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

มหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรคประดิษฐกรรมสูนวัตกรรม 

 
การรับนักศึกษาเขาศึกษาตอโดยวิธีพิเศษ ประจําปการศึกษา 2566 

สําหรับผูมีความสามารถดีเดนดานนวัตกรรมหรือส่ิงประดิษฐ (หุนยนต) 
 ม. 3 เขาศึกษาตอหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน 
     ฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

 ม.6/ปวช. เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 4 ป  
• คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

• คณะวิศวกรรมศาสตร 

• วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

• คณะวิทยาศาสตรประยุกต 

• คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ 

• คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  
  (มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี) 

• คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี (มจพ.วิทยาเขตระยอง) 

 ปวส.   เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีตอเนื่อง/เทียบโอน  
• คณะวิศวกรรมศาสตร 

• วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

• คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  
  (มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี) 
 

* เลือกสมัครได 1 คณะเทานั้น 
 

รับสมัครวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันท่ี 15 ธันวาคม 2565 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
เร่ือง   การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน  

ฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2566  
โดยวิธีพิเศษ สําหรับผูมีความสามารถดีเดนดานนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ (หุนยนต) 

----------------------------- 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2566 โดย 
วิธีพิเศษ สําหรับผูมีความสามารถดีเดนดานนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ (หุนยนต) ดังน้ี 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
รับสมัครผูกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนสุดทายระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) เขาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ เตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาเตรียมวิศวกรรมเครื่องกล สาขา 
เตรียมวิศวกรรมโยธา และสาขาเตรียมวิศวกรรมไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส ของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2. ระดับปริญญาตรี 4 ป 
รับสมัครผูกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนสุดทายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

(ปวช.) เขาศึกษาในคณะ/วิทยาลัย ดังน้ี 
 จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร คณะวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิศวกรรมศาสตร   
      คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
      คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ  
      และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  
 จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตระยอง คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

3. ระดับปริญญาตรีตอเนื่อง 2-3 ป/เทียบโอน 2-3 ป 
รับสมัครผูกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนสุดทายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา เขาศึกษาใน 

คณะ/วิทยาลัย ดังน้ี 
 จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร 
 จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  

 

สําหรับรายละเอียดตาง ๆ ใหถือปฏิบัติและเปนไปตามระเบียบการรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาตอโดยวิธีพิเศษ 
ประจําปการศึกษา 2566 สําหรับผูมีความสามารถดีเดนดานนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ (หุนยนต) ท่ีแนบตอทายประกาศน้ี 

 
ประกาศ ณ วันท่ี  26  ตุลาคม   พ.ศ. 2565 

 
 
 
 

(ศาสตราจารย ดร.เสาวณิต  สุขภารังษี) 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี
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 ขอมูลเกี่ยวกับการรับสมัครและสอบคัดเลือกนกัศึกษาใหม 
ปการศึกษา  2566  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  จะรับสมัครผูกําลังศึกษาอยูในภาคเรียน

สุดทายท่ีมีความสามารถดีเดนดานนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ (หุนยนต) เขาศึกษา ดังน้ี 
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรียน

ในเวลาราชการ ใชเวลาเรียน 3 ป ของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัด
การศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร  

2. ระดับปริญญาตรี 4  ป  
จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร  คณะวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิศวกรรมศาสตร 
     คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
     คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ   
     และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 

 จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตระยอง คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 
3. ระดับปริญญาตรีตอเนื่อง 2 – 3 ป/เทียบโอน 2-3 ป  

จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร 
จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 

โดยคณะ/วิทยาลัย จะยึดถือใบประกาศนียบัตรท่ีไดจากการแขงขันหุนยนต และคะแนน GPAX ท่ีสะสมมาตลอด 
จากการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) ในการสมัครเขาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เตรียมวิศวกรรมศาสตร  
ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการ
สมัครเขาศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ป/5 ป  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในการสมัครเขาศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตอเน่ือง/เทียบโอน เปนเกณฑในการคัดเลือก แมวามาตรฐานการประเมินผลของแตละสถานศึกษาจะมีความแตกตาง
กันมากก็ตาม เพ่ือเปนการเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับนักศึกษาท่ีมีความสนใจในเทคโนโลยีหุนยนต มีความประพฤติดี มีความ
ขยัน และความมุงมั่นพากเพียร   มีรายละเอียดการรับนักศึกษา ดังน้ี 

 
  ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม  

รายการ กําหนดการ สถานท่ีดําเนินการ 

1. Download ระเบียบการรับสมัคร 
และสมัครทางอินเทอรเน็ต 

วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 
ถึงวันท่ี 15 ธันวาคม 2565 

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

2. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสมัภาษณ วันท่ี 20 ธันวาคม 2565 ดูท่ี http://www.admission.kmutnb.ac.th 

3. สอบสัมภาษณ/นําเสนอผลงาน และ
สงผลตรวจสุขภาพ 

วันท่ี 24 ธันวาคม 2565 รูปแบบเปนไปตามประกาศของคณะ 

4. ประกาศผลสอบคัดเลือก วันท่ี 9 มกราคม 2566 ดูท่ี http://www.admission.kmutnb.ac.th 

5. ผูสมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House 

(เฉพาะผูสมัครระดับปริญญาตรี 4-5 ป) 

วันท่ี 7-8 กุมภาพันธ 2566 https://student.mytcas.com 

6. ประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์ท่ีมีสิทธิ์

เขาศึกษา 

วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2566 ดูท่ี http://www.admission.kmutnb.ac.th 

7. ชําระเงินคาธรรมเนียมและ 
คาบํารุงการศึกษา 

ปวช. และ ปริญญาตรีตอเนื่อง/ 

เทียบโอน 

15-25 มกราคม 2566 

ปริญญาตรี 4/5 ป 

15-28 กุมภาพันธ 2566 

https://stdadmis.kmutnb.ac.th/newstureg

is/student/studentlogin.aspx 

8. รายงานตัว ปฐมนิเทศ  ดูประกาศของคณะ/วิทยาลัยอีกครั้ง ดูประกาศของคณะ/วิทยาลัยอีกครั้ง 

หมายเหตุ *  ผูสอบคัดเลือกได หากไมชําระเงินและรายงานตัว ตามวันท่ี ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จะถือวาสละสิทธ์ิ 

https://student.mytcas.com/
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 คุณวุฒิ/คุณสมบัติของผูสมัครและหลักเกณฑการพิจารณา 
 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1.  รับผูกําลังศึกษาภาคเรยีนสดุทายระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) (ไมรับสอบเทียบ ม.3) โดยมีคะแนน
ตามท่ีสภาวิชาการใหความเห็นชอบและออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย  

