1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสูน่ วัตกรรม

การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2560
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เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี

 ปวส.

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีต่อเนือ่ ง 2 - 3 ปี/เทียบโอน 3 ปี
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

รับสมัครวันที่ 5 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 20 มกราคม 2560
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เรื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ
สําหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ สําหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์) ดังนี้
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครผู้กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. ระดับปริญญาตรี 4 ปี
รับสมัครผู้กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์
และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รับสมัครผู้กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรม
3. ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 - 3 ปี/เทียบโอน 3 ปี
รับสมัครผู้กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาใน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
สําหรับรายละเอียดต่างๆ ให้ถือปฏิบัติและเป็นไปตามระเบียบการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ ประจําปี
การศึกษา 2560 สําหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์) ที่แนบต่อท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

1

 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะรับสมัครผู้กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย
ที่มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์) เข้าศึกษาดังนี้
1. ระดั บประกาศนี ยบั ตรวิชาชี พ (ปวช.) หลั กสู ตรเตรียมวิ ศวกรรมศาสตร์ เรียนในเวลาราชการ ใช้ เวลาเรียน 3 ปี
ในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร ชื่อวุฒิการศึกษาที่ได้รับเมื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร คือ
“ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)”
2. ระดับปริญญาตรี 4 ปี
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
3. ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 – 3 ปี/เทียบโอน 3 ปี
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
โดยคณะ/วิทยาลัย จะยึดถือใบประกาศนียบัตรที่ได้จากการแข่งขันหุ่นยนต์ และคะแนน GPA ที่สะสมมาตลอดจากการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) ในการสมั ค รเข้ า ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญ าตรี ต่ อ เนื่ อ ง 2 - 3 ปี / เที ย บโอน 3 ปี
เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก แม้ว่ามาตรฐานการประเมินผลของแต่ละสถานศึกษาจะมีความแตกต่างกันมากก็ตาม เพื่อเป็นการเปิดโอกาส
ทางการศึ กษาให้ กับนั กศึกษาที่ มีความสนใจในเทคโนโลยีหุ่ นยนต์ มี ความประพฤติ ดี มี ความขยัน และความมุ่ งมั่นพากเพี ยร มี
รายละเอียดการรับนักศึกษาดังนี้
 ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
รายการ

กําหนดการ

สถานที่ดําเนินการ

1. ระเบียบการรับสมัคร
Download ระเบียบการรับสมัครทาง
อินเทอร์เน็ต
2. วิธีการสมัคร

วันที่ 5 - 20 มกราคม 2560

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

วันที่ 5 - 20 มกราคม 2560

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

2.1 สมัครทางอินเทอร์เน็ต

วันที่ 5 - 20 มกราคม 2560
กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS
2.2 สมัครที่มหาวิทยาลัย
เวลา 9.00 - 16.00 น.
สมัครผ่านทาง อินเทอร์เน็ตที่
มีบริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อ
(หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) http://www.admission.kmutnb.ac.th
การสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 25 มกราคม 2560
ดูที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th
4. สอบสัมภาษณ์/นําเสนอผลงาน
5. ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
6. ส่งผลตรวจสุขภาพ
7. ประกาศผลสอบคัดเลือก
8. ชําระเงินค่าธรรมเนียมและ
ค่าบํารุงการศึกษา
9. รายงานตัว ปฐมนิเทศ
หมายเหตุ

วันที่ 28 มกราคม 2560
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2560

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

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา
กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS
ดูที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th

