ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
เรื่อง การรับสมัครเขาศึกษาโครงการคัดเลือกตรงใชคะแนน GAT/PAT
เขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ประจําปการศึกษา 2565
------------------------------------------------------------------------------มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกล าพระนครเหนื อ เป ดรั บสมั ครผู กําลั งศึ กษา หรื อสํ าเร็ จการศึ กษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เขาศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ป/5 ป โครงการคัดเลือกตรง
ใชคะแนน GAT/PAT เขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ประจําปการศึกษา 2565 โดยผูมีสิทธิ์สมัคร
คือนักเรียนที่กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จากสถานศึ ก ษาทุ ก แห ง โดยผู ส มั ค รต อ งมี ผ ลคะแนนความถนั ด ทั่ ว ไป (General Aptitude Test หรื อ GAT) และหรื อ
ผลคะแนนความถนั ด ทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ (Professional and Academic Aptitude Test หรื อ PAT) ตามที่ ค ณะ/
วิทยาลัย/สาขาวิชากําหนด ทั้งนี้ผลคะแนน GAT/PAT ตองมีอายุไมเกิน 2 ป (นับจากวันที่สอบ) ดังนี้
• ผลคะแนนการสอบ ปการศึกษา 2564 (20 – 23 มีนาคม 2564) และหรือ
• ผลคะแนนการสอบ ปการศึกษา 2565 (12 – 15 มีนาคม 2565)
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะใชผลคะแนนสอบและตรวจสอบความถูกตองของผลคะแนนสอบของผูสมัครจากสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ปการศึกษา 2564 และจากสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย
(ทปอ.) ปการศึกษา 2565 ในการประมวลผลการคัดเลือก
1. คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาของผูสมัคร
1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในแผนการเรียน
ตามที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชากําหนดและมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย - GPA) ตามที่คณะ/วิทยาลัยกําหนด
2. มีผลคะแนนครบถวนทุกวิชาที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชากําหนดในการพิจารณาของแตละสาขาวิชา
2. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา
1. ตองเปนผูที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริยเปนพระประมุขอยางบริสุทธิ์ใจ
2. เปนผูมีความประพฤติดี เรียบรอย แตงกายสุภาพ และรับรองตอมหาวิทยาลัยวาจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ขอบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด
3. ไมมีชื่อในทะเบียนเปนนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่น ๆ ยกเวนมหาวิทยาลัยเปด
4. ไมเปนผูเคยถูกตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาท
5. ไมเปนผูประพฤติผิดวินัยนักศึกษาขั้นรายแรงดวยการใหพนสภาพจากการเปนนักศึกษาในปการศึกษา 2564
ดวยการ “ใหออก”
6. ไมเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคจิตฟนเฟอน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเปนโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
7. มีผูปกครองหรือผูอุปการะรับรองวาจะอุดหนุนคาธรรมเนียม คาบํารุงและคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาไดตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษา
8. ตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย
9. เปนผูที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
10. หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัตไิ มเปนไปตามที่กําหนด หรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึง่ อยูกอนทําการสมัครสอบ
คัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนัน้ ๆ และแมจะไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว
และไมไดเปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเปนอยางอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที

2

3. คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร และวิชาที่ใชในการคัดเลือก
1. ต อ งมี ร ะดั บ ผลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสม (เกรดเฉลี่ ย - GPA) ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) หรื อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามที่คณะ/วิทยาลัยกําหนด และศึกษาในแผนการเรียนตามที่คณะ/วิทยาลัย/
สาขาวิชากําหนด
2. มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน GAT/PAT ตามที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชากําหนด ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะใช
ผลคะแนนและความถูกตองของผลคะแนนสอบของผูสมัครจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)
ป การศึ กษา 2564 และจากสมาคมที่ ประชุ มอธิ การบดี แห งประเทศไทย (ทปอ.) ป การศึ กษา 2565 ในการประมวลผล
การคัดเลือก

4. สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร

จํานวนรับ
(คน)

รหัส
สาขาวิชา

จํานวนรับ
(คน)

GAT
85

วุฒิผูสมัคร
73

x

x

x

x

-

x

x

x

ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*
ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*

ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*
พิจารณารวมกับคะแนนทดสอบความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑที่กําหนด อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
- TOEFL ≥ 550 หรือ
- IELTS ≥ 4.5 หรือ
- TOEIC ≥ 500 หรือ
- K-StEP ≥ 55
หมายเหตุ 1. x หมายถึง วิชาที่ใชพจิ ารณาในสาขาวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ผูสมัครตองมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกําหนดในแตละสาขาวิชา มิเชนนั้นจะไมไดรับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. * ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร - วิทยาศาสตร รวมกันไมนอยกวา 30 หนวยกิต
3. ** หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาทไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ
4. *** หลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาติ อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 60,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ
-

x

x

x

3

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
5
วิศวกรรมอุตสาหการ (IE)**
01113
(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
25
วิศวกรรมวัสดุ (MATE) **
01116
(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (I-IME)
25
01117
(หลักสูตรพิเศษนานาชาติ) ***

วิชาที่ใชพิจารณา
PAT
71
72

-

ความถนัดทั่วไป

รหัส
สาขาวิชา

โครงการ
สมทบพิเศษ

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร

โครงการปกติ

ความถนัดทางวิทยาศาสตร

หลักสูตร/สาขาวิชา

จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

ความถนัดทางคณิตศาสตร

4.1 คณะวิศวกรรมศาสตร

จํานวนรับ
(คน)

รหัส
สาขาวิชา

จํานวนรับ
(คน)

