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

การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2561
สาหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์)

 ม. 3 เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
 ม.6/ปวช. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี

 ปวส.

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (มจพ.ปราจีนบุรี)
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 - 3 ปี/เทียบโอน 2-3 ปี
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (มจพ.ปราจีนบุรี)

รับสมัครวันที่ 11-25 ธันวาคม 2560
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เรื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีพิเศษ
สาหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีพิเศษ สาหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์) ดังนี้
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครผู้ ก าลั งศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดั บมั ธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าศึกษาระดับประกาศนียบั ต ร
วิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. ระดับปริญญาตรี 4 ปี
รับสมัครผู้กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) เข้าศึกษาในคณะ/วิทยาลัย ดังนี้
จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดการศึกษาที่ มจพ.ปราจีนบุรี
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
3. ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี/เทียบโอน 2-3 ปี
รับสมัครผู้กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาใน
คณะ/วิทยาลัย ดังนี้
จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดการศึกษาที่ มจพ.ปราจีนบุรี
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
สาหรับรายละเอียดต่างๆ ให้ถือปฏิ บัติและเป็น ไปตามระเบี ยบการรับ สมัครนั กศึกษาเข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิ เศษ
ประจาปีการศึกษา 2561 สาหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์) ที่แนบต่อท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

1
 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะรับสมัครผู้กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียน
สุดท้ายทีม่ ีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์) เข้าศึกษาดังนี้
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เรียนในเวลาราชการ ใช้เวลาเรียน 3 ปี
ในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร ชื่อวุฒิ การศึกษาที่ได้รับเมื่อสาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร คือ “ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)”
2. ระดับปริญญาตรี 4 ปี
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
3. ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 – 3 ปี/เทียบโอน 2-3 ปี
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
โดยคณะ/วิ ทยาลั ย จะยึ ดถื อ ใบประกาศนี ยบั ตรที่ ได้ จากการแข่ ง ขั นหุ่ นยนต์ และคะแนน GPA ที่ สะสมมาตลอด
จากการศึกษาระดั บมั ธยมศึ กษาตอนต้ น (ม.3) ในการสมั ครเข้ าศึ กษาระดับ ปวช. ระดับ มัธยมศึก ษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ในการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี/เทียบโอน 2 - 3 ปี เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก แม้ว่ามาตรฐาน
การประเมินผลของแต่ละสถานศึกษาจะมีความแตกต่างกันมากก็ตาม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มี
ความสนใจในเทคโนโลยีหุ่นยนต์ มีความประพฤติดี มีความขยัน และความมุ่งมั่นพากเพียร มีรายละเอียดการรับนักศึกษาดังนี้
 ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
รายการ
1. Download ระเบียบการรับสมัคร
ทางอินเทอร์เน็ต
2. สมัครทางอินเทอร์เน็ต
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
4. สอบสัมภาษณ์และนาเสนอผลงาน
5. ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
6. ส่งผลตรวจสุขภาพ
7. ประกาศผลสอบคัดเลือก
8. มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่าน
การคัดเลือกให้ ทปอ.
9. พิมพ์ใบแจ้งรหัสผ่านเพื่อนาไปยืนยัน
สิทธิ์การเข้าศึกษาต่อผ่านระบบ
Clearing House (เฉพาะผู้สมัครระดับ
ปริญญาตรี 4-5 ปี)

กาหนดการ
วันที่ 11-25 ธันวาคม 2560
วันที่ 11-25 ธันวาคม 2560
วันที่ 29 ธันวาคม 2560

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

วันที่ 12 หรือวันที่ 13 มกราคม 2561 คณะ/วิทยาลัย
(ตรวจสอบวัน เวลาสอบ จากประกาศ
รายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบ)
วันที่ 19 มกราคม 2561
ดูที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561
วันที่ 16-22 มีนาคม 2561

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

มีต่อ
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รายการ

กาหนดการ

10. ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House
(เฉพาะผู้สมัครระดับ ปริญญาตรี 4-5 ปี)
11. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิท์ ี่มีสิทธิ์
เข้าศึกษา (เฉพาะผู้สมัครระดับ
ปริญญาตรี 4-5 ปี)
12. ชาระเงินค่าธรรมเนียมและ
ค่าบารุงการศึกษา
13. รายงานตัว ปฐมนิเทศ

วันที่ 19-22 มีนาคม 2561

หมายเหตุ

วันที่ 30 มีนาคม 2561

สถานที่ดาเนินการ
http://tcas.cupt.net
www.admission.kmutnb.ac.th

วันที่ 4-10 เมษายน 2561

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

* ผู้สอบคัดเลือกได้ หากไม่ขาระเงินและรายงานตัว ตามวันที่ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