วันที่ 21 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

ดูประกาศจากมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

ดูประกาศของคณะ/วิทยาลัยอีกครั้ง

ดูประกาศของคณะ/วิทยาลัยอีกครั้ง

* ผู้สอบคัดเลือกได้ หากไม่มารายงานตัว ตามวันที่ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
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 คุณสมบัติของผู้สมัคร/เกณฑ์การพิจารณา
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
1. รับผู้กําลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) (ไม่รับสอบเทียบ ม.3) โดยมีคะแนนตามที่
สภาวิชาการให้ความเห็นชอบและออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
1.1 โดยเมื่อ สําเร็จการศึกษาแล้วผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อจะต้องมีระดับ ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) เฉพาะชั้น
มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 3 (ม.3) ไม่ ต่ํากว่า 2.50 หรือ มีผลการเรีย นรวมเฉลี่ ยตลอดหลักสูตร ชั้ น ม.1 – ม.3 ไม่ต่ํากว่า 2.50 โดย
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการเรียนจากระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่
1 – 3 (ปพ.1:3) เท่านั้น
1.2 กรณี ผู้สมัครคุ ณสมบั ติไม่เป็ นไปตามข้อ 1.1 ต้องมีคุณสมบั ติดังนี้ คือต้องสอบผ่านการเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) สายวิทย์ - คณิต หรือกําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 (ม.4) สายวิทย์ - คณิต โดย
เมื่อสอบผ่านการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) สายวิทย์ - คณิตแล้ว ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ไม่ต่ํากว่า 2.50 เท่านั้น
2. ระดับปริญญาตรี
2.1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1. รับผู้กําลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม (GPA) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2559 ดังนี้
1.1 คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ํากว่า 2.50 สําหรับผู้ที่กําลังศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
ที่โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ
1.2 คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ํากว่า 3.00 สําหรับผู้ที่กําลังศึกษาหลักสูตรที่ไม่ตรงตามข้อ 1.1
2. จะต้องเป็นผู้ที่ลงแข่งขันหรือร่วมทีมแข่งขันหุ่นยนต์ที่เป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัย
3. เกณฑ์การพิจารณามีลําดับความสําคัญดังนี้
3.1 ได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ
3.2 เป็นตัวแทนประเทศไทยไปทําการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับนานาชาติ
3.3 ได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับชาติ
3.4 เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ
3.5 ได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับภูมิภาค
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. รับผู้กําลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(GPA) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2559 ไม่ต่ํากว่า 2.75
2. จะต้องเป็นผู้ที่ลงแข่งขันหรือร่วมทีมแข่งขันหุ่นยนต์ที่เป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัย
3. เกณฑ์การพิจารณามีลําดับความสําคัญดังนี้
3.1 ได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ
3.2 เป็นตัวแทนประเทศไทยไปทําการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับนานาชาติ
3.3 ได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับชาติ
3.4 เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ
3.5 ได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับภูมิภาค
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 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
1. รับผู้กําลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2559 ไม่ต่ํากว่า 2.50
2. จะต้องเป็นผู้ที่ลงแข่งขันหรือร่วมทีมแข่งขันหุ่นยนต์ที่เป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัย
3. ผู้สมัครจะต้องได้รับรางวัลชมเชยในระดับสถานศึกษาขึ้นไป
2.2 ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 - 3 ปี/เทียบโอน 3 ปี
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี)
1. รับผู้กําลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมีค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2559 ไม่ต่ํากว่า 2.75
2. จะต้องเป็นผู้ที่ลงแข่งขันหรือร่วมทีมแข่งขันหุ่นยนต์ที่เป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัย
3. เกณฑ์การพิจารณามีลําดับความสําคัญดังนี้
3.1 ได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ
3.2 เป็นตัวแทนประเทศไทยไปทําการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับนานาชาติ
3.3 ได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับชาติ
3.4 เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ
3.5 ได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับภูมิภาค
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 - 3 ปี)
1. รับผู้กําลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมีค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2559 ไม่ต่ํากว่า 2.75
2. จะต้องเป็นผู้ที่ลงแข่งขันหรือร่วมทีมแข่งขันหุ่นยนต์ที่เป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัย
3. เกณฑ์การพิจารณามีลําดับความสําคัญดังนี้
3.1 ได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ
3.2 เป็นตัวแทนประเทศไทยไปทําการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับนานาชาติ
3.3 ได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับชาติ
3.4 เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ
3.5 ได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับภูมิภาค
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี)
1. รับผู้กําลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมีค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2559 ไม่ต่ํากว่า 2.50
2. จะต้องเป็นผู้ที่ลงแข่งขันหรือร่วมทีมแข่งขันหุ่นยนต์ที่เป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัย
3. ผู้สมัครจะต้องได้รับรางวัลชมเชยในระดับสถานศึกษาขึ้นไป
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 ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบการรับนักศึกษาออนไลน์
ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือทุกคน ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครผ่านระบบการ
รับนักศึกษาออนไลน์ให้ครบทุกขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากปฏิบัติไม่ครบตามขั้นตอนการสมัคร ผู้สมัครอาจเสียสิทธิในการ
สมัคร
ขั้นตอนการสมัคร
1. ศึกษา/ตรวจสอบข้อมูล
การรับนักศึกษา จากระเบียบการ/
ประกาศ รับสมัคร

