาชาต ิ - คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 

- คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  - คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

- คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ - คณะวิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม 

- คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี - คณะบริหารธุรกิจ 

นอกจากน้ียังมีบัณฑิตวิทยาลัยเปนหนวยงานกลางท่ีดําเนินการบริหารจัดการ และประสานความรวมมือจาก

ภาควิชาและคณะ/วิทยาลัย ตาง ๆ เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

5.2 นโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
ตลอดระยะเวลา 63  ปท่ีผานมา มหาวิทยาลัยไดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตผูสําเร็จการศึกษาในระดับตางๆ 

ออกไปรับใชสังคมเปนจํานวนมากตามท่ีไดตั้งปณิธานไววา มุงมั่นท่ีจะพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและวิชาการขั้นสูงท่ีเกี่ยวของ ใหมีความรูคูคุณธรรม เพ่ือเปนผูพัฒนาและสรางสรรค
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม อันกอใหเกดิการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมท่ีย่ังยืน ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยไดนําเอา
ปรัชญาและวิธีการของเยอรมันท่ีมุงเนนการปฏิบัติและสามารถกระทําจริงได เปนตนแบบและพัฒนาใหเหมาะสมกับสถานการณ
และสภาพแวดลอมของประเทศ โดยไดเริ่มตนผลิตชางฝมือยุคใหมท่ีทันสมัยของประเทศ พัฒนาชางท่ีมีความรู  ทักษะ และ
ประสบการณจริงท่ีทํางานไดอยางจริงจัง จนเปนท่ียอมรับกันท่ัวไปวาผูท่ีจบจากมหาวิทยาลัยแหงน้ีสามารถทํางานได แกไข
ปญหาไดดีและมีฝมือ แมวาในปจจุบันจะมีการขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของประเทศทําให
ความตองการแรงงานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีมากข้ึน ซึ่งมหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงปญหาน้ีมาโดยตลอด จึงมี
เปาหมายท่ีจะสนองตอบความตองการกําลังคนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน  และจําเปนตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม อันจะเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต และเปนการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับ อุดมศึกษาใหกวางขวางมากข้ึน มหาวิทยาลัยจึงไดรวมมือกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย สมาคมวิชาชีพ นิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม วิทยาลัย และโรงเรียนอาชีวศึกษาตางๆ ใน
การจัด Cooperative Education และ Training ท้ังน้ีเพ่ือเปนการขยายฐานการพัฒนากําลังคนในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ตลอดจนเพ่ือเปนการผลิตกําลังคนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณสมบัติความเช่ียวชาญ และชํานาญการท่ีจะเปน
ผูสรางเทคโนโลยีใหแกประเทศ  
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5.3 ทุนการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดตระหนักและใหความสําคัญเก่ียวกับเรื่องทุนการศึกษา เพ่ือ
สงเสริม/สนับสนุนใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคนไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียนโดยเทาเทียมกัน รวมท้ังเพ่ือเปนการเปด
โอกาสทางการศึกษาใหแกเยาวชนของชาติในอนาคต ซึ่งกองกิจการนักศึกษา โดยงานสวัสดิการนักศึกษา เปนหนวยงานกลางใน
การทําหนาท่ีประสานงาน ในการดําเนินงานเก่ียวกับทุนการศึกษาแกนักศึกษา มีทุนการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการ
จัดสรรภายในมหาวิทยาลัย และทุนการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย  รวมถึงดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในเรื่องกองทุน
เงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินใหกูยืมท่ีผูกับรายไดในอนาคต (กรอ.) และทุนการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  
โดยสรุปรายละเอียดไดดังน้ี  

1. ทุนการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย  
1.1  ทุนอุดหนุนการศึกษา นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย (ประเภทยกเวนคาหนวยกิต) 
1.2  ทุนอุดหนุนวิชาการ (โครงการสมทบพิเศษ) 
1.3  ทุนการศึกษาจากเงินพัฒนาวิชาการ (โครงการปกต)ิ ม ี4 ประเภท คือ 