 คุณวุฒิ/คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณา
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
1. รับผู้กาลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) (ไม่รับสอบเทียบ ม.3) โดยมีคะแนน
ตามทีส่ ภาวิชาการให้ความเห็นชอบและออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
1.1 โดยเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อจะต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) เฉพาะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ไม่ต่ากว่า 2.50 หรือมีผลการเรียนรวมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ชั้น ม.1 – ม.3 ไม่ต่ากว่า 2.50
โดยมหาวิท ยาลัยจะพิ จารณาผลการเรียนจากระเบียนแสดงผลการเรีย นหลักสู ตรการศึกษาขั้น พื้ นฐาน ช่วงชั้น ที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (ปพ.1:3) เท่านั้น
1.2 กรณีผู้สมัครคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1.1 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คือต้องสอบผ่านการเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) สายวิทย์ - คณิต หรือกาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 (ม.4) สายวิทย์ - คณิต
โดยเมื่ อสอบผ่ านการเรียนในระดั บชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 4 (ม.4) สายวิ ทย์ - คณิ ตแล้ ว ต้ องมี ระดั บผลการเรี ยนเฉลี่ ยเฉพาะชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่ต่ากว่า 2.50 เท่านั้น
2. ระดับปริญญาตรี
2.1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี
■ จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (รับเฉพาะวุฒิ ปวช.)
1. รับผู้กาลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(GPA) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2560 ไม่ต่ากว่า 3.00
2. ได้รับรางวัลในการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด หรือระดับการศึกษาจังหวัด หรือระดับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขึ้นไป
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (รับวุฒิ ม.6 และ ปวช.)
1. รับผู้กาลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2560 ดังนี้
1.1 คะแนนเฉลีย่ สะสม (GPA) ไม่ต่ากว่า 2.50 สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาหลักสูตรเตรียม
วิศวกรรมศาสตร์ ที่โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1.2 คะแนนเฉลีย่ สะสม (GPA) ไม่ต่ากว่า 2.75 สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาหลักสูตรทีไ่ ม่ตรงตามข้อ 1.1
2. จะต้องเป็นผู้ที่ลงแข่งขันหรือร่วมทีมแข่งขันหุ่นยนต์ที่เป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัย
3. เกณฑ์การพิจารณามีลาดับความสาคัญดังนี้
3.1 ได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ
3.2 เป็นตัวแทนประเทศไทยไปทาการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับนานาชาติ
3.3 ได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับชาติ
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3.4 เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับชาติ
3.5 ได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับภูมิภาค
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รับวุฒิ ม.6 และ ปวช.)
1. รับผู้กาลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2560 ดังนี้
1.1 คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ากว่า 2.50 สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาหลักสูตรเตรียม
วิศวกรรมศาสตร์ที่โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม (วทอ.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1.2 คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ากว่า 3.00 สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาหลักสูตรที่ไม่ตรงตามข้อ 1.1
2. จะต้องเป็นผู้ที่ลงแข่งขันหรือร่วมทีมแข่งขันหุ่นยนต์ที่เป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัย
3. เกณฑ์การพิจารณามีลาดับความสาคัญดังนี้
3.1 ได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ
3.2 เป็นตัวแทนประเทศไทยไปทาการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับนานาชาติ
3.3 ได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับชาติ
3.4 เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ
3.5 ได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับภูมิภาค
 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (รับวุฒิ ม.6 และ ปวช.)
รับผู้กาลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2560 ไม่ต่ากว่า 2.75
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รับเฉพาะวุฒิ ปวช.)
1. รับผู้กาลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(GPA) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2560 ไม่ต่ากว่า 2.75
2. จะต้องเป็นผู้ที่ลงแข่งขันหรือร่วมทีมแข่งขันหุ่นยนต์ทเี่ ป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัย
3. เกณฑ์การพิจารณามีลาดับความสาคัญดังนี้
3.1 ได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ
3.2 เป็นตัวแทนประเทศไทยไปทาการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับนานาชาติ
3.3 ได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับชาติ
3.4 เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ
3.5 ได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับภูมิภาค
■ จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (รับวุฒิ ม.6 และ ปวช.)
1. รับผู้กาลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2560 ไม่ต่ากว่า 2.50
2. จะต้องเป็นผู้ที่ลงแข่งขันหรือร่วมทีมแข่งขันหุ่นยนต์ทเี่ ป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัย
3. ผู้สมัครจะต้องได้รับรางวัลชมเชยในระดับสถานศึกษาขึ้นไป
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2.2 ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 - 3 ปี/เทียบโอน 3 ปี
■ จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี)
1. รับผู้กาลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมีค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2560 ไม่ต่ากว่า 2.75
2. จะต้องเป็นผู้ที่ลงแข่งขันหรือร่วมทีมแข่งขันหุ่นยนต์ทเี่ ป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัย
3. เกณฑ์การพิจารณามีลาดับความสาคัญดังนี้
3.1 ได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ
3.2 เป็นตัวแทนประเทศไทยไปทาการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับนานาชาติ
3.3 ได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับชาติ
3.4 เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ
3.5 ได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับภูมิภาค
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 - 3 ปี)
1. รับผู้กาลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมีค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2560 ไม่ต่ากว่า 2.75
2. จะต้องเป็นผู้ที่ลงแข่งขันหรือร่วมทีมแข่งขันหุ่นยนต์ทเี่ ป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัย
3. เกณฑ์การพิจารณามีลาดับความสาคัญดังนี้
3.1 ได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ
3.2 เป็นตัวแทนประเทศไทยไปทาการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับนานาชาติ
3.3 ได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับชาติ
3.4 เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ
3.5 ได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับภูมิภาค
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี และเทียบโอน 2 ปีครึ่ง)
1. รับผู้กาลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมีค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2560 ไม่ต่ากว่า 2.50
2. จะต้องเป็นผู้ที่ลงแข่งขันหรือร่วมทีมแข่งขันหุ่นยนต์ทเี่ ป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัย
3. ผู้สมัครจะต้องได้รับรางวัลชมเชยในระดับสถานศึกษาขึน้ ไป
 ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบการรับนักศึกษาออนไลน์
ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือทุกคน ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครผ่าน
ระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ให้ครบทุกขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากปฏิบตั ิไม่ครบตามขั้นตอนการสมัคร ผูส้ มัครอาจ
เสียสิทธิในการสมัคร
ขั้นตอนการสมัคร
1. ศึกษา/ตรวจสอบข้อมูล
การรับนักศึกษา จากระเบียบการ/
ประกาศ รับสมัคร

