
โครงการรับนักศึกษาเรียนดีโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เขาศึกษาดวยกรณีพิเศษ ในคณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

  

 หลักการและเหตุผล 

คณะวิศวกรรมศาสตร  มีนโยบายส ง เสริมโอกาสการศึกษาตอในคณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ สําหรับนักเรียนท่ีจบประกาศนียบัตรวิชาชีพปท่ี 3 

จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) มจพ. ดวยวิธีพิเศษ ใหไดเขาศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร  

โดยคณะฯ จะยึด ถือคะแนนของ Grade Point Average (GPA)  ท่ีสะสมมาตลอดจากการ ศึกษา 

ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเปนเกณฑในการคัดเลือกข้ันตน และจะใชกระบวนการสอบสัมภาษณ 

เปนเกณฑประเมินข้ันสุดทายคัดเลือกผูท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพ่ือเปนการเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับนักเรียน 

ท่ีมีความประพฤติดี มีความขยัน และความมุงม่ันพากเพียร 

 

 วัตถุประสงค 

1. เ พ่ือใหโอกาสนักศึกษา วทอ. ท่ีมีผลการเรียนในเกณฑดีและสมํ่าเสมอไดเขาศึกษาตอใน 

คณะวิศวกรรมศาสตร โดยวิธีพิเศษ (โควตา) 

 2. เพ่ือใหนักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร มีคุณภาพในเกณฑมาตรฐาน 

 3. เพ่ือใหเกิดความรวมมือและความสัมพันธท่ีดีภายใน มจพ. 

 

แผนดําเนินการ 

วันท่ี 1 ธันวาคม 2565 - 10 มกราคม 2566 รับสมัครผานระบบออนไลนของ มจพ.  

  วันท่ี 10 มกราคม 2566    วันสุดทายของการรับสมัคร 

วันท่ี 17 มกราคม 2566    ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

  วันท่ี 20 มกราคม 2566    สอบสมัภาษณ 

  วันท่ี 25 มกราคม 2566    ประกาศรายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณ 

  วันท่ี 27 มกราคม 2566    คณะฯ สงรายชื่อผูผานการคัดเลือกให 

กลุมงานรับเขาศึกษา  
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คุณสมบัติของผูสมัคร  

 คณะวิศวกรรมศาสตร กําหนดคุณสมบัติเกณฑกลางไว ดังนี้ แตผลการคัดเลือกใหเปนไปตามเกณฑ

ภาควิชาฯ พิจารณาเกณฑการคัดเลือกของแตละภาควิชาฯ (ตามเอกสารแนบ) 

1 .  จ ะต อ ง เป นนั ก ศึ กษาภาคการ เ รี ยนสุ ดท า ยของวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี อุ ตส าหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ระดบั ปวช. หรือเทียบเทา 

2. จะตองมีคะแนนเฉลี่ยของผลการเรียน 5 ภาคการเรียนสุดทายของประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

มีคาระดับคะแนน 2.75 ข้ึนไป (เต็ม 4.00) 

3. หลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ ใชคะแนนวิชาภาษาอังกฤษในการพิจารณา 

 

การเลือกสาขาวิชาท่ีตองการสมัคร 

 1. ตรวจสอบวุฒิของตนเองวาสามารถสมัครเขาศึกษาในสาขาวิชาใดไดบาง 

 2. ผูสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาท่ีตองการเขาศึกษาได 2 อันดับ มีสิทธิ์สอบสัมภาษณได 1 สาขาวิชา* 

โดยพิจารณาตามอันดับท่ีเลือกและเรียงลําดับตามคาคะแนนเฉลี่ยของผลการเรียน 5 ภาคการเรียนสุดทาย 

 3. รับสมัครผานระบบ online ของมหาวิทยาลัย 

 4. ในกรณีท่ีนักศึกษามี Portfolio ใหนําสงในวันสมัครและวันสอบสัมภาษณ 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. คณะวิศวกรรมศาสตร จะไดนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม และมีความตั้งใจจริงท่ีจะเรียนใน

คณะวิศวกรรมศาสตร 

 2. นักศึกษาจากโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน ไดรับโอกาสในการศึกษาตอใน 

สาขาวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร 

 3. สรางความสัมพันธและความรวมมือท่ีดีตอกันภายใน มจพ. 
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สาขาวิชาและจํานวนนักศึกษาท่ีเปดรับ 

สาขาวิชา 
อักษร

ยอ 

จํานวนท่ี

รับ 

สาขาวิชาท่ีเรียนระดับ

ปวช. 