2. เข้าสู่ระบบการรับนักศึกษา
ออนไลน์
2.1 ลงทะเบียนเพื่อการสมัครผ่าน
ระบบการรับนักศึกษาออนไลน์

2.2 กรอกข้อมูลการสมัคร
2.3 พิมพ์ใบแจ้งการชําระเงิน
ค่าสมัคร
3. ชําระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคาร

4. ตรวจสอบสถานะการสมัคร

วิธีการดําเนินการ
ผู้สมัคร ศึกษา/ตรวจสอบข้อมูลการรับนักศึกษาจากระเบียบการรับสมัครให้เข้าใจ
โดยดําเนินการดังนี้
 Download ระเบียบการรับสมัครและสืบค้นข้อมูลประกอบการรับสมัคร
ได้ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th เลือกโครงการผู้มี
ความสามารถดีเด่นด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม /นวัตกรรมหรือ
สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์
เข้าสู่ระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th
เลือกโครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม /นวัตกรรม
หรือสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์ (ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 20
มกราคม 2560)
ก่อนการสมัครผู้สมัครทุกคนต้องทําการลงทะเบียนเพื่อสมัครเรียน (ผู้สมัคร
ลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น) ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th
เลือกโครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม /นวัตกรรม
หรือสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์ ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้สมัครจะต้อง
 กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร 13 หลัก ให้ถูกต้อง
 กําหนดรหัสผ่าน (ผูส้ มัครเป็นผู้กําหนด ควรกําหนดรหัสที่ผู้สมัครจําได้ง่าย)
 กรอกชื่อ – นามสกุล เป็นภาษาไทยเท่านั้น (ไม่ต้องใส่คํานามหน้าชื่อ)
 ผู้สมัครกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนทําการบันทึก
 พิมพ์ใบแจ้งการชําระเงิน (ผู้สมัครต้องชําระเงินภายในวันที่ที่กําหนด
ซึ่งระบุอยู่ในใบแจ้งการชําระเงิน)
ผู้สมัครถือใบแจ้งการชําระเงินค่าสมัครไปชําระเงินทีธ่ นาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทย
พาณิชย์ ได้ทุกสาขา ภายในวันที่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งการชําระเงินค่าสมัคร การสมัคร
จะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชําระเงินตามกําหนดเวลาในใบแจ้งการชําระเงินค่าสมัคร
 หากผู้สมัครไม่ได้ชําระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนดตามใบแจ้งการชําระเงิน
ค่าสมัคร กรณีทยี่ ังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ให้ผู้สมัครดําเนินการ login
เข้าระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ (ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่) แล้วยกเลิกการสมัครเดิม
ทําตามขั้นตอนที่ 2 ข้อ 2.2 ข้อ 2.3 และขั้นตอนที่ 3 ใหม่อีกครั้ง
กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ถือว่าผู้สมัครไม่ประสงค์จะสมัคร และจะเรียกร้อง
สิทธิใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้
หลังจากวันที่ไปชําระเงินแล้ว 3 วันทําการ ให้ผู้สมัครสามารถตรวจสอบ
สถานะการสมัครว่าการชําระเงินสําเร็จหรือไม่
เข้าสู่ระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม /นวัตกรรมหรือ
สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์ ให้ผู้สมัครดําเนินการ login (ตรงช่องที่อยู่ด้านขวามือ)
กรอกเลขประจําตัวประชาชน และรหัสผ่าน ให้ถูกต้อง
ถ้าการชําระเงินเรียบร้อยไม่มีปญ
ั หาใดๆ สถานะจะแสดงว่า “สําเร็จ” กรณีที่
ยังไม่ชําระเงิน สถานะจะแสดงว่า “รอชําระเงิน”
ขั้นตอนนี้ผู้สมัครจะทราบสถานภาพการชําระเงินเท่านั้น
มีต่อ
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ขั้นตอนการสมัคร
5. พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร

วิธีการดําเนินการ
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2560 ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร เพื่อ
ใช้เป็นหลักฐานแสดงในวันที่สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ และใช้ติดต่อกับ
มหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ ที่
http://www.admission.kmutnb.ac.th
เลือกโครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม /นวัตกรรม
หรือสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์ ให้ผู้สมัครดําเนินการ login (ตรงช่องที่อยู่ด้าน
ขวามือ) กรอกเลขประจําตัวประชาชน และรหัสผ่าน ให้ถูกต้อง
ผู้สมัครจะทราบข้อมูลเลขที่สมัคร เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ

ผู้สมัครที่ได้ทําการสมัครและชําระเงินค่าสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
กรณี ที่ ต้ องการเปลี่ ยนแปลงสาขาวิชา/อั นดั บการเลื อก สามารถกระทํ าได้ ในช่ วงเวลาของกํ าหนดการรับสมั คร
ซึ่งผู้สมัครต้องทําการสมัครใหม่ โดย login เข้าระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ (ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่) แล้วยกเลิกการสมัครเดิม
ทําตามขั้นตอนที่ 2 ขอ 2.2 ขอ 2.3 และขั้นตอนที่ 3 ใหม่อีกครั้ง หากผู้สมัครได้ชําระเงินค่าสมัครแล้ว ต้องชําระเงิน
ค่าสมัครใหม่
ผู้สมัครเกิดปัญหา หรือข้อขัดข้องในการดําเนินการตามขั้นตอนต่างๆ
ให้แจ้งกลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1626 หรือ 1627
 ระดับ/คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา ที่เปิดรับ
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
สาขาที่เปิดรับสมัคร
รหัสสาขา
วุฒิผู้สมัคร
โยธา (C) โปรแกรมภาษาไทย
011
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) (ไม่รับสอบเทียบ ม.3)
1. โดยเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อจะต้องมี
เครื่องกล (M) โปรแกรมภาษาไทย
012
ระดั บผลการเรี ยนเฉลี่ ย (GPA) เฉพาะชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 3
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E)
013
(ม.3) ไม่ ต่ํ ากว่ า 2.50 หรื อมี ผลการเรี ยนรวมเฉลี่ ยตลอด
โปรแกรมภาษาไทย
หลักสูตร ชั้น ม.1 – ม.3 ไม่ต่ํากว่า 2.50 โดยมหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาผลการเรียนจากระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
(ปพ.1:3) เท่านั้น
2. กรณีผู้สมัครคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1 ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ คือต้องสอบผ่านการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(ม.4) สายวิทย์ - คณิต หรือกําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย
ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 (ม.4) สายวิทย์ - คณิต โดยเมื่อสอบ
ผ่านการเรียนในระดั บชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 4 (ม.4) สายวิทย์ คณิตแล้ว ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 ไม่ต่ํากว่า 2.50 เท่านั้น
จํานวนประกาศรับสาขา 011, 013 สาขาละ 1 คน และสาขา 012 จํานวน 2 คน
รวมจํานวนที่ประกาศรับไม่เกิน 4 คน

6

 ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดการศึกษาที่
(** ห้ามเลือกข้ามคณะ และเลือกได้ไม่เกิน 2 อันดับ)
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (AmET)
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กําลัง
- แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กําลัง
(PNET - PE)
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
- แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ [ENET(C)]

รหัส
สาขาวิชา

มจพ. กรุงเทพมหานคร
วุฒิผู้สมัคร ปวช.

114

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล/ช่างอุตสาหกรรม
ฐานวิทยาศาสตร์

118

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/
กลุ่มวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์

395

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/
กลุ่มวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
398 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล/ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/
เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบํารุงอากาศยาน
กลุ่มวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
(ACET)
จํานวนประกาศรับสาขาวิชา 114, 118 และ 395 สาขาวิชาละ 2 คน และสาขาวิชา 398 จํานวน 1 คน
รวมจํานวนที่ประกาศรับไม่เกิน 7 คน

หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 คณะเท่านัน้ ห้ามเลือกข้ามคณะ และเลือกสาขาวิชาได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชาในคณะ/วิทยาลัยนั้นๆ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครในแต่ละคณะ/วิทยาลัย

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
(** ห้ามเลือกข้ามคณะ และเลือกได้ไม่เกิน 2 อันดับ)
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
วิศวกรรมการผลิต (PE)*

รหัส
สาขาวิชา

วุฒิผู้สมัคร ปวช.