วิธีการดาเนินการ
ผู้สมัคร ศึกษา/ตรวจสอบข้อมูลการรับนักศึกษาจากระเบียบการรับสมัครให้เข้าใจ
โดยดาเนินการดังนี้
 Download ระเบียบการรับสมัครและสืบค้นข้อมูลประกอบการรับสมัคร
ได้ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th เลือกโครงการ
ผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์/(หุ่นยนต์)
มีต่อ
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ขั้นตอนการสมัคร
2. เข้าสู่ระบบการรับนักศึกษา
ออนไลน์
2.1 ลงทะเบียนเพื่อการสมัครผ่าน
ระบบการรับนักศึกษาออนไลน์

2.2 เลือกโครงการที่ต้องการสมัคร
เข้าศึกษา
2.3 กรอกข้อมูลการสมัคร
2.4 พิมพ์ใบแจ้งการชาระเงิน
ค่าสมัคร
3. ชาระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคาร

4. ตรวจสอบสถานะการสมัคร

5. พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร

วิธีการดาเนินการ
เข้าสูร่ ะบบการรับนักศึกษาออนไลน์ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th
(ตั้งแต่วันที่ 11-25 ธันวาคม 2560)
ก่อนการสมัครผูส้ มัครทุกคนต้องทาการลงทะเบียนเพื่อสมัครเรียน (ผู้สมัคร
ลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น) ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th
ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้สมัครจะต้อง
 กรอกเลขบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร 13 หลัก ให้ถูกต้อง
 กาหนดรหัสผ่าน (ผู้สมัครเป็นผู้กาหนด ควรกาหนดรหัสที่ผู้สมัครจาได้ง่าย)
 กรอกชื่อ – นามสกุล เป็นภาษาไทยเท่านั้น (ไม่ต้องใส่คานามหน้าชื่อ)
เลือกโครงการผูม้ ีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม/นวัตกรรมหรือ
สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์ (ตั้งแต่วันที่ 11-25 ธันวาคม 2560)
 ผู้สมัครกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนทาการบันทึก
 พิมพ์ใบแจ้งการชาระเงิน (ผูส้ มัครต้องชาระเงินภายในวันที่ที่กาหนด
ซึ่งระบุอยู่ในใบแจ้งการชาระเงิน)
ผู้สมัครถือใบแจ้งการชาระเงินค่าสมัครไปชาระเงินที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทย
พาณิชย์ ได้ทุกสาขา ภายในวันที่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งการชาระเงินค่าสมัคร การสมัคร
จะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชาระเงินตามกาหนดเวลาในใบแจ้งการชาระเงินค่าสมัคร
 หากผูส้ มัครไม่ได้ชาระเงินภายในระยะเวลาที่กาหนดตามใบแจ้งการชาระเงิน
ค่าสมัคร กรณีที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ให้ผู้สมัครดาเนินการ login
เข้าระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ (ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่) แล้วยกเลิกการสมัครเดิม
ทาตามขัน้ ตอนที่ 2 ข้อ 2.2 ถึง 2.4 และขั้นตอนที่ 3 ใหม่อีกครั้ง
กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ถือว่าผู้สมัครไม่ประสงค์จะสมัคร และจะเรียกร้อง
สิทธิใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้
หลังจากวันที่ไปชาระเงินแล้ว 3 วันทาการ ให้ผสู้ มัครสามารถตรวจสอบสถานะการ
สมัครว่าการชาระเงินสาเร็จหรือไม่ โดยเข้าเว็บไซต์
ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th เลือกเมนูตรวจสอบสถานะการสมัคร
แล้วกรอกเลขประจาตัวประชาชน ถ้าการชาระเงินเรียบร้อยไม่มีปญ
ั หาใดๆ สถานะ
จะแสดงว่า “สาเร็จ” กรณีที่ยังไม่ชาระเงิน สถานะจะแสดงว่า “รอชาระเงิน”
ขั้นตอนนี้ผสู้ มัครจะทราบสถานภาพการชาระเงินเท่านั้น
ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ให้ผสู้ มัครพิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร
เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ และใช้ตดิ ต่อกับมหาวิทยาลัยโดย
เข้าเว็บไซต์ http://www.admission.kmutnb.ac.th เลือกเมนูพิมพ์ใบหลักฐาน
การสมัคร กรอกเลขประจาตัวประชาชน ให้ถูกต้อง ผูส้ มัครจะทราบข้อมูลเลขทีส่ มัคร
เลขที่นั่งสอบ สถานทีส่ อบ

