ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในโครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สาหรับผู้มีวฒ
ุ ิ ม.6 ปวช. และ ปวส. TCAS รอบที่ 4
ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ประจาปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
----------------------------มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.6) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี และ
หลักสู ตรต่ อเนื่ อง/เที ย บโอน ในโครงการรับ ตรง (รอบสมทบพิ เศษ) TCAS รอบที่ 4 (เพิ่ ม เติม ) ประจาปี การศึกษา 2564
โดยผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย - GPA) และหรือมีผลคะแนนสอบตามที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชากาหนด
สาหรับผลคะแนนที่ใช้ในการพิจารณามีดังนี้
- ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test)
และหรือ
- ผลคะแนนความถนัด ทั่ วไป (General Aptitude Test หรือ GAT) และหรือ ผลคะแนนความถนั ด ทาง
วิช าการและวิ ช าชี พ (Professional and Academic Aptitude Test หรือ PAT) ตามที่ คณะ/วิทยาลั ย/
สาขาวิชากาหนด โดยผลคะแนนสอบ GAT/PAT ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจากวันสอบ) ดังนี้
❖ ผลคะแนนการสอบ ปีการศึกษา 2562 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 และหรือ
❖ ผลคะแนนการสอบ ปีการศึกษา 2563 เดือนมีนาคม 2564
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะใช้ผลคะแนนและยึดความถูกต้องของผลคะแนนสอบของผู้สมัครจากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการประมวลผลการคัดเลือก
1. คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) ในโปรแกรมหรือสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และหรือ
2. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย - GPA) ตามที่คณะ/วิทยาลัยกาหนด และหรือ
3. มีคะแนนครบถ้วนทุกวิชาที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชากาหนดในการพิจารณาของแต่ละสาขาวิชา สาหรับผลคะแนนที่ใช้ใน
การพิจารณามีดังนี้
- ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test)
และหรือ
- ผลคะแนนความถนัด ทั่ วไป (General Aptitude Test หรือ GAT) และหรือ ผลคะแนนความถนั ด ทาง
วิช าการและวิ ช าชี พ (Professional and Academic Aptitude Test หรือ PAT) ตามที่ คณะ/วิทยาลั ย/
สาขาวิชากาหนด โดยผลคะแนนสอบ GAT/PAT ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจากวันสอบ) ดังนี้
❖ ผลคะแนนการสอบ ปีการศึกษา 2562 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 และหรือ
❖ ผลคะแนนการสอบ ปีการศึกษา 2563 เดือนมีนาคม 2564
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2. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
1. ต้องเป็นผู้ที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขอย่างบริสุทธิ์ใจ
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ และคาสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
3. ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่น ๆ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด
4. ไม่เป็นผู้เคยถูกต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาท
5. ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดวินัยนักศึกษาขั้นร้ายแรงด้วยการให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา 2563
ด้วยการ “ให้ออก”
6. ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
7. มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่าบารุงและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษา
8. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
9. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
10. หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัตไิ ม่เป็นไปตามที่กาหนด หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึง่ อยู่ก่อนทาการสมัครสอบ
คัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนัน้ ๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
และไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที

3. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร
วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์ 02106
15
(TE-Elec.)

วิศวกรรมการผลิตและ
อุตสาหการ (TP)
(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)**

หมายเหตุ

02102

20

-

-

วุฒิผู้สมัคร
PAT
75

ความถนัดทางวิชาชีพครู

ความถนัดทางคณิตศาสตร์

73

ความถนัดทั่วไป

72

วิทยาศาสตร์

01

วิชาที่ใช้พิจารณา
O-NET
GAT
02 03 04 05
85
71

คณิตศาสตร์

โครงการสมทบพิเศษ
รหัส จานวน
สาขา
รับ
วิชา
(คน)

ภาษาอังกฤษ

โครงการปกติ
รหัส จานวน
สาขา
รับ
วิชา
(คน)

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หลักสูตร/สาขาวิชา

ภาษาไทย

1) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

ม.6 เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หรือ
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์
- ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่นอ้ ยกว่า 2.75
ม.6 เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หรือ
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชา
เครื่องกล/ไฟฟ้า/ อิเล็กทรอนิกส์/ก่อสร้าง/
การต่อเรือ และกลุ่มวิชาอื่น ๆ
- ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.75