เกรดเฉล่ีย 

5 เทอม 

มากกวา 

1. วิศวกรรมการผลติ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) PE 30 เครื่องกล/ไฟฟา 2.75 

2. วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)* E-RE 15 เครื่องกล/ไฟฟา 2.75 

3. วิศวกรรมเคมี (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) Ch.E 15 เครื่องกล/ไฟฟา/โยธา 2.75 

4. วิศวกรรมเครื่องกล (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ME 30 เครื่องกล/ไฟฟา/โยธา 3.00 

5. วิศวกรรมการบินและอวกาศ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) AE 10 เครื่องกล/ไฟฟา/โยธา 3.00 

6.วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) * I-AE 5 เครื่องกล/ไฟฟา/โยธา 3.00 

7.วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) * I-ME 10 เครื่องกล/ไฟฟา/โยธา 3.00 

8. วิศวกรรมไฟฟา แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)

EE 15 ไฟฟา 3.00 

9. วิศวกรรมไฟฟา แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง/แขนงวิชา

วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)

EE 30 ไฟฟา 3.00 

10. วิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)* E-EE 10 ไฟฟา 3.00 

11. วิศวกรรมคอมพิวเตอร (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) Cpr.E 15 ไฟฟา 3.00 

12. วิศวกรรมโยธา (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) CE 30 โยธา/เครื่องกล/ไฟฟา 2.75 

13. วิศวกรรมอุตสาหการ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) IE 30 เครื่องกล/ไฟฟา/โยธา 2.50 

14. วิศวกรรมขนถายวัสดุ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) MHE 10 เครื่องกล 2.75 

15. วิศวกรรมโลจิสติกส (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) LE 10 เครื่องกล/ไฟฟา 2.75 

16. วิศวกรรมโลจิสติกส (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (โครงการสมทบพิเศษ) LE 10 เครื่องกล/ไฟฟา 2.75 

17. วิศวกรรมวัสดุ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) MATE 5 เครื่องกล/ไฟฟา/โยธา 2.75 

18.วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสตูรนานาชาติ)* I-IME 5 เครื่องกล/ไฟฟา/โยธา 2.75 

19.วิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรมและพลังงาน IEE 5 ไฟฟา 2.75 

290 

* สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) , สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนต และระบบอัตโนมัติ

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) , สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) , สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

(หลักสูตรนานาชาติ )  และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ เ ชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ )  เ งินอุดหนุนการศึกษา 

ภาคการศึกษาละ 60,000 บาท  
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หลักเกณฑการสอบสัมภาษณเบ้ืองตน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

1. ผูสมัครตองสมัครผานระบบออนไลน https://stdadmis2.kmutnb.ac.th/  

2. ผูสมัครตองกรอกขอมูลและตอบคําถามตางๆ ใชในการสัมภาษณเบื้องตน ตามลิงคการกรอกขอมูล 

https://forms.gle/zV666w6iKCnCCfDm6 เพ่ือใหมีการพิจารณาเบื้องตนในการคัดเลือกผูสอบสัมภาษณ

และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ผูสมัครมีสิทธิ์เขารับการสัมภาษณได 1 สาขาวิชาเทานั้น  

3. คณะวิศวกรรมศาสตรจะพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาโดยพิจารณาจากอันดับท่ีเลือกและลําดับ

คะแนนเกรดเฉล่ีย จากนั้นจึงเปนการการสอบสมัภาษณโดยเปนไปตามดุลยพินิจของแตละสาขาวิชา 

การพิจารณาตัดสินคัดเลือกผูมีสิทธิ์สัมภาษณกับสาขาวิชา และผลการคัดเลือกผูผานการสอบสัมภาษณ  

โดยคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ใหถือวาผลการพิจารณาเปนท่ีสิ้นสุด 

 

แนวทางการพิจารณาสําหรับการสอบสัมภาษณเบ้ืองตน (การพิจารณาใหคะแนนข้ึนอยูกับแตละสาขาวิชาพิจารณา) 