1.1 เมื่อสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนแลวผูท่ีจะเขาศึกษาตอจะตองมีระดับผลการเรียน
เฉลี่ย (GPA) เฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 (ม.3) ไมตํ่ากวา 2.50 หรือมีผลการเรียนรวมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ชั้น ม.1 –  
ม.3 ไมตํ่ากวา 2.50 โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการเรียนจากระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ชวงชั้นท่ี 3 มัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 (ปพ.1:3) เทานั้น 
  1.2 กรณีผูสมัครคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ 1 ตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี ตองสอบผานการเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาปท่ี 4  (ม.4) เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือกําลังศึกษาอยูในภาคเรียน
สุดทายระดับมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 4 (ม.4) เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยเมื่อสอบผาน
การเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 (ม.4) เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แลวตองมี
ระดับผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ไมต่ํากวา 2.50 เทาน้ัน 

2. ระดับปริญญาตรี   
  

2.1 ระดับปริญญาตรี 4 ป 
 

■  จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 
  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (รับวุฒิ ม.6 และ ปวช.) 

                     1.  รับผูกําลังศกึษาภาคเรยีนสดุทายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
    (ปวช.) และมีคาระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) นับถึงภาคเรียนท่ี 1/2565 ไมต่ํากวา 2.75 
   2. ไดรับรางวัลการแขงขันหุนยนตในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด หรือระดับการศึกษาจังหวัด หรือระดับ 
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาข้ึนไป 

 

   คณะวิทยาศาสตรประยุกต (รับวุฒิ ม.6 และ ปวช.) 
         1.  รับผูกําลังศึกษาภาคเรยีนสุดทายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
              และมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) นับถึงภาคเรยีนท่ี 1/2565 ไมต่ํากวา 2.75 
         2.  จะตองเปนผูท่ีลงแขงขันหรือรวมทีมแขงขันหุนยนตท่ีเปนท่ียอมรับของมหาวิทยาลัย 
         3.  เกณฑการพิจารณามลีาํดับความสําคัญ ดังน้ี 

3.1 ไดรับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแขงขันหุนยนตระดบันานาชาต ิ
3.2 เปนตัวแทนประเทศไทยไปทําการแขงขันหุนยนตในระดับนานาชาต ิ
3.3 ไดรับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแขงขันหุนยนตในระดับชาต ิ
3.4 เขารวมการแขงขันหุนยนตในระดบัชาติ 
3.5 ไดรับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแขงขันหุนยนตในระดับภูมิภาค 
3.6 มีเกียรติบัตรรับรองผลการประกวดดานหุนยนต 

 

   คณะวิศวกรรมศาสตร (รับวุฒิ ม.6 และ ปวช.) 
         1.  รับผูกําลังศึกษาภาคเรยีนสุดทายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
   และมีคาระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) นับถึงภาคเรียนท่ี 1/2565 ตามท่ีสาขาวิชากําหนด 
         2.  จะตองเปนผูท่ีลงแขงขันหรือรวมทีมแขงขันหุนยนตท่ีเปนท่ียอมรับของมหาวิทยาลัย 
         3.  เกณฑการพิจารณามลีาํดับความสําคัญ ดังน้ี  
             3.1  ไดรับรางวัลหรือเกียรตบัิตรในการแขงขันหุนยนตระดับนานาชาติ 
              3.2  เปนตัวแทนประเทศไทยไปทําการแขงขันหุนยนตในระดบันานาชาติ 
             3.3  ไดรับรางวัลหรือเกียรตบัิตรในการแขงขันหุนยนตในระดบัชาติ 
                  3.4  เขารวมการแขงขันหุนยนตระดบัชาต ิ
                  3.5  ไดรับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแขงขันหุนยนตในระดับภูมภิาค 
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    คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ (รับวุฒิ ม.6 และ ปวช.) 
       รับผูกําลังศึกษาภาคเรียนสุดทายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
      (ปวช.) และมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) นับถึงภาคเรยีนท่ี 1/2565 ไมต่ํากวา 2.50 
   

        วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รับวุฒิ ม.6 และ ปวช.) 
          1.  รับผูกําลังศึกษาภาคเรียนสดุทายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
    (ปวช.) และมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) นับถึงภาคเรียนท่ี 1/2565 ไมต่ํากวา 2.00 
          2.  จะตองเปนผูท่ีลงแขงขันหรือรวมทีมแขงขันหุนยนตท่ีเปนท่ียอมรับของมหาวิทยาลัย 
          3.  เกณฑการพิจารณามลีําดับความสําคญั ดังน้ี  
              3.1  ไดรับรางวัลหรือเกียรตบัิตรในการแขงขันหุนยนตระดับนานาชาติ 
              3.2  เปนตัวแทนประเทศไทยไปทําการแขงขันหุนยนตในระดบันานาชาติ 
              3.3  ไดรับรางวัลหรือเกียรตบัิตรในการแขงขันหุนยนตในระดบัชาติ 
              3.4  เขารวมการแขงขันหุนยนตระดับชาต ิ
              3.5  ไดรับรางวัลหรือเกียรตบัิตรในการแขงขันหุนยนตในระดบัภูมิภาค 
 

  ■  จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 
 

  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (รับวุฒิ ม.6 และ ปวช.) 
           1.  รับผูกําลังศึกษาภาคเรียนสดุทายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ    
               (ปวช.) และมีคาระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) นับถึงภาคเรียนท่ี 1/2565 ไมต่ํากวา 2.50 
 2. จะตองเปนผูท่ีลงแขงขันหรือรวมทีมแขงขันหุนยนตท่ีเปนท่ียอมรบัของมหาวิทยาลัย 
 3. จะตองไดรบัรางวัลชมเชยในระดับสถานศึกษาข้ึนไป 

■  จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตระยอง 
 

   คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี (รับวุฒิ ม.6 และ ปวช.) 
             รับผูกําลังศึกษาภาคเรียนสุดทายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
        และมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) นับถึงภาคเรียนท่ี 1/2565 ตามท่ีสาขาวิชากําหนด 
 