GAT
85

ความถนัดทั่วไป

รหัส
สาขาวิชา

โครงการ
สมทบพิเศษ

วิชาที่ใชพิจารณา
PAT
71
72

วุฒิผูสมัคร
73
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร

โครงการปกติ

ความถนัดทางวิทยาศาสตร

หลักสูตร/สาขาวิชา

จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

ความถนัดทางคณิตศาสตร

4.1 คณะวิศวกรรมศาสตร

4

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ (InAE)**
ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
5
x
x
x
x
01119
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*
(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
หมายเหตุ 1. x หมายถึง วิชาที่ใชพจิ ารณาในสาขาวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ผูสมัครตองมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกําหนดในแตละสาขาวิชา มิเชนนั้นจะไมไดรับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. * ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร - วิทยาศาสตร รวมกันไมนอยกวา 30 หนวยกิต
3. ** หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาทไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ
4. *** หลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาติ อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 60,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ

4.2 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

73

74

75

76
ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร

72

ความถนัดทางวิชาชีพครู

PAT

วุฒิผูสมัคร

ความถนัดทางสถาปตยกรรม

71

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร

จํานวนรับ
(คน)

GAT
85

ความถนัดทางวิทยาศาสตร

รหัส
สาขาวิชา

วิชาที่ใชพิจารณา

ความถนัดทางคณิตศาสตร

โครงการปกติ

ความถนัดทั่วไป

หลักสูตร/สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกสและหุนยนต (TT)**
(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)

02103

5

x

x

x

ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*

x

x

ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*

5

x

ระดับปริญญาตรี 5 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (CEE)**
(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)

02109

10

x

x

หมายเหตุ 1. x หมายถึง วิชาที่ใชพจิ ารณาในสาขาวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ผูสมัครตองมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกําหนดในแตละสาขาวิชา มิเชนนั้นจะไมไดรับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. * ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกันไมนอยกวา 30 หนวยกิต
3. **หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาทไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ

จํานวนรับ
(คน)

รหัส
สาขาวิชา

จํานวนรับ
(คน)

GAT
85

ความถนัดทั่วไป

รหัส
สาขาวิชา

โครงการ
สมทบพิเศษ

วิชาที่ใชพิจารณา
PAT
71
72

73
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร

โครงการปกติ

ความถนัดทางวิทยาศาสตร

หลักสูตร/สาขาวิชา

จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

ความถนัดทางคณิตศาสตร

4.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วุฒิผูสมัคร

6

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรม …)จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (WdET)**
03102
5
x
x
x
x
ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*
เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET)**
03104
10
x
x
x
x
ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*
เทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็นและ
03105
5
x
x
x
x
ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
การปรับอากาศ (RAET)**
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*
(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส (MtET)**
03106
7
x
x
x
x
ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*
เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอรและอุตสาหกรรมยาง
03107
10
x
x
x
x
ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
(PoET) ** (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*
หมายเหตุ 1. x หมายถึง วิชาที่ใชพิจารณาในสาขาวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ผูสมัครตองมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกําหนดในแตละสาขาวิชา มิเชนนั้นจะไมไดรับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. ผูสมัครตองมีผลการเรียนรวมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไมนอยกวา 2.00
3. * ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร - วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกันไมนอ ยกวา 30 หนวยกิต
4.** หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษภาคการศึกษาละ 19,000 บาท
ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ

จํานวนรับ
(คน)

รหัส
สาขาวิชา

-

x
x
x
x

-

x
x
x

วิชาที่ใชพิจารณา
PAT
71 72
73

วุฒิผูสมัคร

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*

x
x
x

x
x
x

ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*

ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*
หมายเหตุ 1. x หมายถึง วิชาที่ใชพิจารณาในสาขาวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ผูสมัครตองมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกําหนดในแตละสาขาวิชา มิเชนนั้นจะไมไดรับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. ผูสมัครตองมีผลการเรียนรวมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไมนอยกวา 2.00
3. * ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร - วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกันไมนอ ยกวา 30 หนวยกิต
4. โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ
5.** หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท
ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ
x

7

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรม …)จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส**
(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
6
- แขนงวิชาโทรคมนาคม [EnET(T)]**
03109
5
- แขนงวิชาคอมพิวเตอร [EnET(C)]**
03115
2
- แขนงวิชาเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ [EnET(I)]**
03116
5
- แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน [EnET(B)]**
03117
เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (InET)**
(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
10
- แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑและการผลิต (P)**
03110
10
- แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต (M)**
03120
5
เทคโนโลยีวิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน (ACET)
03118

จํานวน
รับ (คน)

GAT
85

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร

รหัส
สาขาวิชา

โครงการ
สมทบพิเศษ

ความถนัดทางวิทยาศาสตร

โครงการปกติ

ความถนัดทางคณิตศาสตร

หลักสูตร/สาขาวิชา

ความถนัดทั่วไป

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร (ตอ)

จํานวนรับ
(คน)

รหัส
สาขาวิชา

จํานวน
รับ (คน)

GAT
85

ความถนัดทั่วไป

รหัส
สาขาวิชา

โครงการ
สมทบพิเศษ

วุฒิผูสมัคร

ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี* หรือ
กลุมสาระการเรียนรูที่เรียนคณิตศาสตรไมนอยกวา
12 หนวยกิต/ วิทยาศาสตรไมนอยกวา 6 หนวยกิต
และเมื่อสําเร็จการศึกษาตองมีผลการเรียนรวมเฉลี่ย
ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 2.00
หมายเหตุ 1. x หมายถึง วิชาที่ใชพิจารณาในสาขาวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ผูสมัครตองมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกําหนดในแตละสาขาวิชา มิเชนนั้นจะไมไดรับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. ผูสมัครตองมีผลการเรียนรวมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไมนอยกวา 2.00
3. * ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร - วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกันไมนอ ยกวา 30 หนวยกิต
4.** หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษภาคการศึกษาละ 19,000 บาท
ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ
10