ผู้สมัครที่ได้ทาการสมัครและชาระเงินค่าสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
กรณี ที่ ต้ องการเปลี่ ยนแปลงสาขาวิ ชา/อั นดั บการเลื อก สามารถกระท าได้ ในช่ วงเวลาของก าหนดการรับสมั คร
ซึ่งผู้สมัครต้องทาการสมัครใหม่ โดย login เข้าระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ (ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่) แล้วยกเลิกการสมัครเดิม
ทาตามขั้นตอนที่ 2 ข้อ 2.2 ถึง ข้อ 2.4 และขั้นตอนที่ 3 ใหม่อีกครั้ง หากผู้สมัครได้ชาระเงินค่าสมัครแล้ว ต้องชาระเงิน
ค่าสมัครใหม่
ผู้สมัครเกิดปัญหา หรือข้อขัดข้องในการดาเนินการตามขั้นตอนต่างๆ
ให้แจ้งกลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1626 หรือ 1627
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 ระดับ/คณะ/วิทยาลัย/สาขา/สาขาวิชา ที่เปิดรับ
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
สาขาที่เปิดรับสมัคร
รหัสสาขา
จานวน
วุฒิผู้สมัคร ม.3
ประกาศรับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
เครื่องกล (M) โปรแกรมภาษาไทย
03001
2
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) (ไม่รับสอบเทียบ ม.3)
1. โดยเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อจะต้องมีระดับ
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E)
03002
1
ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) เฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ไม่ต่า
โปรแกรมภาษาไทย
กว่า 2.50 หรือมีผลการเรียนรวมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ชั้น ม.1 – ม.3
โยธา (C) โปรแกรมภาษาไทย
03003
1
ไม่ ต่ ากว่ า 2.50 โดยมหาวิ ทยาลั ยจะพิ จารณาผลการเรี ยนจาก
03004
1
เครื่องกล (M) โปรแกรมภาษาอังกฤษ
ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่
(English Program)
3 มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (ปพ.1:3) เท่านั้น
03005
1
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EP)
2. กรณี ผู้สมัครคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
โปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program)
คื อ ต้ อ งสอบผ่ านการเรี ย นในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 (ม.4)
03006
1
โยธา (C) โปรแกรมภาษาอังกฤษ
สายวิ ทย์ - คณิ ต หรื อก าลั งศึ กษาอยู่ ในภาคเรี ยนสุ ดท้ ายระดั บ
(English Program)
มัธยมศึกษาชั้ นปี ที่ 4 (ม.4) สายวิทย์ - คณิ ต โดยเมื่ อสอบผ่านการ
เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) สายวิทย์ - คณิตแล้ว ต้องมี
ระดับผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ไม่ต่ากว่า 2.50
เท่านั้น
หมายเหตุ 1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 3 อันดับ
2. ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติผู้สมัคร และหลักเกณฑ์การพิจารณา หน้า 2-4