2.2 ระดับปริญญาตรีตอเนื่อง /เทียบโอน 
 

      ■  จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 
 

    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปริญญาตรีตอเนื่อง/เทียบโอน) 
          1.  รับผูกําลังศึกษาภาคเรียนสดุทายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และมีคาระดบั 
               คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) นับถึงภาคเรียนท่ี 1/2565 ไมต่ํากวา 2.00 
          2.  จะตองเปนผูท่ีลงแขงขันหรือรวมทีมแขงขันหุนยนตท่ีเปนท่ียอมรับของมหาวิทยาลัย 
          3.  เกณฑการพิจารณามลีําดับความสําคญัดังน้ี  
             3.1  ไดรับรางวัลหรือเกียรตบัิตรในการแขงขันหุนยนตระดับนานาชาติ 
             3.2  เปนตัวแทนประเทศไทยไปทําการแขงขันหุนยนตในระดบันานาชาติ 
             3.3  ไดรับรางวัลหรือเกียรตบัิตรในการแขงขันหุนยนตในระดบัชาติ 
             3.4  เขารวมการแขงขันหุนยนตระดับชาต ิ
             3.5  ไดรับรางวัลหรือเกียรตบัิตรในการแขงขันหุนยนตในระดบัภูมิภาค 

    คณะวิศวกรรมศาสตร (ปริญญาตรีตอเนื่อง/เทียบโอน) 
    1.  ผูกําลังศึกษาภาคเรียนสุดทายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และมคีาระดับ 
         คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) นับถึงภาคเรียนท่ี 1/2565 ไมต่ํากวา 3.00 

         2.  จะตองเปนผูท่ีลงแขงขันหรือรวมทีมแขงขันหุนยนตท่ีเปนท่ียอมรับของมหาวิทยาลัย 
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         3.  เกณฑการพิจารณามลีาํดับความสําคัญ ดังน้ี  
             3.1  ไดรับรางวัลหรือเกียรตบัิตรในการแขงขันหุนยนตระดับนานาชาติ 
              3.2  เปนตัวแทนประเทศไทยไปทําการแขงขันหุนยนตในระดบันานาชาติ 
             3.3  ไดรับรางวัลหรือเกียรตบัิตรในการแขงขันหุนยนตในระดบัชาติ 
                  3.4  เขารวมการแขงขันหุนยนตระดบัชาต ิ
                  3.5  ไดรับรางวัลหรือเกียรติบัตรในการแขงขันหุนยนตในระดับภูมภิาค 
 

     คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (ปริญญาตรีตอเนื่อง/เทียบโอน) 
            1.  รับผูกําลังศึกษาภาคเรียนสุดทายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และมีคาระดับคะแนน
    เฉลี่ยสะสม (GPAX) นับถึงภาคเรียนท่ี 1/2565 ไมต่ํากวา 2.50 
 2. จะตองเปนผูท่ีลงแขงขันหรือรวมทีมแขงขันหุนยนตท่ีเปนท่ียอมรบัของมหาวิทยาลัย 
 3.  จะตองไดรับรางวัลชมเชยในระดับสถานศึกษาข้ึนไป 
 

 ขัน้ตอนการสมัครผานระบบการรับนักศึกษาออนไลน 
ผูสมคัรเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือทุกคน ตองปฏิบัติตามข้ันตอนการสมคัรผาน

ระบบการรับนักศึกษาออนไลนใหครบทุกขั้นตอนท่ีมหาวิทยาลยักําหนด หากปฏิบัติไมครบตามข้ันตอนการสมคัร ผูสมัครอาจ
เสียสิทธิในการสมัคร 

 

 
 
 

หากผูสมคัรไมไดชําระเงินภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามใบแจงการชําระเงินคาสมัคร กรณีท่ียังไมสิ้นสุดระยะเวลาการ
สมัคร ใหผูสมัครดําเนินการ login เขาระบบการรับนักศึกษาออนไลน (ไมตองลงทะเบียนใหม) แลวยกเลิกการสมัครเดมิ ทําตาม
ขอ  - อีกคร้ังกรณีสิน้สุดระยะเวลาการสมัคร ถอืวาผูสมัครไมประสงคจะสมัคร และจะเรียกรองสิทธิใด ๆ  จาก
มหาวิทยาลัยไมได 
ผูสมัครท่ีไดทําการสมัครและชําระเงินคาสมัครแลว มหาวิทยาลัยจะไมมกีารคืนเงิน ไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
กรณีท่ีตองการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา/อันดับการเลือก สามารถกระทําไดในชวงเวลาของกําหนดการรับสมัคร 
ซึ่งผูสมัครตองทําการสมัครใหม โดย login เขาระบบการรับนักศึกษาออนไลน (ไมตองลงทะเบียนใหม) แลวยกเลิกการสมัครเดิม 
ทําตามขอ  - อีกคร้ังหากผูสมัครไดชําระเงินคาสมัครแลว ตองชําระเงินคาสมัครใหม 
 

ผูสมคัรเกิดปญหา หรือขอขัดของในการดําเนินการตามข้ันตอนตาง ๆ  
ใหแจงกลุมงานรับเขาศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 0 2555 2000 ตอ 1626 หรือ 1627 
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 ระดับ/คณะ/วิทยาลัย/สาขา/สาขาวิชา ท่ีเปดรับ   

• หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   จัดการศึกษาท่ี  มจพ. กรุงเทพมหานคร  

สาขาท่ีเปดรับสมัคร รหัสสาขา จํานวน
ประกาศรับ 

วุฒิผูสมัคร ม.3 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เตรียมวิศวกรรมศาสตร 
เตรียมวิศวกรรมเครื่องกล (M) โปรแกรม
ภาษาไทย 

03001 3 มัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) (ไมรับสอบเทียบ ม.3)  
1. เมื่อสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนแลวผูท่ีจะเขา
ศึกษาตอจะตองมี ระดับผลการเรียนเฉลี่ ย (GPA) เฉพาะชั้ น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 (ม.3)  ไมตํ่ากวา 2.50 หรือมีผลการเรียนรวมเฉลี่ย
ตลอดหลักสูตร ชั้น ม.1 – ม.3 ไมตํ่ากวา 2.50 โดยมหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาผลการเรียนจากระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชวงชั้นท่ี 3 มัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 (ปพ.1:3) 
เทานั้น 
2. กรณีผูสมัครคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ 1 ตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
ตองสอบผานการเรียนในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4  (ม.4) เนนกลุม 
สาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือ
กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนสุดทายระดับมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 4 (ม.4) 
เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีโดยเมื่อสอบผานการเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  
(ม.4) เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี แลวตองมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะช้ันมัธยมศึกษา 
ปท่ี 4 ไมต่ํากวา 2.50 เทาน้ัน 

เตรียมวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
(E) โปรแกรมภาษาไทย 

03002 2 

เตรียมวิศวกรรมโยธา (C)  
โปรแกรมภาษาไทย 

03003 2 

หมายเหต ุ 1. ผูสมัครเลือกสมัครได 1 คณะเทาน้ันและเลือกสาขาไดสูงสดู 3 อันดับ (ถามี) ทั้งน้ี จะมสีิทธิ์สอบสมัภาษณ 1 สาขาเทาน้ัน 
 2. โครงการปกติ อัตราคาบาํรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ 

3. ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติผูสมัคร และหลักเกณฑการพิจารณา หนา 4-6 
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• ระดับปริญญาตรี 4 ป  
  คณะวิศวกรรมศาสตร   จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร/มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 

สาขาวิชาท่ีเปดรับสมัคร รหัส จํานวน
ประกาศรับ 

วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช. 
 สาขาวิชา  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)    จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 
วิศวกรรมการผลิต (PE)* 
 

01101 12 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน 
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยรวม ไมนอยกวา 3.00   
หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส/ชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร/สาขางานผลิตภัณฑ
ยาง/อุตสาหกรรมยาง/สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 2.75 
- พิจารณา Portfolio ดวย 

วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 
(E-RE)** 

01102 12 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน 
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ 
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/
ชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร/สาขางานผลิตภัณฑยาง/อุตสาหกรรม
ยาง/สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 2.75 
- พิจารณา Portfolio ดวย 

วิศวกรรมอุตสาหการ (IE)* 01113 5 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน 
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
- พิจารณา Portfolio ดวย 

วิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรมและ
พลังงาน (IEE) 

01118 1 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
(ทุกสาขาวิชา)/ชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร 
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 2.75 

หมายเหต ุ 1. ผูสมัครเลือกสมัครได 1 คณะเทาน้ันและเลือกสาขาวชิาในคณะน้ันไดสูงสุด 3 อันดับ (ถามี) ทั้งน้ี จะมีสิทธิ ์
 สอบสัมภาษณ 1 สาขาวชิาเทาน้ัน         
 2. รับผูกําลังศึกษาภาคเรียนสุดทายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีคาระดับ    
                 คะแนนเฉล่ียสะสม (GPAX) ตามที่สาขาวิชากําหนด 
 3. โครงการปกติ อัตราคาบาํรุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ  
 4. * จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาองักฤษ ไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุง    
                  การศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ 
 5. ** หลักสูตรนานาชาต ิและหลักสูตรภาษาอังกฤษ  อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 60,000 บาท ไมรวม 
                 คาธรรมเนียมอื่น ๆ 
 6. ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติผูสมัคร และหลักเกณฑการพิจารณา หนา 4-6 

 
 

  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 
สาขาวิชาท่ีเปดรับสมัคร รหัส จํานวน

ประกาศรับ 
วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช. 

 สาขาวิชา  
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)   

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกสและหุนยนต 
(TT) *  

02103 1 ม.6  ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน 
คณิตศาสตร –วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ 
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล กลุมวิชาไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส/การตอเรือ/ชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร 
- พิจารณา Portfolio ดวย 

หมายเหต ุ 1. ผูสมัครเลือกสมัครได 1 คณะเทาน้ันและเลือกสาขาวิชาได 1 อันดับ  
 2. รับผูกําลังศึกษาภาคเรียนสุดทายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) และมคีาระดับคะแนน
 เฉล่ียสะสม (GPAX) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2565 ไมตํ่ากวา 2.75 
 3. * หลักสูตรเสรมิทักษะภาษาอังกฤษ  จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวม 
 ตลอดหลักสูตร อัตราคาบาํรุงการศึกษภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ 

4. ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติผูสมัคร และหลักเกณฑการพิจารณา หนา 4-6 
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  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 
สาขาวิชาท่ีเปดรับสมัคร รหัส จํานวน

ประกาศรับ 
วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช. 

 สาขาวิชา  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)        
เทคโนโลยีวิศวกรรมแมพิมพและเครื่องมือ (TDET)* 
 

03101 2 ม.6  ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน 
คณติศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต  

  2 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล 
เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและ 
ผลิตเครื่องจักรกล (MDET)* 

   
 

- แขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล 03103 1 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณติศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต  

  1 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล 
- แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล 03113 2 

 
ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณติศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต  

  3 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ชางอุตสาหกรรม
ฐานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AMET)* 03104 3 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณติศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต  

  3 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต/
เครื่องกลอุตสาหกรรม/เครื่องกลเรือ/เครือ่งกลเกษตร/ตัวถังและสี
รถยนต/จกัรยานยนตและเครือ่งยนตเล็กอเนกประสงค 

เทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็นและปรับ
อากาศ (RAET)* 

03105 3 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณติศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต  

  3 ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส (MtET)* 
 

03106 6 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณติศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต  

  6 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส/ชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอรและอุตสาหกรรมยาง 
(PoET)* 

03107 1 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณติศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต  

  1 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/เกษตรกรรม/อุตสาหกรรม 
สิ่งทอ 
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  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร (ตอ) 
สาขาวิชาท่ีเปดรับสมัคร รหัส 

สาขาวิชา 
จํานวน 

ประกาศรับ 
วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช. 

เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส* 
- แขนงวิชาโทรคมนาคม [EnET(T)] 

03109 1 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต  

  1 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/ 
กลุมวิชาชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร 

- แขนงวิชาเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ [EnET(I)] 03116 1 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต  

  1 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/ 
กลุมวิชาชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร 

- แขนงวิชาการกระจายเสยีงวิทยแุละโทรทัศน  
    [EnET(B)] 

03117 1 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต  

  1 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/ 
กลุมวิชาชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร 

  - แขนงวิชาคอมพิวเตอร [EnET(C)] 03115 1 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต  

  1 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/ 
กลุมวิชาชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร/สาขาเครื่องกล (มจพ.)/
สาขาโยธา (มจพ.) 