-

-

x

x

x

8

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
03112
(IPTM)** (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)

วิชาที่ใชพิจารณา
PAT
71 72
73
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร

โครงการปกติ

ความถนัดทางวิทยาศาสตร

หลักสูตร/สาขาวิชา

จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร (ตอ)

ความถนัดทางคณิตศาสตร

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จํานวนรับ
(คน)

รหัส
สาขาวิชา

20

วิชาที่ใชพิจารณา
PAT
71 72 73

x

x

x

วุฒิผูสมัคร

ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*
9

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
40
04201
คณิตศาสตรประยุกต (MA)**
04101
(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
เคมีอุตสาหกรรม (IC)** (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
04102
50
04202

จํานวนรับ
(คน)

GAT
85

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร

รหัส
สาขาวิชา

โครงการ
สมทบพิเศษ

ความถนัดทางวิทยาศาสตร

โครงการปกติ

ความถนัดทางคณิตศาสตร

หลักสูตร/สาขาวิชา

ความถนัดทั่วไป

4.4 คณะวิทยาศาสตรประยุกต จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

25

x

ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*
ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*

30
04203
10
x
x
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (AT)**
04103
(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
เทคโนโลยีชีวภาพ (BT)**
04104
25
04204
30
x
x
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*
(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
หมายเหตุ
1. x หมายถึง วิชาที่ใชพจิ ารณาในสาขาวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ผูสมัครตองมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกําหนดในแตละสาขาวิชามิเชนนั้นจะไมไดรับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. * ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกันไมนอยกวา 30 หนวยกิต
3. ** หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษา
ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท โครงการสมทบพิเศษ อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 29,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ

จํานวนรับ
(คน)

รหัส
สาขาวิชา

จํานวนรับ
(คน)

วิชาที่ใชพิจารณา
GAT
PAT
85
71
72

ความถนัดทั่วไป

รหัส
สาขาวิชา

โครงการ
สมทบพิเศษ

-

10
10
10

x

x
x
x

x

x
x
x

x
x
x

73

ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*
ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*

หมายเหตุ 1. x หมายถึง วิชาที่ใชพจิ ารณาในสาขาวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ผูสมัครตองมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกําหนดในแตละสาขาวิชามิเชนนั้นจะไมไดรับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. * ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกันไมนอยกวา 30 หนวยกิต
3. ** หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท
โครงการสมทบพิเศษ อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 29,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ
4. โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท โครงการสมทบพิเศษ อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 29,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ

10

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม (ET)
40
04105
(จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษบางรายวิชา
และบางสวนของรายวิชา)
ฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย (IMI)**
(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
10
04207
- กลุมวิชาฟสกิ สประยุกต
04107
10
04208
- กลุมวิชาฟสกิ สอุตสาหกรรม
04108
10
04209
- กลุมวิชาอุปกรณการแพทย
04109

วุฒิผูสมัคร

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร

โครงการปกติ

ความถนัดทางวิทยาศาสตร

หลักสูตร/สาขาวิชา

จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร (ตอ)

ความถนัดทางคณิตศาสตร

คณะวิทยาศาสตรประยุกต

จํานวนรับ
(คน)

รหัส
สาขาวิชา

30

73

x

x

x

วุฒิผูสมัคร

ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*
ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*
ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*

สถิติธุรกิจและการประกันภัย (ASB)**
30
04213
30
x
x
x
04113
(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
คณิตศาสตรเชิงวิทยาการคอมพิวเตอร (MC)**
40
04214
20
x
x
x
04114
(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
สาขาวิชาวิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะหเชิงสถิติ
04119
ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
30
x
x
x
(SDA)** (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*
หมายเหตุ 1. x หมายถึง วิชาที่ใชพจิ ารณาในสาขาวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ผูสมัครตองมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกําหนดในแตละสาขาวิชามิเชนนั้นจะไมไดรับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. * ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกันไมนอยกวา 30 หนวยกิต
3. ** หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท
โครงการสมทบพิเศษ อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 29,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ

11

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
สถิติประยุกต (AS)** (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
30
04212
04112

จํานวนรับ
(คน)

GAT
85

วิชาที่ใชพิจารณา
PAT
71
72

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร

รหัส
สาขาวิชา

โครงการ
สมทบพิเศษ

ความถนัดทางวิทยาศาสตร

โครงการปกติ

ความถนัดทางคณิตศาสตร

หลักสูตร/สาขาวิชา

ความถนัดทั่วไป

คณะวิทยาศาสตรประยุกต จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร (ตอ)

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร

-

x

x

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ (IPD)

05102

20

-

-

x

x

วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ (FSN)

05103

40

-

-

x

x

วุฒิผูสมัคร

ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี* หรือ
ปวช. สาขาวิชาคหกรรม หรือการจัดการ
อุตสาหกรรม หรือ สาขาวิชาอื่นๆที่เกีย่ วของ
ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*

หมายเหตุ 1. x หมายถึง วิชาที่ใชพิจารณาในสาขาวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ผูสมัครตองมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามทีค่ ณะกําหนดในแตละสาขาวิชา มิเชนนัน้ จะไมไดรับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. * ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร - วิทยาศาสตร รวมกันไมนอยกวา 30 หนวยกิต
3. โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ

12

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
40
05101
วิทยาศาสตรการอาหารและการจัดการ (FSM)

จํานวนรับ
(คน)