โครงการพิเศษ โปรแกรมภาษาอังกฤษ English Program เสียค่ าใช้ จ่ายภาคการศึกษาละ 55,000 บาท
 ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
รหัส
จานวน
วุฒิผู้สมัคร ปวช.
สาขาวิชา ประกาศรับ
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT - M)
02103
5
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล/การต่อเรือ/
ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT - E)
02104
5
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/
ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
หมายเหตุ 1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 คณะ และเลือกได้ไม่เกิน 1 อันดับ
2. รับผู้กาลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) นับถึงภาคเรียนที่
1/2560 ไม่ต่ากว่า 3.00
3. ได้รับรางวัลในการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด หรือระดับการศึกษาจังหวัด หรือระดับสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษาขึ้นไป
4. ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติผู้สมัคร และหลักเกณฑ์การพิจารณา หน้า 2-4
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ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร/มจพ. ปราจีนบุรี
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
รหัส
จานวน
วุฒิผู้สมัคร ม.6/ปวช.
สาขาวิชา ประกาศรับ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
วิศวกรรมการผลิต (PE)*
01101
5
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย์ - คณิต
วิศวกรรมการผลิต (PE)*
01101
7
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล/ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/
ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์/สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ยาง สาขาวิชา
อุตสาหกรรมยาง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรรมอุตสาหการ (IE)*
01113
4
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย์ - คณิต
วิศวกรรมวัสดุ (MATE) *
01116
2
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย์ - คณิต
วิศวกรรมวัสดุ (MATE) *
01116
2
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย์ - คณิต หรือเทียบเท่า หรือปวช. ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม กลุม่ วิชาเครื่องกล/ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/การก่อสร้าง/
การต่อเรือ
วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (I-IME) 01117
2
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย์ - คณิต
(หลักสูตรนานาชาติ)**
วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (I-IME) 01117
2
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/ กลุ่มวิชาเครื่องกล/ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/
(หลักสูตรนานาชาติ)**
การก่อสร้าง/การต่อเรือ/อื่นๆ
วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (InSE)
01119
5
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/
(เรียนที่ มจพ.ปราจีนบุรี)
วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 01102
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย์ – คณิต
10
(RE) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ***
วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 01102
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล/ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/
30
(RE) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ***
ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
หมายเหตุ 1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 คณะ และเลือกได้ไม่เกิน 3 อันดับภายในคณะ
2. รับผู้กาลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม (GPA) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2560 ดังนี้
2.1 คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ากว่า 2.50 สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ที่โรงเรียนเตรียม
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2.2 คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ากว่า 3.00 สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาหลักสูตรที่ไม่ตรงตามข้อ 2.1
3. * สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (PE) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE) และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (MATE) จัดการเรียน
การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร เก็บเงินอุดหนุนการศึกษา
ภาคการศึกษา ละ 25,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ
4. ** สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (I-IME) (หลักสูตรนานาชาติ) เก็บเงินอุดหนุนการศึกษาภาคการศึกษาละ
80,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ
5. *** สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (RE) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เก็บเงินอุดหนุนการศึกษาภาคการศึกษาละ
60,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ
6. ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติผู้สมัคร และหลักเกณฑ์การพิจารณา หน้า 2-4
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 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
รหัส
จานวน
วุฒิผู้สมัคร ม.6/ปวช.
สาขาวิชา ประกาศรับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)
04110
1
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย์ - คณิต หรือปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)
04111
1
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (มจพ.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา
(หลักสูตรสองภาษา)
เทคนิคคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ 1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 คณะ และเลือกได้ไม่เกิน 2 อันดับภายในคณะ
2. รับผู้กาลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม (GPA) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2560 ดังนี้
2.1 คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ากว่า 2.50 สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ที่โรงเรียนเตรียม
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2.2 คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ากว่า 2.75 สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาหลักสูตรที่ไม่ตรงตามข้อ 2.1
3. *สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) (หลักสูตรสองภาษา) เก็บเงินอุดหนุนการศึกษาภาคการศึกษาละ 45,000 บาท
4. ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติผู้สมัคร และหลักเกณฑ์การพิจารณา หน้า 2-4

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
รหัส
จานวน
วุฒิผู้สมัคร ปวช.
สาขาวิชา ประกาศรับ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (AmET)
03104
2
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างยนต์
สาขางานยานยนต์, สาขางานเครื่องกลเกษตร

เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
- แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กาลัง (PnET - PE)
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
- แขนงวิชาโทรคมนาคม [EnET(T)]
- แขนงวิชาเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ
[EnET(I)]
- แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
[EnET(B)]
- แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ [EnET(C)]

03108

1

ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์

03109
03116

1
1

ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/กลุ่มวิชา
ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์

03117

1

03115

1

ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/กลุ่มวิชา
ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์/สาขาวิชาเครื่องกล (มจพ.)/
สาขาวิชาโยธา (มจพ.)

หมายเหตุ 1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 คณะ และเลือกได้ไม่เกิน 3 อันดับภายในคณะ
2. รับผู้กาลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม (GPA) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2560 ไม่ต่ากว่า 2.75
3. ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติผู้สมัคร และหลักเกณฑ์การพิจารณา หน้า 2-4

 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ (App.D)**

รหัส
จานวน
สาขาวิชา ประกาศรับ
11103

1

วุฒิผู้สมัคร ม.6/ปวช.
ปวช. ทุกประเภทวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ 1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 คณะ และเลือกได้ไม่เกิน 1 อันดับภายในคณะ
2. รับผู้กาลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม (GPA) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2560 ไม่ต่ากว่า 2.75
3. ** สาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ (App.D) เสียค่าบารุงการศึกษา ประมาณเทอมละ 22,000.- บาท
4. ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติผู้สมัคร และหลักเกณฑ์การพิจารณา หน้า 2-4

9
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

รหัส
จานวน
สาขาวิชา ประกาศรับ

วุฒิผู้สมัคร ม.6/ปวช.

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

06101

2

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
การจัดการอุตสาหกรรม (IM)

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. สาขาวิชา
เครื่องกล (มจพ.) หรือปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุม่ วิชาไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์/ประเภทวิชาศิลปกรรม/ประเภทวิชาพณิชยการ
กลุ่มวิชาพณิชยการ สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเกษตรและทคโนโลยี

06102

2

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร (TA)

06103

5

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

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย์ - คณิต หรือ ศิลป์ - คานวณ หรือ
เทียบเท่า หรือปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/เกษตรกรรม/อุตสาหกรรม
สิ่งทอ/สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุกิจ/สาขาวิชาการจัดการด้านความ
ปลอดภัย/สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุม่ วิชาเครื่องกล/ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/
ช่างอุตสาหกรรม ฐานวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย์ - คณิต หรือศิลป์ - คานวณ หรือ
เทียบเท่า