1. การตอบคําถาม โดยการใหเหตุผลท่ีดี และชัดเจน มีความกระชับ 

2. ผลงานท่ีผานมา ความโดดเดน 

3. แนวคิดในการนําเสนอแนะนําตนเอง มีการเรียบเรียง และนําเสนอไดดี กระชับไดใจความ 

 

การพิจารณาตัดสินคัดเลือกผูมีสิทธิ์สัมภาษณกับสาขาวิชาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ใหถือวาผลการพิจารณาเปนท่ีส้ินสุด 

 

 

หมายเหตุ 

- หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามท่ีภาควิชาท่ีนักศึกษาสมัครและ          

คณะวิศวกรรมศาสตรกําหนด หรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามท่ีระบุไว จะถูกตัดสิทธิ์และแมจะข้ึน

ทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลวก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที 

 

*หากนักศึกษามีขอสงสัยหรือปญหาท่ีตองการสอบถามเพ่ิมเติม ติดตอไดท่ีงานบริการการศึกษา 

หมายเลขโทรศัพท 02-555-2000 ตอ 8147,8110 หรือทาง E-mail : academic@eng.kmutnb.ac.th  

หรือทางเพจ งานวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร  

ท่ีเว็บไซต : https://www.eng.kmutnb.ac.th , Line งานรับสมัคร 2566 : @865cryfc

https://stdadmis2.kmutnb.ac.th/
https://forms.gle/zV666w6iKCnCCfDm6
mailto:academic@eng.kmutnb.ac.th
https://www.facebook.com/sa.engineering.kmutnb
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ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื  

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ME)  

- สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (AE)   

จํานวนรับ 30 คน 

จํานวนรับ 10 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร 

1. จะตองมีเกรดเฉลี่ยมากกวา 3.00 ข้ึนไป 

2. จะตองเปนนักเรียนหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย 

3. จะตองมีคะแนน GPAX ของผลการเรียน 5 ภาคการเรียนสุดทาย  

4. จะตองยื่น Portfolio ในวันสมัคร 

4.1 ประวัติผูสมัคร ไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 

4.2 ผลงานหรือรางวัลท่ีเคยไดรับ โดยใหแสดงผลงานท่ีดีท่ีสุดอยางนอย 1 ผลงาน  

(สูงสุดไมเกิน 3 ผลงาน) โดยเรียงจากผลงานดังตอไปนี้ 

- ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ  

- ระดับภูมิภาค/เขตการศึกษา/ระดับจังหวัด 

- ระดบัโรงเรียน 

หลักฐานการสมัคร 

 1. บัตรประจําตัวประชาชน 

 2. สําเนาใบระเบียบการศึกษา (รบ.) 

 3. Portfolio 

 

หลักเกณฑการคัดเลือก 

- พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปนี้ 

รายการ คะแนน 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา 25 

2. ผลการทดสอบความรูท่ัวไป 10  

3. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ (Emotional Quotient: EQ) ผานเกณฑท่ี

กําหนด 

4. ผลงาน กิจกรรมในดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีท่ีเคยไดรับ ไมเกิน 3 รางวัล* 

- ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ (15 คะแนน) 

      - ระดับภูมิภาค/เขตการศึกษา/ระดับจังหวัด  (8 คะแนน) 

      - ระดับโรงเรียน (3 คะแนน) 

*(แตละคะแนนรวมทุกผลงาน ตองไมเกิน 30 คะแนน) 

30 
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รายการ คะแนน 

5. ประกาศนียบัตรในการเขารวมโครงการหรือคายท่ีเก่ียวของกับดาน

วิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตร 

      - คายทางดานวิศวกรรม (10 คะแนน) 

      - คายทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (5 คะแนน) 

*(แตละคะแนนรวมทุกผลงาน ตองไมเกิน 10 คะแนน) 

10 

6. การทดสอบทักษะทางความรูดานสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลย ี

 (พิจารณาจากไฟลแนะนําตัว-YouTube) 

10 

7. คะแนนสัมภาษณ (ถามตอบ) 15 
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ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื  

- สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) (I-AE)  

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) (I-ME)  