ความถนัดทางวิชาชีพครู

รหัส
สาขาวิชา

76

ความถนัดทางสถาปตยกรรม

จํานวนรับ
(คน)

GAT
85

วิชาที่ใชพิจารณา GAT/PAT
PAT
71 72 73 74 75
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร

รหัส
สาขาวิชา

โครงการสมทบ
พิเศษ

ความถนัดทางวิทยาศาสตร

โครงการปกติ

ความถนัดทางคณิตศาสตร

หลักสูตร/สาขาวิชา

จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

ความถนัดทั่วไป

4.5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร (AFE)
06103
40
วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ (IEM)**
06102
20
(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
วิศวกรรมสารสนเทศและเครือขาย (INE) **
10
06105
(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)

วุฒิผูสมัคร

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*
หรือ คณิตศาสตร – ศิลปศาสตร

x
x

x
x

x
x

x

ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*
หรือ คณิตศาสตร – ศิลปศาสตร

x

x

x

ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู
ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู
13

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
06101
10
คอมพิวเตอรชวยออกแบบและบริหารงานกอสราง
40
06104
(CA)
ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (MM)
06106
40
-

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร

จํานวนรับ
(คน)

76

ความถนัดทางวิชาชีพครู

รหัส
สาขาวิชา

วิชาที่ใชพิจารณา GAT/PAT
PAT
71 72 73 74 75
ความถนัดทางสถาปตยกรรม

จํานวนรับ
(คน)

GAT
85

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร

รหัส
สาขาวิชา

โครงการสมทบ
พิเศษ

ความถนัดทางวิทยาศาสตร

โครงการปกติ

ความถนัดทางคณิตศาสตร

หลักสูตร/สาขาวิชา

จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

ความถนัดทั่วไป

4.6 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

หมายเหตุ 1. x หมายถึง วิชาที่ใชพิจารณาในสาขาวิชานัน้ ๆ ทั้งนีผ้ ูสมัครตองมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกําหนดในแตละสาขาวิชา มิเชนนัน้ จะไมไดรับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานัน้
2. * ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร - วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกันไมนอ ยกวา 30 หนวยกิต
3. ** หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอืน่ ๆ

-

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร

x

x

x

วุฒิผูสมัคร

ม.6 หรือเทียบเทาที่เรียนทาง
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และรายวิชา
ที่เกี่ยวของรวมกันไมนอยกวา 30
หนวยกิต
- ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน
ไมนอยกวา 2.75
หมายเหตุ 1. x หมายถึง วิชาที่ใชพจิ ารณาในสาขาวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ผูสมัครตองมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกําหนดในแตละสาขาวิชา มิเชนนั้นจะไมไดรับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ระดับชั้น ม.4 – ม.6) ไมนอยกวา 2.75
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล อัตราคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ

14

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
40
วิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
07101
(I-BIT) (หลักสูตรนานาชาติ)

จํานวนรับ
(คน)

76

ความถนัดทางวิชาชีพครู

รหัส
สาขาวิชา

วิชาที่ใชพิจารณา GAT/PAT
PAT
71
72 73 74 75

ความถนัดทางสถาปตยกรรม

จํานวนรับ
(คน)

GAT
85

ความถนัดทางวิทยาศาสตร

รหัส
สาขาวิชา

โครงการสมทบ
พิเศษ

ความถนัดทางคณิตศาสตร

โครงการปกติ

ความถนัดทั่วไป

หลักสูตร/สาขาวิชา

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร

4.7 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

4.8 คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

ศิลปประยุกตและออกแบบผลิตภัณฑ (Aap.D)*
(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)

11103

5

x

74

75

76

ความถนัดทางวิชาชีพครู

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร

73

ความถนัดทางสถาปตยกรรม

72

PAT

วุฒิผูสมัคร

x
x

ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู
- พิจารณา Portfolio รวมดวย

ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู
- พิจารณา Portfolio (Drawing, Sketch,
Product)
หมายเหตุ 1. รหัสวิชาที่สอบ ชองที่มี x หมายถึงรหัสวิชาที่ผูสมัครสาขาวิชานั้นตองสอบ และตองสอบใหครบทุกวิชาตามที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชานั้นกําหนด มิเชนนั้นจะไมไดรับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. พิจารณา Portfolio
3. * หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 28,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ

15

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
7
ออกแบบภายใน (Int.D) * (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
11101

71

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร

จํานวนรับ(คน)

GAT
85

ความถนัดทั่วไป

รหัส
สาขาวิชา

วิชาที่ใชพิจารณา

ความถนัดทางวิทยาศาสตร

โครงการปกติ

ความถนัดทางคณิตศาสตร

หลักสูตร/สาขาวิชา

-

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร

-

76

x

x

x

ความถนัดทางวิชาชีพครู

จํานวนรับ
(คน)

วุฒิผูสมัคร

ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตร*
- สอบสัมภาษณเปนภาษาอังกฤษ

เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต (MPet)
ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
12106
5
x
x
- แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและ
12107
5
x
x
- แขนงวิชาวิศวกรรมโลหะการ
เทคโนโลยี*
หมายเหตุ 1. x หมายถึง วิชาที่ใชพจิ ารณาในสาขาวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ผูสมัครตองมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกําหนดในแตละสาขาวิชา มิเชนนั้นจะไมไดรับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. เมื่อสําเร็จการศึกษาตองมีผลการเรียนรวมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 2.50
3. * ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร - วิทยาศาสตร รวมกันไมนอยกวา 30 หนวยกิต
4. โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
5
เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี (Cpet)
12105

รหัส
สาขาวิชา

ความถนัดทางสถาปตยกรรม

จํานวนรับ
(คน)