151

ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล/
ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (RE)
195 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล/ไฟฟ้า/
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)**
อิเล็กทรอนิกส์/ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
วิศวกรรมอุตสาหการ (IE)*
157 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุม่ วิชาเครื่องกล/ไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์/ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
จํานวนประกาศรับ สาขาวิชา 151 จํานวน 5 คน สาขาวิชา 195 จํานวน 10 คน
สาขาวิชา 157 จํานวน 2 คน รวมจํานวนที่ประกาศรับไม่เกิน 17 คน

หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 คณะเท่านัน้ ห้ามเลือกข้ามคณะ และเลือกสาขาวิชาได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชาในคณะ/วิทยาลัยนั้นๆ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครในแต่ละคณะ/วิทยาลัย
* สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (PE) และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE) จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร เก็บเงินอุดหนุนการศึกษา ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ
** สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (RE) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เก็บเงินอุดหนุนการศึกษาภาคการศึกษาละ 60,000 บาท
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 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี
(** ห้ามเลือกข้ามคณะ และเลือกได้ไม่เกิน 2 อันดับ)
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

วุฒิผู้สมัคร ม.6 หรือ ปวช.

รหัส
สาขาวิชา

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

371

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
การจัดการอุตสาหกรรม (IM)

ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/
ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์/ประเภทวิชาพณิชยการ
สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) วิทย์ - คณิต หรือศิลป์ - คํานวณ หรือเทียบเท่า

375

ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
วิทย์ - คณิต หรือเทียบเท่า
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล/ไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์/ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชา
เกษตรกรรมหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย์-คณิต หรือ
ศิลป์ - คํานวณ หรือเทียบเท่า

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร (TA)
แขนงวิชาเครื่องจักรกลเกษตร

377

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงาน
ก่อสร้าง (CA)

379

ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/ศิลปกรรม/ช่างอุตสาหกรรมฐาน
วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ด้านช่างอุตสาหกรรม) หรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย์ - คณิต หรือศิลป์ - คํานวณ หรือ
เทียบเท่า
จํานวนประกาศรับสาขาวิชาละไม่เกิน 2 คน รวมจํานวนที่ประกาศรับไม่เกิน 8 คน

หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 คณะเท่านัน้ ห้ามเลือกข้ามคณะ และเลือกสาขาวิชาได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชาในคณะ/วิทยาลัยนั้นๆ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครในแต่ละคณะ/วิทยาลัย

 ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
จัดการศึกษาที่
(** ห้ามเลือกข้ามคณะ และเลือกได้ 1 อันดับ)
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (InSE – R)

รหัส
สาขาวิชา

มจพ. กรุงเทพมหานคร
วุฒิผู้สมัคร ปวส.

592 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
รวมจํานวนที่ประกาศรับไม่เกิน 5 คน

หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 คณะเท่านั้น ห้ามเลือกข้ามคณะ และเลือกสาขาวิชาได้ไม่เกิน 1 สาขาวิชา
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 ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 - 3 ปี
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดการศึกษาที่
(** ห้ามเลือกข้ามคณะ และเลือกได้ไม่เกิน 2 อันดับ)
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

มจพ. กรุงเทพมหานคร

รหัส
สาขาวิชา

วุฒิผู้สมัคร ปวส.

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
เทคโนโลยีเครื่องต้นกําลัง
451 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี
- เทคโนโลยียานยนต์ (AMT - R)
บริการรถยนต์ หรือประเภทวิชาเกษตรกรรม
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กําลัง (PNT - R)
453 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กําลัง (PNT - T)
454 ผู้สมัครต้องมีพื้นฐาน ปวช. ด้านไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
- แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม (EIT - R) 455 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
จํานวนประกาศรับสาขาวิชาละไม่เกิน 2 คน รวมจํานวนที่ประกาศรับไม่เกิน 8 คน
หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 คณะเท่านัน้ ห้ามเลือกข้ามคณะ และเลือกสาขาวิชาได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชาในคณะ/วิทยาลัยนั้นๆ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครในแต่ละคณะ/วิทยาลัย

 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
(** ห้ามเลือกข้ามคณะ และเลือกได้ไม่เกิน 2 อันดับ)
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

รหัส
สาขาวิชา

จัดการศึกษาที่

มจพ. ปราจีนบุรี
วุฒิผู้สมัคร ปวส.