06104

5

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์/สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยี และสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ 1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 คณะ และเลือกได้ไม่เกิน 3 อันดับภายในคณะ
2. รับผู้กาลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม (GPA) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2560 ไม่ต่ากว่า 2.50
3. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร/เกณฑ์การพิจารณา หน้า 2-4

 ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี (เรียนในเวลาราชการ)
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
รหัส
จานวน
วุฒิผู้สมัคร ปวส.
สาขาวิชา ประกาศรับ
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (TCT - R)
02301
1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ ประเภท
วิชาบริหารธุรกิจ/ศิลปกรรม/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/
อนุปริญญาทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์
หมายเหตุ 1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 คณะ และเลือกได้ไม่เกิน 1 อันดับ
2. รับผู้กาลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) นับถึงภาคเรียนที่
1/2560 ไม่ต่ากว่า 3.00
3. ได้รับรางวัลที่ 1 - 3 ในการประกวดแข่งขันด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ในระดับชาติ
4. ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติผู้สมัคร และหลักเกณฑ์การพิจารณา หน้า 2-4

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
รหัส
จานวน
วุฒิผู้สมัคร ปวส.
สาขาวิชา ประกาศรับ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
2
วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (InSE - R) 01301
หมายเหตุ 1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 คณะ และเลือกได้ไม่เกิน 1 อันดับภายในคณะ
2. รับผู้กาลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) นับถึงภาค
เรียนที่ 1/2559 ไม่ต่ากว่า 3.00
3. ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติผู้สมัคร และหลักเกณฑ์การพิจารณา หน้า 2-4
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 ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 - 3 ปี
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

รหัส
จานวน
วุฒิผู้สมัคร ปวส.
สาขาวิชา ประกาศรับ
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 - 3 ปี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
เทคโนโลยีเครื่องต้นกาลัง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชา
- เทคโนโลยียานยนต์ (AMT - R)
03308
1
เทคโนโลยีบริการ-รถยนต์ หรือสาขาวิชาช่างกลเกษตร (สาขางาน
เครื่องจักรกลเกษตร)/สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กาลัง (PNT - R) 03310
1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ ผู้สมัคร
ต้องมีพื้นฐาน ปวช. ด้านไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์/อนุปริญญา
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กาลัง (PNT - T) 03311
1
ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
- เครื่องมือวัดและควบคุม (EIT - R)
03312
2
- โทรคมนาคม (ETT - R)
03314
2
- คอมพิวเตอร์ (ECT - R)
03316
2
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หมายเหตุ 1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 คณะ และเลือกได้ไม่เกิน 3 อันดับภายในคณะ
2. รับผู้กาลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) นับถึงภาค
เรียนที่ 1/2559 ไม่ต่ากว่า 2.75
3. ชื่อย่อสาขาวิชาภาษาอังกฤษ - R เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. -T เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง
3 ปี เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 – 21.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
4. ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติผู้สมัคร และหลักเกณฑ์การพิจารณา หน้า 2-4

 ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี/ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปีครึ่ง (เรียนในเวลาราชการ)
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี
สาขาวิชาทีเ่ ปิดรับสมัคร