GAT
85

วิชาที่ใชพิจารณา GAT/PAT
PAT
71 72 73 74 75

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร

รหัส
สาขาวิชา

โครงการสมทบ
พิเศษ

ความถนัดทางวิทยาศาสตร

โครงการปกติ

ความถนัดทางคณิตศาสตร

หลักสูตร/สาขาวิชา

จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง

ความถนัดทั่วไป

4.9 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (ETAM)

13102

60

13202

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร

วุฒิผูสมัคร

15

x

x

x

ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*

15

x

x

x

ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*

ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
60
20
x
x
13203
วิทยาการขอมูลและการคํานวณเชิงธุรกิจและ
13103
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี*/
อุตสาหกรรม (DSCBI)
วิทยาศาสตร-คอมพิวเตอร/ศิลป-คํานวณ
หมายเหตุ 1. x หมายถึง วิชาที่ใชพจิ ารณาในสาขาวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ผูสมัครตองมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกําหนดในแตละสาขาวิชา มิเชนนั้นจะไมไดรับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ระดับชั้น ม.4 – ม.6) ไมนอยกวา 2.00
3. โครงการปกติ อัตราคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ
4. โครงการสมทบพิเศษ อัตราคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 29,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอืน่ ๆ
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ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
60
13201
กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดลอม (ICPE)
13101

จํานวนรับ
(คน)

ความถนัดทางวิชาชีพครู

รหัส
สาขาวิชา

ความถนัดทางสถาปตยกรรม

จํานวนรับ
(คน)

วิชาที่ใชพิจารณา GAT/PAT
GAT
PAT
85 71 72 73 74 75 76

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร

รหัส
สาขาวิชา

โครงการสมทบ
พิเศษ

ความถนัดทางวิทยาศาสตร

โครงการปกติ

ความถนัดทางคณิตศาสตร

หลักสูตร/สาขาวิชา

จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง

ความถนัดทั่วไป

4.10 คณะวิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม

-

x
x
x

วุฒิผูสมัคร

ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู
ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู
ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู

หมายเหตุ 1. x หมายถึง วิชาที่ใชพิจารณาในสาขาวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ผูสมัครตองมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกําหนดในแตละสาขาวิชา มิเชนนั้นจะไมไดรับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ
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ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
10
คอมพิวเตอรธุรกิจ (BCom)
14101
20
การบัญชี (BAcc)
14102
40
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส (BIBLA)
14103

จํานวนรับ
(คน)

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร

รหัส
สาขาวิชา

76

ความถนัดทางวิชาชีพครู

จํานวนรับ
(คน)

GAT
85

วิชาที่ใชพิจารณา GAT/PAT
PAT
71 72 73 74 75

ความถนัดทางสถาปตยกรรม

รหัส
สาขาวิชา

โครงการสมทบ
พิเศษ

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร

โครงการปกติ

ความถนัดทางวิทยาศาสตร

หลักสูตร/สาขาวิชา

ความถนัดทางคณิตศาสตร

จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง

ความถนัดทั่วไป

4.11 คณะบริหารธุรกิจ

4.12 วิทยาลัยนานาชาติ จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร (เลือกสมัครโครงการรับตรงใชคะแนน GAT/PAT/วิชาสามัญ วิทยาลัยนานาชาติ สมัครไดตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2565)

74

75

76

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร

50

73

ความถนัดทางวิชาชีพครู

15103

72

PAT

วุฒิผูสมัคร

ความถนัดทางสถาปตยกรรม

จํานวนรับ(คน)

71

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร

รหัส
สาขาวิชา

GAT
85

ความถนัดทางวิทยาศาสตร

วิชาที่ใชพิจารณา

ความถนัดทางคณิตศาสตร

โครงการปกติ

ความถนัดทั่วไป

หลักสูตร/สาขาวิชา

19

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
การคาระหวางประเทศและธุรกิจ
โลจิสติกส (ITBL) (หลักสูตรนานาชาติ)

x

x

ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู

หมายเหตุ 1. x หมายถึง วิชาที่ใชพิจารณาในสาขาวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ผูสมัครตองมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกําหนดในแตละสาขาวิชา มิเชนนั้นจะไมไดรับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. วิทยาลัยนานาชาติ อัตราคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 60,000 บาท
3. สอบสัมภาษณเปนภาษาอังกฤษ

4.13 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
หลักสูตร/สาขาวิชา

จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
โครงการปกติ

วิชาที่ใชพิจารณา GAT/PAT
GAT
PAT
85 71 72 73 74 75 76

วุฒิผูสมัคร

-

x

x

ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู

16102

10

-

-

x

x

ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู

หมายเหตุ 1. x หมายถึง วิชาที่ใชพิจารณาในสาขาวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ผูสมัครตองมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกําหนดในแตละสาขาวิชา มิเชนนั้นจะไมไดรับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. * คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมจัดการเรียนการสอนรูปแบบสหกิจศึกษาและเสริมทักษะภาษาอังกฤษในระหวางเรียนไมนอยกวา รอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษา
ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ
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การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
(BMS)* (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร

-

ความถนัดทางวิชาชีพครู

10

ความถนัดทางสถาปตยกรรม

ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย
16101
(BBR)* (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร

จํานวนรับ
(คน)

ความถนัดทางวิทยาศาสตร

รหัส
สาขาวิชา

ความถนัดทางคณิตศาสตร

จํานวนรับ
(คน)

ความถนัดทั่วไป

รหัส
สาขาวิชา

โครงการสมทบ
พิเศษ

บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการคา (IBT)