1.3.1 ทุนเรียนด ี
1.3.2 ทุนขาดแคลน 
1.3.3 ทุนผูมีความสามารถดีเดน (อาทิ ดานกีฬา ศิลปวัฒนธรรม)  
1.3.4 ทุนการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการกําหนด 

    1.4  ทุนชวยเหลือฉุกเฉินเพ่ือการศึกษา กรณีตาง ๆ  

2. ทุนการศึกษาท่ีไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก  
มหาวิทยาลัย   ไดรับการสนับสนุนดานทุนการศึกษาสวนหน่ึงจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเปน

ประจําทุกป ท้ังท่ีเปนทุนการศึกษาตอเน่ืองและทุนการศึกษาท่ีเพ่ิมใหมในแตละปการศึกษา  ซึ่งแหลงทุนใหญมาจาก 2 แหลงทุน คือ 
  2.1  มูลนิธิ  บริษัท  กองทุนฯ ตางๆ ศิษยเกา และผูมีจิตศรัทธาท่ีประสงคจะสนับสนุนทุนการศึกษาใหแกนักศึกษา 
ตามคุณสมบัติท่ีแตกตางกันไปของแตละประเภททุน ในแตละปการศึกษามี มูลนิธิ บริษัท กองทุนตางๆ  
ศิษยเกา และผูมีจิตศรัทธา ใหการสนับสนุนทุนการศึกษาแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จํานวนประมาณ 44 แหลงทุน  มูลคา
ทุนการศึกษาประมาณ 2,252,00.00 บาท 
 2.2  หนวยงานของรัฐ  ซึ่งมหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรทุนตามนโยบายของรัฐ  ในโครงการตางๆ  
เชน ทุนการศึกษาเยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต (เริ่มปการศึกษา 2550)  ทุนการศึกษา 
เฉลิมราชกุมารี (เริ่มปการศึกษา 2550) ทุนการศึกษาในพระราชานุเคราะห (ทุนตอเน่ือง) เปนตน 

3. กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
                    มหาวิทยาลัยดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล ในการสนับสนุนใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ท่ีขาดแคลน
ทุนทรัพย ท่ีประสงคจะขอรับเงินทุนการศึกษาประเภทท่ีตองชําระคืนใน “กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา” ลักษณะท่ี 1 (กย
ศ.เดิม) โดยในแตละปการศึกษา กยศ. จะมีเกณฑ ประชาสัมพันธถึงคุณสมบัติของผูกูยืมฯ ใหทราบเปนขอมูลประกอบ 
นักศึกษาท่ีประสงคจะกูยืมเงินกองทุนฯ ดําเนินการในระบบอิเล็กทรอนิกสผานทาง www.e-studentloan.or.th  รวมท้ัง
รับทราบความเคลื่อนไหวหรือขาวประชาสัมพันธผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย และ กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
ลักษณะท่ี 2 (กรอ.เดิม) การดําเนินการใหกูยืมเงิน ดําเนินการภายใต พ.ร.บ. กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560  
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  สอบถามขอมูลโดยตรง เรื่อง การจัดบริการตางๆ  การจัดโครงการพัฒนานักศึกษา ดานทุนการศึกษาภายใน 
ภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ี  

 มจพ. กรุงเทพมหานคร กลุมงานสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา (ชั้น 4 อาคาร 40 ป มจพ.) 
โทร. 02 -5552000 ตอ 1150 โทรสาร 02-5552162 
เวลาทําการ วันจันทร ถึงวันศุกร 08.30 - 16.00 น. และวันเสาร 09.00 - 16.00 น.  