หมายเหต ุ 1. ผูสมัครเลือกสมัครได 1 คณะเทาน้ันและเลือกสาขาวิชาในคณะน้ันไดสูงสุด 3 อันดับ (ถามี) ทั้งน้ีจะมีสิทธิ ์
 สอบสัมภาษณ 1 สาขาวชิาเทาน้ัน   
 2. รับผูกําลังศึกษาภาคเรียนสุดทายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีคาระดับคะแนนเฉล่ีย  
                 สะสม (GPAX) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2565 ไมตํ่ากวา 2.00 
 3. * หลักสูตรเสรมิทักษะภาษาอังกฤษ  จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวม 
                 ตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ 
 4. ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติผูสมัคร และหลักเกณฑการพิจารณา หนา 4-6 

 
  คณะวิทยาศาสตรประยุกต   จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 

สาขาวิชาท่ีเปดรับสมัคร รหัส จํานวน
ประกาศรับ 

วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช. 
 สาขาวิชา  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)       
คณิตศาสตรประยุกต (MA)* 04101 2 ม.6  ตองผานการเรยีนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร - 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือเทียบเทา 
  1 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล (มจพ.)/ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

(มจพ.)/โยธา (มจพ.) 
หมายเหต ุ 1. ผูสมัครเลือกสมัครได 1 คณะเทาน้ันและเลือกสาขาวิชาได 1 อันดับ  
 2. รับผูกําลังศึกษาภาคเรียนสุดทายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีคาระดับคะแนนเฉล่ีย 
                 สะสม (GPAX) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2565 ไมตํ่ากวา 2.75 
 3.* หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวม 
   ตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ 
 4. ** หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวม 
   ตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ 
 5. *** หลักสตูรสองภาษา อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ 

6. ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติผูสมัคร และหลักเกณฑการพิจารณา หนา 4-6 
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  คณะวิทยาศาสตรประยุกต   จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร (ตอ) 
สาขาวิชาท่ีเปดรับสมัคร รหัส จํานวน

ประกาศรับ 
วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช. 

 สาขาวิชา  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)       
วิทยาการคอมพิวเตอร (CS) ** 04110 2 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณติศาสตร – 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
วิทยาการคอมพิวเตอร (CSB)*** 
(หลักสูตรสองภาษา) 

04111 2 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณติศาสตร – 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

คณิตศาสตรเชิงวิทยาการคอมพิวเตอร 
(MC) ** 

04114 2 ม.6  ตองผานการเรยีนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร - 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือเทียบเทา 

  1 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล (มจพ.)/ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
(มจพ.)/โยธา (มจพ.) 

หมายเหต ุ 1. ผูสมัครเลือกสมัครได 1 คณะเทาน้ันและเลือกสาขาวิชาในคณะน้ันไดสูงสุด 3 อันดับ (ถามี) ทั้งน้ี จะมีสทิธิ ์
 สอบสัมภาษณ 1 สาขาวชิาเทาน้ัน   
 2. รับผูกําลังศึกษาภาคเรียนสุดทายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีคาระดับคะแนนเฉล่ีย 
                 สะสม (GPAX) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2565 ไมตํ่ากวา 2.75 
 3.* หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวม 
   ตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ 
 4. ** หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวม 
   ตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ 
 5. *** หลักสตูรสองภาษา อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ 

6. ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติผูสมัคร และหลักเกณฑการพิจารณา หนา 4-6 
 

  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 
สาขาวิชาท่ีเปดรับสมัคร รหัส จํานวน

ประกาศรับ 
วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช. 

 สาขาวิชา  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)    
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 06101 3 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรู

ทางดานคณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

  2 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส/ ประเภทวิชาศิลปกรรม/ประเภทวิชา
พณิชยการ กลุมวิชาพณิชยการ สาขาวิชาพณิชยการ 
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยี 
สารสนเทศ, สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลย ี

คอมพิวเตอรชวยออกแบบและบรหิารงาน 
กอสราง  (CA) 

06104 3 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรู
ทางดานคณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

  2 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/ศลิปกรรม /สาขาวิชา
เกษตรและเทคโนโลยี /สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
และสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)    
เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (MM) 06106 3 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรู

ทางดานคณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต  

  2 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ 
ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/ชางอุตสาหกรรม  
ฐานวิทยาศาสตร 
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  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 
สาขาวิชาท่ีเปดรับสมัคร รหัส จํานวน

ประกาศรับ 
วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช. 

 สาขาวิชา  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)    
วิศวกรรมอุตสาหการและการจดัการ (IEM)* 06102 3 ม.6 ตองผานการเรยีนรายวิชาในกลุมสาระ 

การเรียนรูทางดานคณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและ2
เทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต/ศิลป - คํานวณ หรือ
เทียบเทา 

  2 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

วิศวกรรมเกษตรและอาหาร (AFE)  
 

06103 3 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระ 
การเรียนรูทางดานคณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต/ศลิป - คํานวณ หรือ
เทียบเทา  

  2 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส/ชางอุตสาหกรรม ฐานวิทยาศาสตร ประเภท
วิชาเกษตรกรรม 

วิศวกรรมสารสนเทศและเครือขาย (INE)* 06105 3 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรู
ทางดานคณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต  

  2 ปวช. ประเภทวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส และสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเหต ุ 1. ผูสมัครเลือกสมัครได 1 คณะเทาน้ันและเลือกสาขาวิชาในคณะน้ันไดสูงสุด 3 อันดับ (ถามี) ทั้งน้ี จะมีสทิธิ ์
 สอบสัมภาษณ 1 สาขาวชิาเทาน้ัน   

2. รับผูกําลังศึกษาภาคเรียนสุดทายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีคาระดับคะแนนเฉล่ีย 
                 สะสม (GPAX) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2565 ไมตํ่ากวา 2.50 

3. พิจารณา Portfolio ดวย 
4. โครงการปกติ อัตราคาบาํรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ 

       * หลักสตูรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกติรวมตลอด

หลักสูตร เก็บเงินอุดหนุนการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ 

   ** สาขาวชิาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือขาย (INE) และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ (IEM) จัดการเรียน

การสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร เก็บเงินอุดหนุนการศึกษา ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 

ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ 
 5. ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติผูสมัคร และหลักเกณฑการพิจารณา หนา 4-6 

 

  คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ   จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 

สาขาวิชาท่ีเปดรับสมัคร รหัส จํานวน
ประกาศรับ 

วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช. 
 สาขาวิชา  

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)    

ออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรมเซรามิกส (Ci.D)* 11102 1 ม.6 ทุกลุมสาระการเรียนรู  
  1 ปวช. ทุกประเภทวิชา 

หมายเหต ุ 1. ผูสมัครเลือกสมัครได 1 คณะเทาน้ันและเลือกสาขาวิชาได 1 อันดับ   
 2. * อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ 

3. รับผูกําลังศึกษาภาคเรียนสุดทายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีคาระดับคะแนนเฉล่ีย 
                 สะสม (GPAX) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2565 ไมตํ่ากวา 2.50 

4. ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติผูสมัคร และหลักเกณฑการพิจารณา หนา 4-6 
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  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี    จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตระยอง 
สาขาวิชาท่ีเปดรับสมัคร รหัส จํานวน

ประกาศรับ 
วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช. 