17102

100

-

-

x

ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู

-

x

ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู

หมายเหตุ 1. x หมายถึง วิชาที่ใชพิจารณาในสาขาวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ผูสมัครตองมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกําหนดในแตละสาขาวิชา มิเชนนั้นจะไมไดรับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ
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ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
การจัดการทองเที่ยวและโรงแรม (TH)
100
17101

วุฒิผูสมัคร

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร

จํานวนรับ
(คน)

ความถนัดทางวิชาชีพครู

รหัส
สาขาวิชา

ความถนัดทางสถาปตยกรรม

จํานวนรับ
(คน)

วิชาที่ใชพิจารณา GAT/PAT
GAT
PAT
85 71 72 73 74 75 76

ความถนัดทั่วไป

รหัส
สาขาวิชา

โครงการสมทบ
พิเศษ

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร

โครงการปกติ

ความถนัดทางวิทยาศาสตร

หลักสูตร/สาขาวิชา

จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

ความถนัดทางคณิตศาสตร

4.14 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
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รหัสและวิชาที่ใชในการพิจารณาจากผลคะแนนการสอบ GAT/PAT
การสอบ GAT (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
การสอบ PAT (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
85 GAT
ความถนัดทั่วไป
71 PAT 1
ความถนัดทางคณิตศาสตร
72 PAT 2
ความถนัดทางวิทยาศาสตร
73 PAT 3
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร
74 PAT 4
ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร
75 PAT 5
ความถนัดทางวิชาชีพครู
76 PAT 6
ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร
5. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม
รายการ

กําหนดการ
วันที่ 1 มีนาคม ถึง
1. ดาวนโหลดระเบียบการรับสมัคร และสมัครทาง
วันที่ 10 เมษายน 2565
อินเทอรเน็ต
วันที่ 22 เมษายน 2565
2. ประกาศรายชื่อผูมีสทิ ธิ์สอบสัมภาษณ
3. สอบสัมภาษณ
วันที่ 24 - 26 เมษายน 2565
(กําหนดสงผลตรวจสุขภาพใหดูประกาศคณะ
(ตรวจสอบจากประกาศ
อีกครั้ง)
ของคณะ)
4. ประกาศผลสอบคัดเลือก (ชวงเย็น)

http://www.admission.kmutnb.ac.th
ตรวจสอบจากประกาศรายชื่อผูม ีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ

เว็บไซต คณะ/วิทยาลัย ที่มีรายชื่อสอบ
สัมภาษณ

วันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2565 https://student.mytcas.com
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เว็บไซต คณะ/วิทยาลัย ที่มีรายชือ่ สอบ
สัมภาษณ
วันที่ 11 – 20 พฤษภาคม http://newstudent.kmutnb.ac.th/
2565
Student/StudentLogin.aspx
กําหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม จะประกาศใหทราบวันประกาศผลสอบคัดเลือก

5. ผูสมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House
6. คณะ/วิทยาลัย ประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์
ที่มีสิทธิ์เขาศึกษา
7. ชําระเงิน
หมายเหตุ

วันที่ 27 เมษายน 2565

สถานที่ดําเนินการ
http://www.admission.kmutnb.ac.th
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6. ขั้นตอนการสมัครผานระบบการรับนักศึกษาออนไลน
ผูสมัครเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือทุกคน ตองปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครผานระบบ
การรับนักศึกษาออนไลนใหครบทุกขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากปฏิบัติไมครบตามขั้นตอนการสมัคร ผูสมัครจะเสียสิทธิ
ในการสมัคร
ขั้นตอนการสมัคร
1. ศึกษา/ตรวจสอบขอมูล
การรับนักศึกษา จากระเบียบการ
รับสมัคร
2. เขาสูระบบการรับนักศึกษา
ออนไลน
2.1 ลงทะเบียนเพื่อการสมัครผาน
ระบบการรับนักศึกษาออนไลน

วิธีการดําเนินการ
ผูสมัคร ศึกษา/ตรวจสอบขอมูลการรับนักศึกษาจากระเบียบการรับสมัครให
เขาใจโดยดําเนินการดังนี้
 Download ระเบียบการรับสมัครและสืบคนขอมูลประกอบการ
รับสมัครไดที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th เลือกโครงการ
คัดเลือกตรงใชคะแนน GAT/PAT
เขาสูระบบการรับนักศึกษาออนไลนที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th
(ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2565)
กอนการสมัครผูสมัครทุกคนตองทําการลงทะเบียนเพื่อสมัครเรียน (ผูส มัคร
ลงทะเบียนไดเพียง 1 ครั้งเทานัน้ ) ที่
http://www.admission.kmutnb.ac.th ซึ่งในขั้นตอนนี้ผูสมัครจะตอง
 กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร 13 หลัก ใหถูกตอง
 กําหนดรหัสผาน (ผูส มัครเปนผูก ําหนด ควรกําหนดรหัสที่ผสู มัครจําไดงาย)
 กรอกชื่อ – นามสกุล เปนภาษาไทยเทานั้น (ไมตองใสคํานามหนาชื่อ)