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITI - R)

811 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรืออนุปริญญาทาง ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์ (สายช่างอุตสาหกรรม) และผู้สมัคร
ต้องได้ศึกษาวิชาพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์
การจัดการอุตสาหกรรม (IMT - R)
815 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรืออนุปริญญาทางช่างอุตสาหกรรม/
ช่างก่อสร้าง/ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/วิทยาศาสตร์/คอมพิวเตอร์
(สายช่างอุตสาหกรรม)
จํานวนประกาศรับสาขาวิชาละไม่เกิน 2 คน รวมจํานวนที่ประกาศรับทุกสาขาวิชาไม่เกิน 4 คน

หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 คณะเท่านัน้ ห้ามเลือกข้ามคณะ และเลือกสาขาวิชาได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชาในคณะ/วิทยาลัยนั้นๆ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครในแต่ละคณะ/วิทยาลัย
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 การเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร
ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 คณะ/วิทยาลัย ห้ามเลือกข้ามคณะ และเลือกสาขาวิชาได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชา
ในคณะ/วิทยาลัยนั้นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครในแต่ละคณะ/วิทยาลัย
 วิธีการคัดเลือก
คัดเลือกนักศึกษาโดยพิจารณาจากเอกสาร และการสอบสัมภาษณ์
 คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
รับผู้กําลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) (ไม่รับสอบเทียบ ม.3) โดยมีคะแนนตามที่สภา
วิชาการให้ความเห็นชอบและออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
1.1 โดยเมื่ อ สําเร็จ การศึกษาแล้วผู้ที่ จะเข้าศึก ษาต่ อ จะต้อ งมี ระดับ ผลการเรียนเฉลี่ ย (GPA) เฉพาะชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 (ม.3) ไม่ ต่ํ า กว่ า 2.50 หรื อ มี ผ ลการเรี ย นรวมเฉลี่ ย ตลอดหลั ก สู ต ร ชั้ น ม.1 – ม.3
ไม่ต่ํากว่า 2.50 โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการเรียนจากระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (ปพ.1:3) เท่านั้น
1.2 กรณี ผู้สมั ครคุ ณสมบั ติไม่เป็ นไปตามข้ อ 1.1 ต้องมีคุ ณสมบั ติดังนี้ คือต้องสอบผ่านการเรียนในระดับชั้ น
มั ธยมศึ กษาปี ที่ 4 (ม.4) สายวิ ทย์ - คณิ ต หรือกํ าลั งศึ กษาอยู่ ในภาคเรียนสุ ดท้ ายระดั บมั ธยมศึ กษาชั้ นปี ที่ 4
(ม.4) สายวิทย์ – คณิต โดยเมื่อสอบผ่านการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) สายวิทย์ – คณิตแล้ว ต้องมี
ระดับผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่ต่ํากว่า 2.50 เท่านั้น
2. ระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 - 3 ปี/เทียบโอน 3 ปี
2.1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับผู้กําลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม (GPA) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2559 ดังนี้
1.1 คะแนนเฉลี่ ย สะสม (GPA) ไม่ ต่ํ า กว่ า 2.50 สํ า หรั บ ผู้ ที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาหลั ก สู ต รเตรี ย มวิ ศ วกรรมศาสตร์
ที่ โ รงเรี ย นเตรี ย มวิ ศ วกรรมศาสตร์ วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม (วทอ.) มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1.2 คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ํากว่า 3.00 สําหรับผู้ที่กําลังศึกษาหลักสูตรที่ไม่ตรงตามข้อ 1.1
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รับผู้กําลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(GPA) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2559 ไม่ต่ํากว่า 2.75
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
รับผู้กําลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2559 ไม่ต่ํากว่า 2.50
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2.2 ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 - 3 ปี/เทียบโอน 3 ปี
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี)
รับผู้กําลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมีค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2559 ไม่ต่ํากว่า 2.75
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 - 3 ปี)
รับผู้กําลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม (GPA) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2559 ไม่ต่ํากว่า 2.75
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี)
รับผู้กําลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมีค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2559 ไม่ต่ํากว่า 2.50