 สาขาวิชา  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)        

เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอัตโนมัติ (EAet)    
 - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง  12101 1 

 
ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 
หนวยกิต 
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยรวม ไมนอยกวา 2.50  
- พิจารณา Portfolio ดวย 

  1 ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/
ชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร  
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยรวม ไมนอยกวา 2.50  
- พิจารณา Portfolio ดวย 

 - แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัต ิ 12102 1 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 
หนวยกิต  
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยรวม ไมนอยกวา 2.50  
- พิจารณา Portfolio ดวย 

  1 ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/
ชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร 
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยรวม ไมนอยกวา 2.50  
- พิจารณา Portfolio ดวย 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)        

เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี (Cpet) 12105 2 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 
หนวยกิต 
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยรวม ไมนอยกวา 3.00 

หมายเหต ุ 1. ผูสมัครเลือกสมัครได 1 คณะเทาน้ันและเลือกสาขาวิชาในคณะน้ันไดสูงสุด 3 อันดับ (ถามี) ทั้งน้ี จะมีสทิธิ ์
 สอบสัมภาษณ 1 สาขาวชิาเทาน้ัน   
 2. รับผูกําลังศึกษาภาคเรียนสุดทายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีคาระดับคะแนนเฉล่ีย 
                 สะสม (GPAX) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2565 ตามที่สาขาวิชากําหนด 

3. โครงการปกติ อัตราคาบาํรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ 
4. ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติผูสมัคร และหลักเกณฑการพิจารณา หนา 4-6 
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• ระดับปริญญาตรีตอเนื่อง/เทียบโอน 
  คณะวิศวกรรมศาสตร จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 

สาขาวิชาท่ีเปดรับสมัคร รหัส จํานวน
ประกาศรับ 

วุฒิผูสมัคร ปวส. 
 สาขาวิชา  

ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมตัิ 
(InAE-R) 

01301 1 ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส 
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 3.00 

หมายเหต ุ 1. ผูสมัครเลือกสมัครได 1 คณะเทาน้ันและเลือกสาขาวิชาได 1 อันดับ  
 2. รับผูกําลังศึกษาภาคเรียนสุดทายระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) และมีคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม (GPAX) 
     นับถึงภาคเรียนที ่1/2565 ไมตํ่ากวา 3.00 

3. * จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาองักฤษ ไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุง    
    การศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ 
4. ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติผูสมัคร และหลักเกณฑการพิจารณา หนา 4-6 
 
 
 

  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   จัดการศึกษาท่ี  มจพ. กรุงเทพมหานคร  

สาขาวิชาท่ีเปดรับสมัคร รหัส จํานวน
ประกาศรับ 

วุฒิผูสมัคร ปวส. 
 สาขาวิชา  

ระดับปริญญาตรีตอเนื่อง 2 - 3 ป  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 
เทคโนโลยีเครื่องกล *     
 - ออกแบบเครื่องกล (MDT - T)* 03304 2 ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/อนุปรญิญา

ทางชางอุตสาหกรรม  - ออกแบบแมพิมพ (TDT - T) * 03305 2 
 - ผลิตช้ินสวนอากาศยาน (AcT-T) 03328 2 ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ชาง

อุตสาหกรรม/แมพิมพ/ สาขาวิชาชางอากาศยาน 

เทคโนโลยีเครื่องตนกําลัง*     

 - เทคโนโลยีการจัดการการผลติยานยนต 

 (AmT-R)* 

03308 3 ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา /ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชา เทคโนโลยเีครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิชา 
ชางกลเกษตร /ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการ 

 - เทคโนโลยีพลังงาน (EgT-R)* 03306 3 ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา /ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชา เทคโนโลยเีครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิชา 
ชางกลเกษตร /ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการ 

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 
 - เครื่องมือวัดและควบคุม (EIT-R)* 

 
03312 

 
2 

 
ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส 

 - เครื่องมือวัดและควบคุม (EIT-T)* 03313 2 
 - โทรคมนาคม (ETT-R)* 03314 2 
 - โทรคมนาคม (ETT-T)* 03315 2 
เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส (MtT-R)* 03320 5 ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ไฟฟา/

อิเล็กทรอนิกส 
ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

เทคโนโลยีวิศวกรรมแมพิมพและเครื่องมือ  

(TDET - 2R)* 

03318 2 ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล 
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  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   จัดการศึกษาท่ี  มจพ. กรุงเทพมหานคร (ตอ) 

สาขาวิชาท่ีเปดรับสมัคร รหัส จํานวน
ประกาศรับ 

วุฒิผูสมัคร ปวส. 
 สาขาวิชา  

ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิต 
เครื่องจักรกล 

   

- แขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล (MDET(M)-2R* 03321 2 ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล สาขาวิชา
เทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม, 
สาขาวิชาชางยนต สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม, สาขาวิชาชาง
กลโรงงาน สาขางานเครื่องจักรกลอัตโนมัติ สาขางานซอมบํารุง
เครื่องจักรสาขาวิชาเขียนแบบเครือ่งกล สาขางานเขียนแบบ
เครื่องกล 

 
เทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็นและ 
การปรับอากาศ (RAET-2R)* 

03325 5 ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส 

เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET-2R)* 03326 5 ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล/ สาขางานยาน
ยนต/ เครื่องกลอุตสาหกรรม/ เครื่องกลเรือ/ เครื่องกลเกษตร/ 
ตัวถังและสรีถยนต/ สาขาวิชาเครือ่งมือกลและซอมบํารุง/ สาขา
งานเครื่องมือกล/ ซอมบํารุงเครื่องจักรกล เขียนแบบเครื่องกล/ 
ช้ินสวนเครื่องจักรกลเกษตร 

หมายเหต ุ 1. ผูสมัครเลือกสมัครได 1 คณะเทาน้ันและเลือกสาขาวิชาในคณะน้ันไดสูงสุด 3 อันดับ (ถามี) ทั้งน้ี จะมีสทิธิ ์
 สอบสัมภาษณ 1 สาขาวชิาเทาน้ัน   
 2. รับผูกําลังศึกษาภาคเรียนสุดทายระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) และมีคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม (GPAX)  
 นับถึงภาคเรียนที่ 1/2565 ไมตํ่ากวา 2.00 
 3. ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป (xxx – R) เปนหลักสูตรที่เรียนในวัน/เวลาราชการ (วันจันทร – วันศุกร เวลา 8.00 – 16.00 น.) 
 4. ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป (xxx – T) เปนหลักสูตรที่เรียนนอกเวลาราชการ (วันจันทร – วันศุกร เวลา 17.00 – 21.00 น. และ
 วันเสาร เวลา 8.00 – 16.00 น.) 
 5. ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติผูสมัคร และหลักเกณฑการพิจารณา หนา 4-6 
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  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม   จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 