รหัส
จานวน
วุฒิผู้สมัคร ปวส.
สาขาวิชา ประกาศรับ
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) (ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITI - R)
06301
2
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผูส้ มัครต้องได้ศกึ ษาวิชาพื้นฐาน
ทางด้านคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปีครึ่ง (เรียนในเวลาราชการ)
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงาน
06302
5
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาการก่อสร้าง หรืออนุปริญญาทาง
ก่อสร้าง (CDM - R)
ช่างก่อสร้าง
หมายเหตุ 1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 คณะ และเลือกได้ไม่เกิน 2 อันดับภายในคณะ
2. รับผู้กาลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) นับถึงภาค
เรียนที่ 1/2559 ไม่ต่ากว่า 2.50
3. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร/เกณฑ์การพิจารณา หน้า 2-4
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 การเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร
ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 คณะ/วิทยาลัย ห้ามเลือกข้ามคณะ และเลือกสาขาวิชาได้ไม่เกิน 3 สาขาวิชา
ในคณะ/วิทยาลัยนั้นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยูก่ ับสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครในแต่ละคณะ/วิทยาลัย
 วิธีการคัดเลือก
คัดเลือกนักศึกษาโดยพิจารณาจากเอกสาร และการสอบสัมภาษณ์
 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
1. ต้องเป็นผู้ที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขอย่างบริสุทธิ์ใจ
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ และคาสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
3. ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นๆ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด
4. ไม่เป็นผู้เคยถูกต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาท
5. ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดวินัยนักศึกษาขั้นร้ายแรงด้วยการให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา 2558
ด้วยการ “ให้ออก”
6. ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
7. มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่าบารุงและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษา
8. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
9. เป็นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
10. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กาหนดหรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้อยู่
ก่อนทาการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที
 ค่าสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบเริ่มต้นสาหรับการเลือกสาขาวิชาอันดับ 1 เป็นเงิน 400 บาท และอันดับถัดไปสาขาวิชาละ 100 บาท
 การสอบสัมภาษณ์
ผู้สมัครทีม่ รี ายชื่อมีสิทธิส์ อบสัมภาษณ์จะต้องมารายงานตัว เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาทีค่ ณะ/วิทยาลัยกาหนด
หลักฐานที่ต้องนามาในการสอบสัมภาษณ์ คือ
1. ใบหลักฐานแสดงการสมัคร
2. บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ โดยต้องมีรูปผู้สมัครและเลขประจาตัว
ประชาชนปรากฏอยู่ในบัตรนั้น ฉบับจริง พร้อมสาเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด
3. หลักฐานการศึกษา ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ Transcript หรือใบรับรอง หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่ากาลัง
ศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย ในสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดในแต่ละระดับ [ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.6)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)] ฉบับจริง พร้อมสาเนาที่ผู้สมัครลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด
4. ประกาศนียบัตรหรือหลักฐานแสดงประวัติผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ฉบับจริง พร้อมสาเนาที่ผสู้ มัครลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด
5. เอกสาร หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือไฟล์การนาเสนอผลงาน
หมายเหตุ เอกสารในข้อ 2 - 4 ให้ผู้สมัครจัดเย็บเป็น 1 ชุด และส่งให้กับกรรมการสอบสัมภาษณ์
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 การส่งผลการตรวจสุขภาพ
ผู้สมัครทีม่ ีรายชื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์จะต้องส่งผลตรวจสุขภาพ ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ท้าย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยส่งผลการตรวจสุขภาพ (ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเท่านั้น ไม่รับผลตรวจจาก
คลินิกและสถานพยาบาล) โดยให้แพทย์สรุปผลตรวจลงในใบรับรองแพทย์ มีรายการที่ต้องตรวจดังนี้
- ผลตรวจสุขภาพทั่วไป ที่รับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- ผลตรวจเอ็กซเรย์ปอด (ไม่ต้องนาฟิล์มเอ็กซเรย์มาแสดง)
- ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (แอมเฟตามีน) ผลตรวจปัสสาวะทั่วไป (U/A)
- ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
- ผลการตรวจตาบอดสีเฉพาะผู้สมัครใน สาขาวิชา ดังนี้
คณะ/วิทยาลัย

สาขาวิชา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ปริญญาตรี 4 ปี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

- คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี
- วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (InSE)
- วิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)
- วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) (CS)
ทุกสาขาวิชา
ทุกสาขาวิชา
เทคโนโลยีวศิ วกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
- แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กาลัง (PnET - PE)
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
- แขนงวิชาโทรคมนาคม [EnET(T)]
- แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ [EnET(C)]
- แขนงวิชาเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ [EnET(I)]
- แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ [EnET(B)]
วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (InSE-R)

 การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ Clearing – house สาหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี 4 ปี/ 5 ปี
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจนกว่า
จะได้ดาเนินการครบถ้วนดังนี้
กาหนดการ
วันที่ 16 - 22 มีนาคม 2561

การดาเนินการ
เข้าระบบ http://www.admission.kmutnb.ac.th เพื่อขอรับรหัสผ่าน และพิมพ์
ใบแจ้งรหัสผ่านสาหรับใช้ในการยืนยันสิทธิ์เข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ โดยเลือกรายการ “รับรหัสผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing-house)”
 รหั ส ผ่ า น (Password) ถื อ เป็ น ความ ลั บ ดั ง นั้ น จึ ง เป็ นห น้ า ที่ ข อง ท่ า น
ที่จะต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนเองไว้เป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผยให้แก่ผู้ใด
ได้ล่วงรู้ไม่ว่าด้วยลักษณะใด ๆ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หาก
เกิดกรณีที่ผู้อื่นใช้รหัสผ่าน (Password) ของท่านไปยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์ผ่าน
ระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing-house)
มีต่อ
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กาหนดการ
วันที่ 19 - 22 มีนาคม 2561