 มจพ. ปราจีนบุรี (กลุมงานกิจการนักศึกษา มจพ. ปราจีนบุรี ชั้น 1 อาคารบริหาร) 
 โทร. 0-3721-7337 ตอ 7310, 7322 เวลาทําการ วันจันทร ถึงวันศุกร 08.30 - 16.00 น.  
 และวันเสาร 09.00 - 16.00 น.  

  มจพ. ระยอง (อาคารเรียนรวม ชั้น 3 หอง 3 - 10) 
  โทร. 0-3862-7028 หรือ 0-3862-7000 เวลาทําการ วันจันทร ถึงวันศุกร 08.30 - 16.00 น. 
   และวันเสาร 09.00 - 16.00 น.  

5.4 อัตราคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียม 

 ผูสอบคัดเลือกไดตองชําระคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมตางๆ ใหมหาวิทยาลัยในวันท่ีกําหนดไวทายประกาศ
ผูสอบคัดเลือกได เพ่ือข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 

ลําดับท่ี รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

ปวช.* ปริญญาตรี 

1. คาข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหม 1,000 1,000 

2. คาประกันทรัพยสินเสียหาย 1,000 1,000 

3 คาบัตรประจําตัวนักศึกษา 200 200 

4. คาบํารุงการศึกษาท่ีเรียกเก็บจากนักศึกษาภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ  18,000 19,000 

 • คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ

นวัตกรรมเซรามิกส/สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนา

ธุรกิจ ภาคการศึกษาละ 

- 22,000 

 • คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ   สาขาวิชาออกแบบภายใน/สาขาวิชา

ศิลปประยุกตและออกแบบผลิตภัณฑ/สาขาวิชาสถาปตยกรรม  

ภาคการศึกษาละ 

- 28,000 

 • คณะวิศวกรรมศาสตร    

  - หลักสูตรปกต ิ - 19,000 

  - หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ - 25,000 

 • คณะวิทยาศาสตรประยุกต    

  - หลักสูตรปกต ิ - 19,000 

 - หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
และนวัตกรรม/สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร/สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ/สาขาวิชาฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย/
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย/สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส/
สาขาวิชาฟสิกสวิศวกรรม/สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีความมั่นคง 
ภาคการศึกษาละ 
  

- 19,000 
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ลําดับท่ี รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

ปวช.* ปริญญาตรี 

 - หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวิทยาการมพิวเตอร/สาขาวิชาเคมี
อุตสาหกรรม/สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต/สาขาวิชาคณิตศาสตรเชิง
วิทยาการคอมพิวเตอร/สาขาวิชาสถิติประยุกต/สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการ
ประกันภัย/สาขาวิชาวิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะหเชิงสถิติ 
ภาคการศึกษาละ 
 

- 25,000 

 

 • คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม    

 - หลักสูตรปกต ิ - 19,000 

  - หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ - 25,000 

  • คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 

- ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 

 

- 25,000 

 

 - ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 2 ป หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ - 27,000 

 

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

 - หลักสูตรปกติ เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน - 19,000 

     - หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  - 25,000 

 

 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม   

 - หลักสูตรปกติ  - 19,000 

     - หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ 
และเครือขาย/สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ ภาคการศึกษาละ 

- 25,000 

 

5. คาประกันอุบัติเหตุ ปละ  350 350 

หมายเหตุ *    หลักสูตร ปวช. (เตรียมวิศวกรรมศาสตร) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
เปนหลักสูตรพิเศษที่ผลิตนักศึกษาเพ่ือเตรียมตัวเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดานวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ไมไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล ไมใชเปนหลักสูตรการศึกษาพ้ืนฐานที่เรียนฟรี ผูเขาเรียนจะตองเสียคาใชจายตามระเบียบ  
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 -    นักศึกษาทุกคนจะตองเขารับการอบรมจริยธรรม (วัน เวลา สถานที่และคาใชจายจะแจงใหทราบภายหลัง) 
 -    อัตราคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมตาง  ๆอาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดดูประกาศของมหาวิทยาลัย 
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