สาขาวิชาท่ีเปดรับสมัคร รหัส จํานวน
ประกาศรับ 

วุฒิผูสมัคร ปวส. 
 สาขาวิชา  

ปริญญาตรีตอเนื่อง  2 ป หลักสตูรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. ปราจีนบุรี 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITI-R)  06301 5 ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ/ ประเภทวิชาศิลปกรรม 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก/ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดาน
บริหารธุรกิจ) 

การจัดการอุตสาหกรรม (IMT- R) 
 

06303 5 ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/ อนุปริญญาท่ีกําหนด 

ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป (เรียนในเวลาราชการ)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
วิศวกรรมสารสนเทศและเครือขาย (INET)* 06305 5 ปวส. ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม กลุมวิชา ไฟฟา/อิเล็กทรอก

นิกส หรือสาชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ (สาขาวิชาและสาขางานท่ีเปดรับ
ตรวจสอบไดจาก ระบบการรับสมคัร) 

ปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปคร่ึง หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑติ (อส.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ.ปราจีนบุรี 

เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต  
(MMT-R) 

06306 5 ปวส.ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม/ เกษตรกรรม/ อนุปริญญาท่ี
กําหนด 

ปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปคร่ึง (เรียนในเวลาราชการ)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. ปราจีนบุรี 
  คอมพิวเตอรชวยออกแบบและบริหารงาน
กอสราง (CDM-R) 

06302 5 ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม /อนุปริญญาทางชางกอสราง/
ประเภทวิชาศิลปกรรม/ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ/ เทคโนโลยี
ภูมิทัศน/ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปคร่ึง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. ปราจีนบุรี 
วิศวกรรมเกษตรและการอาหาร (AFET-R)
  

06304 5 ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส/เคมีอุตสาหกรรม อนุปริญญาทางชาง
อุตสาหกรรม/ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร 

หมายเหต ุ 1. ผูสมัครเลือกสมัครได 1 คณะเทาน้ันและเลือกสาขาวิชาในคณะน้ันไดสูงสุด 3 อันดับ (ถามี) ทั้งน้ี จะมีสทิธิ ์
 สอบสัมภาษณ 1 สาขาวชิาเทาน้ัน   
 2. รับผูกําลังศึกษาภาคเรียนสุดทายระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) และมีคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม (GPAX) นับถึง 
 ภาคเรียนที่ 1/2565 ไมตํ่ากวา 2.50 

3. พิจารณา Portfolio ดวย 
4. โครงการปกติ อัตราคาบาํรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ 

 * หลักสูตรเสรมิทักษะภาษาอังกฤษ  จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวม 
                 ตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 

5. ตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติผูสมัคร และหลักเกณฑการพิจารณา หนา 4-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

17 

 การเลือกสาขาวิชาท่ีตองการสมัคร 
ผูสมคัรสามารถเลือกสมัครได 1 คณะเทานั้น หามเลือกขามคณะ และเลือกสาขา/สาขาวิชาในคณะน้ันไดสูงสุด 3 
อันดับ (ถามี) ท้ังน้ีจะมสีิทธิส์อบสมัภาษณ 1 สาขา/สาขาวิชาเทานั้น 

 

 วิธีการคัดเลือก 
 

เปนไปตามหลักเกณฑการพิจารณาท่ีคณะกําหนด 

 คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัครเขาเปนนกัศึกษา ระดับปริญญาตรี 
1. ตองเปนผูท่ีสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ท่ีมีพระมหากษัตริยเปนพระประมุขอยางบริสุทธ์ิใจ 
2. เปนผูมีความประพฤติดี เรียบรอย แตงกายสุภาพ และรับรองตอมหาวิทยาลัยวาจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ    

      ขอบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด 
3. ไมมีช่ือในทะเบียนเปนนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาช้ันสูงอ่ืนๆ ยกเวนมหาวิทยาลัยเปด 
4. ไมเปนผูเคยถูกตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผดิลหุโทษหรือความผดิท่ีไดกระทํา 

โดยประมาท 
5. ไมเปนผูประพฤติผิดวินัยนักศึกษาข้ันรายแรงดวยการใหพนสภาพจากการเปนนักศึกษาในปการศึกษา 2565 

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

ระยะเวลาท่ีศึกษา 
8. ตองเปนผูท่ีอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 
9. เปนผูท่ีมีคณุสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

10. หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามท่ีกําหนดหรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามท่ีระบุไวอยู
กอนทําการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกคร้ังนั้นๆ และแมจะไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเรียบรอยแลวก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที 
 

 คาสมัครสอบ 
คาสมัครสอบเริ่มตนสําหรับการเลือกสาขาวิชาอันดับ 1 เปนเงิน 400 บาท และอันดับถัดไปสาขาวิชาละ 100 บาท  

 
 การสอบสมัภาษณและสงผลตรวจสุขภาพ 

ผูสมัครที่จะตองเขารับการสอบสัมภาษณและนําเสนอผลงาน และสงผลการตรวจสุขภาพ ตามวัน เวลา และ
สถานที ่ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวทายประกาศผลสอบ ในวันที ่24 ธันวาคม 2565 

สําหรับผูสมัครสาขา/สาขาวิชา ดังน้ี ตองสงผลการตรวจตาบอดสดีวย 
คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเตรยีมวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
ปริญญาตรี 4 ป 
- คณะวิทยาศาสตรประยุกต 

 
- วิทยาการคอมพิวเตอร (CS)  

- คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ ทุกสาขาวิชา 
- คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี ทุกสาขาวิชา 
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส  

  - แขนงวิชาโทรคมนาคม [EnET(T)] 
  - แขนงวิชาคอมพิวเตอร [EnET(C)] 
  - แขนงวิชาเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ [EnET(I)] 
  - แขนงวิชาการกระจายเสยีงวิทยุและโทรทัศน [EnET(B)] 
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 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 7-8 กุมภาพันธ 2566 เขาระบบ https://student.mytcas.com เพ่ือยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ซ่ึงสามารถยืนยันสิทธิ์ไดเพียง 1 แหงเทานั้น  
 ผูผานการคัดเลือกสามารถยืนยันสิทธิ์ไดเพียง 1 แหงเทานั้น ภายในวันท่ี 7-8 
กุมภาพันธ 2566 โดยสามารถดําเนินการเปลี่ยนแปลงขอมูลการยืนยันสิท ธ์ิ 
ไดไมเกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดเทาน้ัน ซึ่งระบบจะกําหนดใหใชครั้งสุดทาย
เปนคณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัยท่ีไดรับการเลือก 
 หากไมยืนยันสิทธิ์ในชวงเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์การเขาศึกษาตอ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