จํานวนรับ  5 คน 

จํานวนรับ 10 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร 

1. จะตองมีเกรดเฉลี่ยมากกวา 3.00 ข้ึนไป 

2. จะตองเปนนักเรียนหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย 

3. จะตองมีคะแนน GPAX ของผลการเรียน 5 ภาคการเรียนสุดทาย  

4. จะตองยื่น Portfolio ในวันสมัคร 

4.1 ประวัติผูสมัคร ไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 

 4.2 ผลงานหรือรางวัลท่ีเคยไดรับ โดยใหแสดงผลงานท่ีดีท่ีสุดอยางนอย 1 ผลงาน (สูงสุดไมเกิน 3 ผลงาน)  

โดยเรียงจากผลงานดังตอไปนี้ 

- ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ  

- ระดับภูมิภาค/เขตการศึกษา/ระดับจังหวัด 

- ระดบัโรงเรียน 

หลักฐานการสมัคร 

1. บัตรประจําตัวประชาชน 

2. สําเนาใบระเบียบการศึกษา (รบ.) 

3. Portfolio 

เกณฑการคัดเลือกรับเขาศึกษา 

- พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปนี้ 

รายการ คะแนน 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา 

 (ลําดับสูงสุด 10 คะแนน และ ต่ําสุด 5 คะแนน จากผูสมัครท้ังหมด) 

40 

2. ผลการทดสอบความรูท่ัวไป 10  

3. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ (Emotional Quotient: EQ) ผานเกณฑท่ีกําหนด 

4. ผลงาน กิจกรรมในดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีท่ีเคยไดรับ ไมเกิน 3 รางวัล*  

    -  ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ (14 คะแนน) 

    -  ระดับภูมิภาค/เขตการศึกษา/ระดับจังหวัด  (8 คะแนน) 

    -  ระดับโรงเรียน (3 คะแนน) 

*(แตละดานใหเสนอไดแค 1 รางวัล และ คิดคะแนนทุกผลงานท่ีนํามาแสดง) 

25 

5. การทดสอบทักษะทางความรูดานสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลย ี 10 

6. คะแนนสัมภาษณ (ถามตอบ) 15 
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ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื 

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง/ควบคุมอัตโนมัติ)  

  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม)  

  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 

จํานวนรับ 30 คน 

 

จํานวนรับ 15 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร 

1. จะตองเปนนักเรียนหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย 

2. จําตองมีคะแนน GPAX ของผลการเรียน 5 ภาคเรียนสุดทายมีคาคะแนน 3.00 ข้ึนไป 
 
หลักฐานการสมัคร 

1. ใบสมัคร 

2. บัตรประจําตัวประชาชน 

3. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ สาขาวชิาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (5 ภาคการศึกษา) 

4. Portfolio แสดงความสามารถเชิงวิชาการ ไดแก โครงงานวิทยาศาสตร และ/หรือ วิศวกรรมศาสตร หรือ

รางวัลท่ีเคยไดรับ 

5. ผลสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) (ถามี) 
 
เกณฑการคัดเลือกรับเขานักศึกษา 

 - พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปนี้ 

รายการ คะแนน 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา 

   (ลําดับสูงสุด 10 คะแนน และ ต่ําสุด 5 คะแนน จากผูสมัครท้ังหมด) 

30 

2. บุคลิกภาพ การสื่อสาร 20 

3. การเตรียมตัวและการแกไขปญหาเฉพาะหนา 20 

4. ความสามารถเชิงวิชาการ ไดแก ผลงานหรือรางวัลท่ีเคยไดรับโดยพิจารณาจาก ผลง

งานท่ีดีท่ีสุดอยางนอย 1 ผลงาน (สูงสุดไมเกิน 3 ผลงาน) โดยเรียงจากผลงานดังตอไปนี้ 

    -  ระดับนานาชาติ / ระดับชาติ 

    - ระดับภูมิภาค/เขตพ้ืนท่ีการศึกษา/ระดับจังหวัด 

    - ระดบัโรงเรียน 

30 
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ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)  จํานวนรับ 15 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร 

1. จะตองเปนนักเรียนหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย 

2. จําตองมีคะแนน GPAX ของผลการเรียน 5 ภาคเรียนสุดทายมีคาคะแนน 3.00 ข้ึนไป 
 
หลักฐานการสมัคร 

1. ใบสมัคร 

2. บัตรประจําตัวประชาชน 

3. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ สาขาวชิาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (5 ภาคการศึกษา) 