 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
1. ต้องเป็นผู้ที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขอย่างบริสทุ ธิ์ใจ
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
3. ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชัน้ สูงอื่นๆ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด
4. ไม่เป็นผู้เคยถูกต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาท
5. ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดวินัยนักศึกษาขั้นร้ายแรงด้วยการให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา 2559
ด้วยการ “ให้ออก”
6. ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
7. มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่าบํารุงและค่าใช้จา่ ยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษา
8. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
9. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
10. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กําหนดหรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้อยู่ก่อนทํา
การสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที
 ค่าสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบเริ่มต้นสําหรับการเลือกสาขาวิชาอันดับ 1 เป็นเงิน 400 บาท และอันดับถัดไปสาขาวิชาละ 100 บาท
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 การสอบสัมภาษณ์
ผู้สมัครที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องมารายงานตัว เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาที่คณะ/วิทยาลัยกําหนด
หลักฐานที่ต้องนํามาในการสอบสัมภาษณ์ คือ
1. ใบหลักฐานแสดงการสมัคร
2. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ โดยต้องมีรูปผู้สมัครและเลขประจําตัวประชาชน
ปรากฏอยู่ในบัตรนั้น ฉบับจริง พร้อมสําเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด
3. หลักฐานการศึกษา ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ Transcript หรือใบรับรอง หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่ากําลังศึกษา
อยู่ในภาคเรียนสุดท้าย ในสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแต่ละระดับ [ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)] ฉบับจริง พร้อมสําเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด
4. ประกาศนียบัตรหรือหลักฐานแสดงประวัติผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ฉบับจริง พร้อมสําเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด
5. เอกสาร หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือไฟล์การนําเสนอผลงาน
หมายเหตุ เอกสารในข้อ 2 - 4 ให้ผู้สมัครจัดเย็บเป็น 1 ชุด และส่งให้กับกรรมการสอบสัมภาษณ์
 การส่งผลการตรวจสุขภาพ
ผู้สมัครที่มีรายชื่ อผ่านการสอบสัมภาษณ์ จะต้องส่งผลตรวจสุ ขภาพ ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่มหาวิทยาลั ยกําหนดไว้ท้ าย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยส่งผลการตรวจสุขภาพ (ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเท่านั้น ไม่รับผลตรวจจากคลินิก
และสถานพยาบาล) โดยให้แพทย์สรุปผลตรวจลงในใบรับรองแพทย์ มีรายการที่ต้องตรวจดังนี้
- ผลตรวจสุขภาพทั่วไป ที่รับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- ผลตรวจเอ็กซเรย์ปอด (ไม่ต้องนําฟิล์มเอ็กซเรย์มาแสดง)
- ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (แอมเฟตามีน) ผลตรวจปัสสาวะทั่วไป (U/A)
- ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
- ผลการตรวจตาบอดสีเฉพาะผู้สมัครใน สาขาวิชา ดังนี้
คณะ/วิทยาลัย
ปริญญาตรี 4 ปี
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี
- วิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กําลัง (PNET) ทุกแขนงวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ENET) ทุกแขนงวิชา
วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (InSE)

 คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และคุณสมบัติทางด้านหุ่นยนต์
2. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะต้องไม่มีชื่อเป็นนิสิตหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่น ซึ่งมีกําหนดเวลาเรียนตามวัน
และเวลาราชการ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้
หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กําหนดหรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้อยู่ก่อนทําการ
สมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วก็
ตาม และไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที

12

 การชําระเงินและการขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ผู้ ผ่ านการคั ดเลื อกต้ องชํ าระเงิ นค่ าธรรมเนี ยมและค่ าบํ ารุ งการศึ กษา ค่ าลงทะเบี ยนวิ ชาเรี ยนและค่ าธรรมเนี ยมอื่ นๆ
ตามวัน เวลา ที่ มหาวิ ทยาลั ยประกาศให้ ดํ าเนิ นการและต้ องนํ าหลั กฐานการชํ าระเงินพร้อมหลั กฐานอื่ นๆ สํ าหรั บการขึ้ นทะเบี ยน
เป็นนักศึกษาไปขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ทราบและปฏิบัติ
กรณี ผู้ ผ่ านการคั ดเลื อกไม่ มาทํ าการขึ้ นทะเบี ยนเป็ นนั กศึ กษาภายในระยะเวลาที่ กํ าหนด หรื อประสงค์ จะสละสิ ทธิ์
ไม่เข้าศึกษา เงินค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนวิชาเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ได้ชําระไว้ จะตกเป็นเงินรายได้
ของมหาวิ ท ยาลั ย เว้ น แต่ ก รณี ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กไม่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากสถาบั น การศึ ก ษาเดิ ม ซึ่ ง ทํ า ให้ ไม่ ส ามารถ
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินที่ชําระไว้เป็นกรณีไป
 อัตราค่าบํารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม
ผู้สอบคัดเลือกได้ต้องชําระค่าบํารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ
คัดเลือกได้ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ลําดับที่
1.
2.
3.

4.

รายการ
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย
ค่าบํารุงการศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษาภาคการศึกษาปกติ
 นักศึกษาโครงการปกติ ภาคการศึกษาละ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาละ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ/สาขาวิศวกรรมการผลิต
ที่จัดการเรียนการสอนรูปแบบเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ภาคการศึกษาละ
ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีละ (เริ่มมีผลคุ้มครองวันที่ 1 สิงหาคม)

ให้มหาวิทยาลัยในวันที่กําหนดไว้ท้ายประกาศผู้สอบ
จํานวนเงิน (บาท)
ปวช.*
ปริญญาตรี
1,000
1,000

1,000
1,000

18,000

19,000
60,000

-

25,000

250

250

หมายเหตุ

* หลักสูตร ปวช. (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์) โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นหลักสูตรพิเศษที่ผลิตนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล ไม่ใช่เป็นหลักสูตรการศึกษาพืน้ ฐานทีเ่ รียนฟรี
ผู้เข้าเรียนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายตามระเบียบ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้ารับการอบรมจริยธรรม (วัน เวลา สถานที่และค่าใช้จ่ายจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
- อัตราค่าบํารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูประกาศของมหาวิทยาลัย
กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มาทําการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือประสงค์จะสละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษา เงินค่าธรรมเนียมและ
ค่าบํารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนวิชาเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ได้ชําระไว้ จะตกเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เว้นแต่กรณีผู้ผ่านการคัดเลือก
 การรายงานตั
วเป็นนักศึกษา
ไม่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิม ซึ่งทําให้ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินที่ชําระไว้เป็นกรณีไป

ผู้สอบคัดเลือกได้แล้ว ยังไม่ถือเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จนกว่ามหาวิทยาลัย
จะขึ้นทะเบียนผู้สมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผู้สอบคัดเลือกได้ต้องไป
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 การรายงานตัวเป็นนักศึกษา
ผู้สอบคัดเลือกได้แล้ว ยังไม่ถือเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จนกว่ามหาวิทยาลัย
จะขึ้นทะเบียนผู้สมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผู้สอบคัดเลือกได้ต้องไปรายงานตัว/ปฐมนิเทศ
ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ให้ในประกาศผลสอบคัดเลือก ชําระเงินค่าบํารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมต่างๆ มิฉะนั้นจะ
ถือว่าสละสิทธิ์
หลังจากประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ให้นักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดท้ายประกาศผลสอบคัดเลือก
จากมหาวิทยาลัย อย่างถี่ถ้วน และซื้อเอกสารขึ้นทะเบียนที่ กองคลัง ชั้น 1 อาคาร TGGS
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ มีดังนี้
เข้าสู่ระบบการชําระเงินนักศึกษาใหม่
นําใบชําระเงินไปจ่ายเงินทีธ่ นาคารภายในระยะเวลาที่กําหนด
เข้าสู่ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
นําใบรายงานทะเบียนประวัติมาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ตามวันเวลาที่คณะ/วิทยาลัย กําหนด
ส่งมอบเอกสารขึ้นทะเบียนทีง่ านทะเบียนและสถิตินักศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS
ทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
เข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา ตรวจสอบผลการลงทะเบียนวิชาเรียน