  เมื่อยืนยันสิทธ์ิแลวจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครรอบถัดไป 
วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2566 
เปนตนไป 

ดูประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือไดท่ี http://www.admission.kmutnb.ac.th  

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

หากไมยืนยันสิทธิ์หรือดําเนินการใด ๆ ในชวงเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์การเขาศึกษาในโครงการ  
ผูมีความสามารถดีเดนดานนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ/(หุนยนต)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
และจะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ จากคณะและมหาวิทยาลัยไมได 
 คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูมสีิทธิ์ขึน้ทะเบียนเปนนักศึกษา 

1. มีคุณสมบัตคิรบถวนตามคณุสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร และคณุสมบัตทิางดานนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ (หุนยนต) 

2.   เปนผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) ระดับมัธยมศึกษา 

  ตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  

 

ผูท่ีสอบคัดเลือกได จะตองไมมีช่ือเปนนิสิตหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอ่ืน ซึ่งมีกําหนดเวลาเรียนตามวัน 
และเวลาราชการ ยกเวนมหาวิทยาลัยเปด ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยน้ี  

หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามท่ีกําหนดหรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามท่ีระบุไวอยูกอน
ทําการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกคร้ังนั้น ๆ และแมจะไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เรียบรอยแลวก็ตาม และไมไดเปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเปนอยางอ่ืน จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://student.mytcas.com/
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 คาใชจายตอภาคการศึกษา 

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 

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)    

     2.2.4 คณะวิศวกรรมศาสตร 19,000     

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

     2.2.5 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) 

19,000 (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 

 การชําระเงินและการขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
 ผูผานการคัดเลือกตองชําระเงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา  คาลงทะเบียนวิชาเรียนและคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ  
ตามวัน เวลา ท่ีมหาวิทยาลัยประกาศใหดําเนินการและตองนําหลักฐานการชําระเงินพรอมหลักฐานอ่ืนๆ สําหรับการข้ึนทะเบียน 
เปนนักศึกษาไปข้ึนทะเบียนดวยตนเอง  ตามวัน  เวลา  และสถานท่ี  ท่ีมหาวิทยาลัยประกาศใหทราบและปฏิบัต ิ

  กรณีผูผานการคัดเลือกไมมาทําการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หรือประสงคจะสละสิทธิ ์
ไมเขาศึกษา เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียนวิชาเรียนและคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ท่ีไดชําระไว จะตกเปน
เงินรายไดของมหาวิทยาลัย เวนแตกรณีผูผานการคัดเลือกไมสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิม ซ่ึงทําใหไมสามารถ 
ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาได  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินท่ีชําระไวเปนกรณีไป 
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 อัตราคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียม 

 ผูสอบคัดเลือกไดตองชําระคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมตาง ๆ  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 

  -  หลักสูตรภาษาอังกฤษ - 60,000 

 • คณะวิทยาศาสตรประยุกต    

  - หลักสูตรปกต ิ - 19,000 

 - หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและ
นวัตกรรม/สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร/สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ/สาขาวิชาฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย/
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย/สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส/
สาขาวิชาฟสิกสวิศวกรรม ภาคการศึกษาละ 
  

- 19,000 

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

- 25,000 

 

  - หลักสูตรสองภาษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร - 45,000 

 • คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม    

 - หลักสูตรปกต ิ - 19,000 

  - หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ - 25,000 

  • คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 

- ระดับปรญิญาตรี 4 ป หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 

 

- 25,000 

 

 - ระดับปรญิญาตรีเทียบโอน 2 ป หลักสตูรเสรมิทักษะภาษาอังกฤษ - 19,000 
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ลําดับท่ี รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

ปวช.* ปริญญาตรี 

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

 - หลักสูตรปกติ เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน - 19,000 

     - หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  - 25,000 

  • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม   

 - หลักสูตรปกติ  - 19,000 

     - หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ 
และเครือขาย/สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจดัการ ภาคการศึกษาละ 

- 25,000 

 

5. คาประกันอุบัตเิหตุ ปละ  350 350 

หมายเหตุ   *หลักสูตร ปวช. (เตรยีมวิศวกรรมศาสตร ไทย – เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 พระจอมเกลาพระนครเหนือ เปนหลักสูตรพิเศษที่ผลิตนักศึกษาเพ่ือเตรียมตัวเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดานวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและ
 เทคโนโลยี ไมไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล ไมใชเปนหลักสูตรการศึกษาพ้ืนฐานที่เรียนฟรี ผูเขาเรียนจะตองเสียคาใชจายตามระเบียบ   
 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 -    นักศึกษาทุกคนจะตองเขารับการอบรมจริยธรรม (วัน เวลา สถานที่และคาใชจายจะแจงใหทราบภายหลัง) 
 -    อัตราคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมตาง ๆ  อาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดดูประกาศของมหาวิทยาลัย 
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 การรายงานตัวเปนนักศึกษา 
ผูสอบคัดเลือกไดแลว ยังไมถือเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จนกวา

มหาวิทยาลัยจะข้ึนทะเบียนผูสมัครเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา ผูสอบคัดเลือกไดตองไป
รายงานตัว/ปฐมนิเทศ  ณ สถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวใหในประกาศผลสอบคัดเลือก ชําระเงินคาบํารุงการศึกษา และ
คาธรรมเนียมตางๆ  มิฉะน้ันจะถือวาสละสิทธ์ิ   

 

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

 

 
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนกัศึกษาใหม มีดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

เขาสูระบบการชาํระเงินนักศึกษาใหม 

นําใบชาํระเงินไปจายเงินที่ธนาคารภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 

เขาสูระบบขึ้นทะเบยีนนักศึกษาใหม 

นําใบรายงานทะเบียนประวตัิมาพบอาจารยทีป่รึกษา ตามวันเวลาที่คณะ/วิทยาลัย กําหนด   
 

สงมอบเอกสารขึ้นทะเบียนทีง่านทะเบยีนและสถิตินักศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS 

ทําบตัรประจาํตัวนักศึกษา 

เขาสูระบบสารสนเทศเพ่ืองานทะเบียนนักศึกษา ตรวจสอบผลการลงทะเบยีนวิชาเรยีน 
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