 เลือกโครงการรับตรงใชคะแนน GAT/PAT
(ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2565)
 ผูสมัครกรอกขอมูลใหถูกตองครบถวน
 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนทําการบันทึก
2.4 พิมพใบแจงการชําระเงิน
 พิมพใบแจงการชําระเงิน (ผูสมัครตองชําระเงินภายในวันที่ทกี่ ําหนด
คาสมัคร
ซึ่งระบุอยูในใบแจงการชําระเงิน)
3. ชําระเงินคาสมัครสอบที่ธนาคาร ผูสมัครถือใบแจงการชําระเงินคาสมัครไปชําระเงินที่ธนาคารกรุงไทย หรือ
ธนาคารไทยพาณิชย ไดทุกสาขา ภายในวันที่ที่ระบุไวในใบแจงการชําระเงิน
คาสมัคร การสมัครจะสมบูรณเมือ่ ผูสมัครชําระเงินตามกําหนดเวลาในใบแจงการ
ชําระเงินคาสมัคร
 หากผูสมัครไมไดชาํ ระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนดตามใบแจงการชําระ
เงิน
คาสมัคร กรณีที่ยังไมสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ใหผูสมัครดําเนินการ login
เขาระบบการรับนักศึกษาออนไลน (ไมตองลงทะเบียนใหม) แลวยกเลิกการสมัคร
เดิม ทําตามขั้นตอนที่ 2 ขอ 2.2 ถึง ขอ 2.4 และขั้นตอนที่ 3 ใหมอกี ครั้ง
กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ถือวาผูสมัครไมประสงคจะสมัคร และจะ
เรียกรองสิทธิใด ๆ จากมหาวิทยาลัยไมได
4. ตรวจสอบสถานะการสมัคร
หลังจากวันทีไ่ ปชําระเงินแลว 3 วันทําการ ใหผูสมัครสามารถตรวจสอบ
สถานะการสมัครวาการชําระเงินสําเร็จหรือไม โดยเขาเว็บไซต
http://www.admission.kmutnb.ac.th เลือกเมนูตรวจสอบสถานะการ
สมัครแลวกรอกเลขประจําตัวประชาชนใหถูกตอง ถาการชําระเงิน
เรียบรอยไมมีปญหาใดๆ สถานะจะแสดงวา “สําเร็จ” กรณีที่ยงั ไมชาํ ระ
เงิน สถานะจะแสดงวา “รอชําระเงิน”
ขั้นตอนนี้ผูสมัครจะทราบเฉพาะสถานการณชําระเงินเทานั้น
2.2 เลือกโครงการที่ตองการสมัคร
เขาศึกษา
2.3 กรอกขอมูลการสมัคร
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ขั้นตอนการสมัคร
5. พิมพใบหลักฐานแสดงการ
สมัคร

วิธีการดําเนินการ
ตั้งแตวันที่ 22 เมษายน 2565 ใหผูสมัครพิมพใบหลักฐานแสดงการสมัคร เพื่อ
แสดงขอมูลใหผูเขาสอบทราบขอมูลเลขที่สมัคร เลขที่นั่งสอบ และขอมูล
การสอบของตนเอง เขาสูระบบการรับนักศึกษาออนไลน ที่
http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/Information/ApplyBillPayment.aspx
ใหผูสมัครดําเนินการกรอกเลขประจําตัวประชาชนใหถูกตอง
ผูสมัครจะทราบขอมูลเลขทีส่ มัคร เลขที่นั่งสอบ และขอมูลการสอบของตนเอง

ผูสมัครที่ไดทําการสมัครและชําระเงินคาสมัครแลว มหาวิทยาลัยจะไมมีการคืนเงิน ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีทตี่ อ งการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา/อันดับการเลือก สามารถกระทําไดในชวงเวลาของกําหนดการรับสมัคร
ซึ่งผูสมัครตองทําการสมัครใหม โดย login เขาระบบการรับนักศึกษาออนไลน (ไมตองลงทะเบียนใหม)
แลวยกเลิกการสมัครเดิม ทําตามขั้นตอนที่ 2 ขอ 2.2 ถึง ขอ 2.3 และขัน้ ตอนที่ 3 ใหมอีกครัง้
หากผูสมัครไดชาํ ระเงินคาสมัครแลว ตองชําระเงินคาสมัครใหม
กรณีผูสมัครเกิดขอสงสัย หรือขอขัดของในการดําเนินการตามขัน้ ตอนตาง ๆ
ใหแจงกลุมงานรับเขาศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 0 2555 2000 ตอ 1626 หรือ 1627
7. การเลือกสาขาวิชาที่ตองการสมัคร
ผูสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ตองการเขาศึกษาไดสูงสุด 3 อันดับ ทั้งนี้ผูสมัครตองตรวจสอบคุณวุฒิของผูสมัครใหตรง
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละสาขาวิชา
8. คาสมัครสอบ
คาสมัครสอบเริ่มตนสําหรับการเลือกสาขาวิชาอันดับ 1 เปนเงิน 400 บาท และอันดับถัดไปสาขาวิชาละ 100 บาท โดยมี
คาธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณี)
ทั้งนี้ผูสมัครจะชําระเงินคาสมัครสอบผานทางธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิ ชย ไดทุกสาขา โดยนําในแจงการ
ชําระเงินไปยื่นที่ธนาคาร และใหตรวจสอบกําหนดวันที่ชําระเงินดวย หากเลยกําหนดวันจะไมสามารถชําระเงินคาสมัครสอบได
9. วิธีการคัดเลือก
วิ ธี การคั ด เลื อ กผู มี สิ ท ธิ์ ส อบสั ม ภาษณ จะพิ จ ารณาจากผลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสม (เกรดเฉลี่ ย - GPA) และหรื อ
Portfolio และผลคะแนนการสอบตามที่สาขาวิชากําหนด (ผูสมัครตองมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาที่สาขาวิชากําหนดสําหรับ
การพิจารณาในแตละสาขาวิชา)
ทั้งนี้ ม หาวิท ยาลั ยจะใช ผ ลคะแนนและความถู กต องของผลคะแนนสอบของผูส มั ครจากสถาบั น ทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ปการศึกษา 2564 และจากสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
ปการศึกษา 2565 ในการประมวลผลการคัดเลือก
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10. เกณฑการพิจารณาสําหรับผูที่สอบคัดเลือกได
เกณฑการพิจารณาสําหรับผูทสี่ อบคัดเลือกได จะพิจารณาจาก
1. การสอบสัมภาษณ
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย - GPA)
3. Portfolio (เฉพาะคณะ/สาขาวิชาที่กําหนด)
4. ผลคะแนนการสอบตามที่สาขาวิชากําหนด ที่ระบุไวในแตละสาขาวิชาที่สมัคร (ผูสมัครตองมีผลคะแนนสอบครบทุก
วิชาที่สาขาวิชากําหนดสําหรับการพิจารณาในแตละสาขาวิชา) ทั้ งนี้มหาวิทยาลัยจะใชผลคะแนนและความถูกตองของ
ผลคะแนนสอบของผูสมัครจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ในการประมวลผลการคัดเลือก
5. ตองมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติทั่วไปของผูส มัคร เปนผูส ําเร็จการศึกษา และมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ทางการศึกษาของผูส มัครตรงตามที่ระบุไวในแตละสาขาวิชา
11. การสอบสัมภาษณ
ผู สมั ค รที่ มี รายชื่ อมี สิ ทธิ์ สอบสั มภาษณ จะต องสอบสั มภาษณ / สอบประเมิ น ความสามารถในวั น เวลาและเป นไป
ตามรูปแบบที่คณะกําหนดไวในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
12. การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในระบบ Clearing-House

การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในระบบ Clearing–House สําหรับผูสมัครระดับปริญญาตรี 4 ป/ 5 ป

ผูที่ผานการคัดเลือกยังไมถือวาเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือจนกวาจะ
ไดดําเนินการยืนยันสิทธ Clearing-House ระหวางวันที่ 4–5 พฤษภาคม 2565 ที่เว็บไซต https://student.mytcas.com
กําหนดการ

การดําเนินการ

วันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2565 เขาระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์เขาศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ซึ่งสามารถยืนยันสิทธิ์ไดเพียง 1 แหงเทานั้น
 ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือที่
https://student.mytcas.com
 ผูผานการคัดเลือกสามารถยืนยันสิทธิ์ไดเพี ยง 1 แหงเทานั้น 4 – 5 พฤษภาคม
2565 โดยสามารถดํ าเนิ น การเปลี่ ยนแปลงข อมู ล การยื น ยัน สิ ท ธิ์ ได ไม เกิ น 3 ครั้ ง
ภายในระยะเวลาที่ กํ าหนดเท านั้ น ซึ่ งระบบจะกํ าหนดให ใชค รั้งสุ ด ท ายเป น คณะ/
สถาบัน/มหาวิทยาลัยที่ไดรับการเลือก
 หากไมยืนยันสิทธิ์ในชวงเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์การเขาศึกษาตอ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
 เมื่อยืนยันสิทธิ์แลวจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครรอบถัดไป
ดูประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในไดที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565
เปนตนไป
ผูที่ยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษาในระบบ Clearing – House แลว สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
จะดําเนินการนํารายชื่อไปตัดสิทธิ์ในการสมัครเขารับการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปการศึกษา 2565
ในรอบต อไป มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกล าพระนครเหนื อขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะไม พิ จ ารณาดํ า เนิ น การยกเลิ ก รายชื่ อ
ผูยืนยันสิทธิ์ดังกลาว
หากไมยืนยันสิทธิ์หรือดําเนินการใด ๆ ในชวงเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์การเขาศึกษาโครงการคัดเลือกตรงใช
คะแนน GAT/PAT และจะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ จากมหาวิทยาลัยไมได
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13. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
1. เปนผูสาํ เร็จการศึกษาในสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีคุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาของผูส มัคร ตรงตามที่ระบุไว
ในแตละสาขาวิชา
2. มีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
ผูที่สอบคัดเลือกได จะตองไมมชี ื่อเปนนิสิตหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่น ซึ่งมีกาํ หนดเวลาเรียนตามวัน และเวลา
ราชการ ยกเวนมหาวิทยาลัยเปด ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยนี้
หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามที่กําหนดหรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามที่ระบุไวอยูกอนทํา
การสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้น ๆ และแมจะไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอย
แลวก็ตาม และไมไดเปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเปนอยางอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที
14. การรายงานตัวเปนนักศึกษา
ผู ส อบคั ด เลื อ กได แ ล ว ยั ง ไม ถื อ เป น นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า พระนครเหนื อ จนกว า
มหาวิท ยาลัยจะขึ้นทะเบียนผูสมัครเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ผูสอบคัดเลือกไดตองไป
รายงานตัว/ปฐมนิ เทศ ณ สถานที่ที่ มหาวิท ยาลัยกําหนดไวในประกาศผลสอบคัด เลื อก ชําระเงิน คาบํารุงการศึกษา และ
คาธรรมเนียมตาง ๆ มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์
หลังจากประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม ใหนักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดทายประกาศผลสอบคัดเลือก
จากมหาวิทยาลัย อยางถี่ถวน และดาวนโหลดคูมือนักศึกษาที่ http://acdserv.kmutnb.ac.th
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม มีดังนี้
เขาสูระบบการชําระเงินนักศึกษาใหม

นําใบชําระเงินไปจายเงินที่ธนาคารภายในระยะเวลาที่กําหนด

เขาสูระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม

เขาสูระบบรายงานตัวนักศึกษาใหมออนไลน

เขาสูระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา ตรวจสอบผลการลงทะเบียนวิชาเรียน

ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565

(ศาสตราจารย ดร.เสาวณิต สุขภารังษี)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