วันที่ 30 มีนาคม 2561
เป็นต้นไป

การดาเนินการ
เข้าระบบ http://tcas.cupt.net/ เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งสามารถยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น
 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ที่ http://tcas.cupt.net เลือกยืนยันสิทธิ์ และกรอกเลขประจาตัวประชาชน และ
รหัสผ่านตามที่ได้รับ
 ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น ภายในวันที่ 19 - 22
มีนาคม 2561 โดยสามารถดาเนินการเปลีย่ นแปลงข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ ได้ไม่เกิน
3 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กาหนดเท่านั้น ซึ่งระบบจะกาหนดให้ใช้ครั้งสุดท้ายเป็น
คณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัยทีไ่ ด้รบั การเลือก
 หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อโครงการ
ผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์/(หุ่นยนต์) ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้วจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครรอบถัดไป
ดูประกาศรายชือ่ ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการ ผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรม
หรือสิ่งประดิษฐ์/(หุ่นยนต์) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Clearing – house แล้ว สมาคมที่ประชุมอธิ การบดีแห่งประเทศไทย
(ทปอ.) จะด าเนิ น การน ารายชื่ อ ไปตั ด สิ ท ธิ์ ในการสมั ค รเข้ ารั บ การคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ าศึ ก ษาในสถาบั นอุ ดมศึ กษา (TCAS)
ปีการศึกษา 2561 ในรอบต่อไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาดาเนินการ
ยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว
หากไม่ยืนยันสิทธิ์ หรือดาเนินการใด ๆ ในช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในโครงการ
ผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์/(หุ่นยนต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ จากคณะและมหาวิทยาลัยไม่ได้
 คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้มสี ิทธิ์ขนึ้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา
1. มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และคุณสมบัตทิ างด้านหุ่นยนต์
2. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะต้องไม่มีชื่อเป็นนิสิตหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่น ซึ่งมีกาหนดเวลาเรียนตามวัน
และเวลาราชการ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้
หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กาหนดหรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้อยู่ก่อน
ทาการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้วก็ตาม และไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที
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 ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา
ระดับการศึกษา
1. ปวช.
โครงการพิเศษ (EP)
2. ปริญญาตรี
2.1 มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี/
วิทยาเขตระยอง ทุกคณะ
2.2 มจพ. กรุงเทพฯ
2.2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(มีการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ของจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร)
2.2.2 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
- สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
2.2.3 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรสองภาษา)
2.2.4 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเหตุ

ค่าบารุงการศึกษา : ภาคการศึกษา (บาท)
โดยประมาณ (ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ)
โครงการ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ/
ปกติ/พิเศษ (EP)
หลักสูตรนานาชาติ
18,000
55,000
19,000
19,000
25,000

80,000

28,000
19,000
45,000
19,000

อัตราค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูประกาศของมหาวิทยาลัย

 การชาระเงินและการขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องชาระเงินค่าธรรมเนี ยมและค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนวิชาเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ดาเนินการและต้องนาหลักฐานการชาระเงินพร้อมหลักฐานอื่นๆ สาหรับการขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาไปขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ทราบและปฏิบัติ
กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มาทาการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด หรือประสงค์จะสละสิทธิ์
ไม่เข้าศึกษา เงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนวิชาเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ได้ชาระไว้ จะตกเป็นเงิน
รายได้ ของมหาวิทยาลั ย เว้นแต่กรณี ผู้ผ่านการคัดเลื อกไม่ ส าเร็จการศึ กษาจากสถาบั นการศึกษาเดิม ซึ่งทาให้ ไม่สามารถ
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินที่ชาระไว้เป็นกรณีไป
 อัตราค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม
ผู้สอบคัดเลือกได้ต้องชาระค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้มหาวิทยาลัยในวันที่กาหนดไว้ท้ายประกาศ
ผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ลาดับที่
1.
2.
3.

รายการ
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย
ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษา

ปวช.*
1,000
1,000
200

จานวนเงิน (บาท)
ปริญญาตรี
1,000
1,000
200
มีต่อ

15
ลาดับที่

รายการ

4.

ค่าบารุงการศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษา ภาคการศึกษาปกติ
ภาคการศึ
กษาละ
ค่าบารุงการศึ
กษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษา ภาคการศึกษาโครงการ
พิเศษ (English Program) ภาคการศึกษาละ
● คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี/
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
● หลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาติ
● คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
- สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
- สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
● คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา)
ค่าประกันอุบัตเิ หตุ (เริ่มมีผลคุ้มครองวันที่ 1 สิงหาคม) ปีละ

5.

จานวนเงิน (บาท)
ปวช.*
ปริญญาตรี
18,000
19,000
55,000
-

25,000

-

60,000(อ) - 80,000(น)

-

22,000
28,000

250

45,000
250

 การรายงานตัวเป็นนักศึกษา
ผู้สอบคั ดเลือ กได้ แล้ ว ยั งไม่ ถือ เป็ น นัก ศึก ษาของมหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนื อ จนกว่า
มหาวิทยาลัยจะขึ้นทะเบียนผู้สมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผู้สอบคัดเลือกได้ต้องไป
รายงานตัว/ปฐมนิเทศ ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ให้ในประกาศผลสอบคัดเลือก ชาระเงินค่าบารุงการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
หลังจากประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ให้นักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดท้ายประกาศผลสอบคัดเลือก
จากมหาวิทยาลัย อย่างถี่ถ้วน และซื้อเอกสารขึน้ ทะเบียนที่ กองคลัง ชั้น 1 อาคาร TGGS
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ มีดังนี้
เข้าสู่ระบบการชาระเงินนักศึกษาใหม่
นาใบชาระเงินไปจ่ายเงินที่ธนาคารภายในระยะเวลาที่กาหนด
เข้าสู่ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
นาใบรายงานทะเบียนประวัติมาพบอาจารย์ทปี่ รึกษา ตามวันเวลาที่คณะ/วิทยาลัย กาหนด
ส่งมอบเอกสารขึ้นทะเบียนทีง่ านทะเบียนและสถิตินักศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS
ทาบัตรประจาตัวนักศึกษา
เข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา ตรวจสอบผลการลงทะเบียนวิชาเรียน