4. Portfolio แสดงความสามารถเชิงวิชาการ ไดแก โครงงานวิทยาศาสตร และ/หรือ วิศวกรรมศาสตร หรือ

รางวัลท่ีเคยไดรับ 

5. ผลสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) (ถามี) 
 
เกณฑการคัดเลือกรับเขานักศึกษา 

 ***จะมีการทดสอบความรูและความถนัดทางคอมพิวเตอร ในรูปแบบปรนัยและอัตนัย เพ่ือ

คัดเลือกนักศึกษากอนการสอบสัมภาษณ*** 

 - พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปนี้ 

รายการ คะแนน 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา 

   (ลําดับสูงสุด 10 คะแนน และ ต่ําสุด 5 คะแนน จากผูสมัครท้ังหมด) 

30 

2. บุคลิกภาพ การสื่อสาร 20 

3. การเตรียมตัวและการแกไขปญหาเฉพาะหนา 20 

4. ความสามารถเชิงวิชาการ ไดแก ผลงานหรือรางวัลท่ีเคยไดรับโดยพิจารณาจาก ผลง

งานท่ีดีท่ีสุดอยางนอย 1 ผลงาน (สูงสุดไมเกิน 3 ผลงาน) โดยเรียงจากผลงานดังตอไปนี้ 

    -  ระดับนานาชาติ / ระดับชาติ 

    - ระดับภูมิภาค/เขตพ้ืนท่ีการศึกษา/ระดับจังหวัด 

    - ระดบัโรงเรียน 

30 
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ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  จํานวนรับ 10 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร 

1. กําลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดทายของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร มจพ. 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษาของรายวิชาภาษาอังกฤษไมนอยกวา 3.00  

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษาของรายวิชาฟสิกส เคมี และคณิตศาสตร ไมนอยกวา 3.00 

4. มีคะแนน GPAX ของผลการเรียน 5 ภาคการศึกษาไมนอยกวา 3.00  
 
หลักฐานการสมัคร 

1. ใบสมัคร 

2. บัตรประจําตัวประชาชน 

3. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ สาขาวชิาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  

    สาขาวชิาเครื่องกล และสาขาวิชาโยธา (5 ภาคการศึกษา) 

4. Portfolio แสดงความสามารถเชิงวิชาการ ไดแก โครงงานวิทยาศาสตร และ/หรือ วิศวกรรมศาสตร หรือ

รางวัลท่ีเคยไดรับ 

5. ผลสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) (ถามี) 
 
เกณฑการคัดเลือกรับเขานักศึกษา 

 - พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปนี้ 

รายการ คะแนน 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา 

   (ลําดับสูงสุด 10 คะแนน และ ต่ําสุด 5 คะแนน จากผูสมัครท้ังหมด) 

30 

2. บุคลิกภาพ การสื่อสาร 20 

3. การเตรียมตัวและการแกไขปญหาเฉพาะหนา 20 

4. ความสามารถเชิงวิชาการ ไดแก ผลงานหรือรางวัลท่ีเคยไดรับโดยพิจารณาจาก  

   ผลงงานท่ีดีท่ีสุดอยางนอย 1 ผลงาน (สูงสุดไมเกิน 3 ผลงาน) โดยเรียงจากผลงาน 

   ดังตอไปนี้ 

    - ระดับนานาชาติ / ระดับชาติ 

    - ระดับภูมิภาค/เขตพ้ืนท่ีการศึกษา/ระดับจังหวัด 

    - ระดบัโรงเรียน 

30 
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ภาควิชา วิศวกรรมการผลิตและหุนยนต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

- สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (PE)   จํานวนรับ 30 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร (ปวช.) 

1. จะตองเปนนักเรียนหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย 

2. จําตองมีคะแนน GPAX ของผลการเรียน 5 ภาคเรียนสุดทายมีคาคะแนน  2.75 ข้ึนไป 

3. เรียนหลักสูตรเครื่องกล หรือไฟฟา 

 

หลักฐานการสมัคร 

1. บัตรประจําตัวประชาชน 

2. สําเนาใบระเบียบการศึกษา (รบ.) อยางนอย 5 ภาคการศึกษา 

3. Portfolio แสดงประกาศนียบัตร ผลงาน หรือรางวัลตาง ๆ ท่ีเคยไดรับ 

 

เกณฑการคัดเลือกรับเขาศึกษา 

- พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปนี้ 

รายการ คะแนน 

1. ผลงานท่ีนําเสนอใน portfolio 40 

2. ความปรารถนา และมุงม่ัน ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการ

ประกอบอาชีพภายหลังจากจบการศึกษา 

30 

3. ความรู และความเขาใจเบื้องตน เก่ียวกับภาควิชาวิศวกรรมการผลิตและ

หุนยนต และสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 

30 
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ภาควิชา วิศวกรรมการผลิตและหุนยนต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

- สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (E-RE)  จํานวนรับ 15 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร (ปวช.) 

1. จะตองเปนนักเรียนหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย 

2. จําตองมีคะแนน GPAX ของผลการเรียน 5 ภาคเรียนสุดทายมีคาคะแนน  2.75 ข้ึนไป 

3. เรียนหลักสูตรเครื่องกล หรือไฟฟา 

 

หลักฐานการสมัคร 

1. บัตรประจําตัวประชาชน 

2. สําเนาใบระเบียบการศึกษา (รบ.) อยางนอย 5 ภาคการศึกษา 

3. Portfolio แสดงประกาศนียบัตร ผลงาน หรือรางวัลตาง ๆ ท่ีเคยไดรับ 

4. ผลสอบภาษาอังกฤษ (English proficiency test) (ถามี) 

 

เกณฑการคัดเลือกรับเขาศึกษา 

- พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปนี้ 

รายการ คะแนน 

1. ผลงานท่ีนําเสนอใน portfolio 40 

2. ความปรารถนา และมุงม่ัน ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการ

ประกอบอาชีพภายหลังจากจบการศึกษา 

30 

3. ความรู และความเขาใจเบื้องตน เก่ียวกับภาควิชาวิศวกรรมการผลิตและ

หุนยนต และสาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 

20 

4. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ 10 

 

*หมายเหตุ: สอบสัมภาษณดวยภาษาอังกฤษ 
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ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จํานวนรับ 15 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร (ปวช.) 

1. เปนนักเรียนหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย 

2. มีคะแนน GPAX ของผลการเรียน 5 ภาคเรียนสุดทาย 2.75 ข้ึนไป 

 

หลักฐานการสมัคร 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

2. สําเนาใบระเบียบการศึกษา (รบ.) 

 

เกณฑการคัดเลือกรับเขาศึกษา 

- พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปนี้ 

รายการ คะแนน 

ผลสอบสัมภาษณและประเมินความรูความเขาใจในหัวขอ - พ้ืนฐานวิทยาศาสตร 

- วิชาชีพวิศวกรรมเคมี - หลักสูตรวิศวกรรมเคมี มจพ 

100 
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ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จํานวนรับ 30 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร 

1. จะตองเปนนักเรียนหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย ของสาขาวิชาโยธา และสาขาวิชาเครื่องกล 

2. จะตองมีคะแนน GPAX ของผลการเรียน 5 ภาคเรียนสุดทายมีคาคะแนน 2.75 ข้ึนไป 

 

หลักฐานการสมัคร 

1. บัตรประจําตัวประชาชน 

2. สําเนาใบระเบียบการศึกษา (รบ.) 
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ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จํานวนรับ 30 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร 

1. จะตองเปนนักเรียนหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย 

2. จําตองมีคะแนน GPAX ของผลการเรียน 5 ภาคเรียนสุดทาย มีคาคะแนน 2.50 ข้ึนไป 

 

หลักฐานการสมัคร 

1. ใบสมัคร 

2. บัตรประจําตัวประชาชน 

3. สําเนาใบระเบียบการศึกษาแสดงผลการเรียน (Transcript) อยางนอย 5 ภาคการศึกษา 

 

เกณฑการคัดเลือกรับเขาศึกษา 

- พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปนี้ 

(ผานการสอบสัมภาษณของภาควิชาฯ) 

รายการ คะแนน 

1. ความรูพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  20 

2. ความสามารถในพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ 20 

3. ความมุงม่ัน ความตั้งใจ 20 

4. บุคลิกภาพและการแตงกาย 20 

5. ความฉลาดทางดานอารมณ 20 
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ภาควิชาวิศวกรรมขนถายวัสดุและโลจิสติกส 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

- สาขาวิชาวิศวกรรมขนถายวัสดุ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 

- สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 

- สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (สมทบพิเศษ) 

จํานวนรับ 10 คน 

จํานวนรับ 10 คน 

จํานวนรับ 10 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร (ปวช.) 

1. จะตองเปนนักศึกษภาคการเรียนสุดทายของ (ระดับปวช.) 

2. จะตองมีคะแนน GPAX ของผลการเรียน 5 ภาคการเรียนสุดทายของประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

มีคาระดับคะแนน 2.75 ข้ึนไป 

 

หลักฐานการสมัคร 

1. บัตรประจําตัวประชาชน 

2. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (5 ภาคการศึกษา) 

 

เกณฑการคัดเลือกรับเขาศึกษา 

- พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปนี้ 

รายการ คะแนน 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา (ลําดับสูงสุด 10 คะแนน ต่ําสุด 5 คะแนน 

จากผูสมัครท้ังหมด 

40 

2. คะแนนสัมภาษณ (ถาม-ตอบ) 60 
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ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

- สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) จํานวนรับ 5 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร เรียนดี วทอ. 

1. ใชเกณฑตามคณะวิศวกรรมศาสตร 

 

หลักฐานการสมัคร 

1. ใบสมัคร 

2. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ( 5 ภาคการศึกษา) 

 

เกณฑการคัดเลือกรับเขาศึกษา 

- พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปนี้ 

รายการ คะแนน 

1. สอบสัมภาษณความรูความเขาใจในหัวขอดังตอไปนี้  

   -พ้ืนฐานวิทยาศาสตร เคมี ฟสิกส คณิตศาสตร      60 

   -วิชาชีพวิศวกรรมวัสดุ                                  20 

   -หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ มจพ.                         20 

100 
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ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

- สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนรับ 5 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร เรียนดี วทอ. 

1.  ใชเกณฑตามคณะวิศวกรรมศาสตร 

2.  มีผลสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ตามเกณฑ ดังนี้ 

 - TOEFL ไมต่ํากวา 550 

 - TOEIC  ไมต่ํากวา 500 

 - IELTS  ไมต่ํากวา 4.5 

 - K-STEP  ไมต่ํากวา 55 

หลักฐานการสมัคร 

1.  ใบสมัคร 

2.  สําเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ( 5 ภาคการศึกษา) 

3.  ผลสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ตามเกณฑท่ีกําหนด 

 

เกณฑการคัดเลือกรับเขาศึกษา 

- พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปนี้ 

รายการ คะแนน 

1. สอบสัมภาษณความรูความเขาใจในหัวขอดังตอไปนี้  

   -พ้ืนฐานวิทยาศาสตร เคมี ฟสิกส คณิตศาสตร      60 

   -วิชาชีพวิศวกรรมวัสดุ                                  20 

   -หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ มจพ.                         20 

100 
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ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรมและพลังงาน จํานวนรับ 5 คน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร (ปวช.) 

1. จะตองเปนนักเรียนหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย 

2. คะแนน GPAX ของผลการเรียน 5 ภาคเรียนสุดทาย มีคาระดับคะแนน 2.75 ข้ึนไป 

3. สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

 

หลักฐานการสมัคร 

1. บัตรประจําตัวประชาชน 

2. สําเนาใบระเบียบการศึกษา (รบ.) (ไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา) 

      3.  Portfolio แสดงประกาศนียบัตร ผลงาน หรือรางวัลตาง ๆ ท่ีเคยไดรับ 

 

 

เกณฑการคัดเลือกรับเขาศึกษา 

- พิจารณาคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดจากรายการดังตอไปนี้ 

รายการ คะแนน 

1. คะแนน Portfolio แสดงประกาศนียบัตร ผลงาน หรือรางวัลตาง ๆ ท่ีเคยไดรับ 40 

2. คะแนนสัมภาษณ (ถาม-ตอบ) 60 

 

 


	โครงการรับนักศึกษาเรียนดีโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าศึกษาด้วยกรณีพิเศษ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์
	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
	วันที่ 17 มกราคม 2566    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

	เกรดเฉลี่ย 5 เทอม
	สาขาวิชาที่เรียนระดับปวช.
	จำนวนที่รับ
	อักษรย่อ
	มากกว่า
	ME