1. x หมายถึง วิชาที่ใช้พิจารณาในสาขาวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกาหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นนั้ นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. * ต้องผ่านการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
3. โครงการปกติ อัตราค่าบารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
4. **เสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร อัตราค่าบารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

4
1) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร (ต่อ)
หลักสูตร/สาขาวิชา

โครงการปกติ
รหัส
จานวน
สาขา
รับ (คน)
วิชา

โครงการสมทบพิเศษ
รหัส
จานวน
สาขา
รับ (คน)
วิชา

วุฒิผู้สมัคร

ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร
วิศวกรรมไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์
02306
18
ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
(TTE-Elec. - T) รอบบ่าย
- ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่นอ้ ยกว่า 2.75
หมายเหตุ

1. x หมายถึง วิชาที่ใช้พิจารณาในสาขาวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกาหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. โครงการปกติ อัตราค่าบารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
3. ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี (xxx – T) เป็นหลักสูตรที่เรียนนอกเวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ 17.00 – 21.00 น. และ วันเสาร์ 8.00 – 16.00 น.)

5

วิชาที่ใช้พิจารณา

วุฒิผู้สมัคร

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
คณิตศาสตร์ประยุกต์ (MA)
04201
50
x

x

x

x

x

x

เคมีอุตสาหกรรม (IC)

04102

30

04202

10

x

x

x

x

x

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (AT)

04103

20

-

-

x

x

x

หมายเหตุ

ภาษาอังกฤษ

ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

PAT
71 72

ความถนัดทางคณิตศาสตร์

05

GAT
85

ความถนัดทั่วไป

01

O-NET
02 03 04

วิทยาศาสตร์

โครงการสมทบพิเศษ
รหัส
จานวน
สาขา
รับ (คน)
วิชา

คณิตศาสตร์

โครงการปกติ
รหัส
จานวน
สาขา
รับ (คน)
วิชา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หลักสูตร/สาขาวิชา

จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

ภาษาไทย

2) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

x

x

ม.6 เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี*
หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล
(มจพ.)/ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (มจพ.)/โยธา (มจพ.)
ม.6 เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี*
ม.6 เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี*
หรือ ปวช. ประเภทวิ ชาอุ ตสาหกรรม สาขาเครื่ องกล
(มจพ.)/ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (มจพ.)/โยธา (มจพ.)
- ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50

1. x หมายถึง วิชาที่ใช้พิจารณาในสาขาวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกาหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. * ต้องผ่านการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
3. ** หลักสูตรสองภาษา อัตราค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 30,000 บาทไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
4. *** หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร โครงการปกติ อัตราค่าบารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท
โครงการสมทบพิเศษ อัตราค่าบารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 29,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
5. โครงการปกติ อัตราค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท โครงการสมทบพิเศษ อัตราค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 29,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

6

หมายเหตุ

04205

20

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

วุฒิผู้สมัคร

ฟิสิกส์

x

สังคมศึกษา

x

ภาษาไทย

x

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

-

ความถนัดทางคณิตศาสตร์

-

ความถนัดทั่วไป

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม(ET)
(จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษบางรายวิชา
และบางส่วนของรายวิชา)

30

วิทยาศาสตร์

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
เทคโนโลยีชีวภาพ (BT)***
04104
20
04204

คณิตศาสตร์

โครงการสมทบพิเศษ
วิชาที่ใช้พิจารณา
รหัส
จานวน
O-NET
GAT
PAT
วิชาสามัญ 9
สาขา รับ (คน)
วิชา
วิชา
01 02 03 04 05 85 71 72 73 09 19 49

ภาษาอังกฤษ

โครงการปกติ
รหัส
จานวน
สาขา รับ (คน)
วิชา

ภาษาไทย

หลักสูตร/สาขาวิชา

จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร (ต่อ)

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ม.6 เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี*
ม.6 เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี*
หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล
(มจพ.)/ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (มจพ.)/โยธา (มจพ.)
- ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00

1. x หมายถึง วิชาที่ใช้พิจารณาในสาขาวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกาหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นนัน้ จะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. * ต้องผ่านการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
3. ** หลักสูตรสองภาษา อัตราค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 30,000 บาทไม่รวมค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ
4. *** หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร โครงการปกติ อัตราค่าบารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท
โครงการสมทบพิเศษ อัตราค่าบารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 29,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ
5. โครงการปกติ อัตราค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท โครงการสมทบพิเศษ อัตราค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 29,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ

7

หมายเหตุ

PAT
71 72
ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

05

GAT
85

ความถนัดทางคณิตศาสตร์

-

01

O-NET
02 03 04

ความถนัดทั่วไป

-

วุฒิผู้สมัคร

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
(MC)***

วิชาที่ใช้พิจารณา

คณิตศาสตร์

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สถิติประยุกต์ (AS)***
04112
30
สถิติธุรกิจประกันภัย (ASB)***
-

โครงการสมทบพิเศษ
รหัส
จานวน
สาขา
รับ (คน)
วิชา

ภาษาอังกฤษ

โครงการปกติ
รหัส
จานวน
สาขา
รับ (คน)
วิชา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หลักสูตร/สาขาวิชา

จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร (ต่อ)

ภาษาไทย

2) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

04213

30

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

04214

50

x

x

x

x

x

x

ม.6 เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี*
หรือแผนการเรียน คณิตศาสตร์ – ศิลปศาสตร์
- มีเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือก แบ่งเป็น
GPAX 10% ,O-NET 30% ,GAT/PAT 40%
สอบสัมภาษณ์ 10%
ม.6 เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี*

1. x หมายถึง วิชาที่ใช้พิจารณาในสาขาวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกาหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. * ต้องผ่านการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
3. ** หลักสูตรสองภาษา อัตราค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 30,000 บาทไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
4. *** หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร โครงการปกติ อัตราค่าบารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท
โครงการสมทบพิเศษ อัตราค่าบารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 29,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
5. โครงการปกติ อัตราค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท โครงการสมทบพิเศษ อัตราค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 29,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

8

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
10
ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 11102
เซรามิกส์ (CI.D) *
หมายเหตุ

-

-

71

PAT
72

73

ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

วุฒิผู้สมัคร

ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ความถนัดทั่วไป

วิทยาศาสตร์

01

วิชาที่ใช้พิจารณา
O-NET
GAT
02 03 04 05
85

คณิตศาสตร์

โครงการสมทบพิเศษ
รหัส
จานวน
สาขา รับ (คน)
วิชา

ภาษาอังกฤษ

โครงการปกติ
รหัส
จานวน
สาขา รับ (คน)
วิชา

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หลักสูตร/สาขาวิชา

จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

ภาษาไทย

3) คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
- ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่นอ้ ยกว่า 2.00

1. * สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ (CI.D) และสาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (IDM.B) อัตราค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท
ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

9

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจ
15101
5
โลจิสติกส์ (ITBL)
(หลักสูตรนานาชาติ)
หมายเหตุ

71

PAT
72

73

ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

วุฒิผู้สมัคร

ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ความถนัดทั่วไป

วิทยาศาสตร์

01

วิชาที่ใช้พิจารณา
O-NET
GAT
02 03 04 05
85

คณิตศาสตร์

โครงการสมทบพิเศษ
รหัส
จานวน
สาขา
รับ (คน)
วิชา

ภาษาอังกฤษ

โครงการปกติ
รหัส
จานวน
สาขา
รับ (คน)
วิชา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หลักสูตร/สาขาวิชา

ภาษาไทย

4) วิทยาลัยนานาชาติ จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ
นักเรียนในระบบสองภาษา/
ภาษาอังกฤษ/นานาชาติ

1. x หมายถึง วิชาที่ใช้พิจารณาในสาขาวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกาหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. วิทยาลัยนานาชาติ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 60,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
3. เฉพาะวุฒิ ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 3.00

10

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและ 06104
20
x
x
บริหารงานก่อสร้าง (CA)
ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
เทคโนโลยีเครื่องกลและ
กระบวนการผลิต (MM)

06106

20

-

-

x

x

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
วิศวกรรมอุตสาหการและการ 06102
10
x
x
จัดการ (IEM)***
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
06103
20
x
x
(AFE)
วิศวกรรมสารสนเทศและ
06105
20
x
x
เครือข่าย (INE) **

71

PAT
72

73

ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

วุฒิผู้สมัคร

ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ความถนัดทั่วไป

วิทยาศาสตร์

01

วิชาที่ใช้พิจารณา
O-NET
GAT
02 03 04 05
85

คณิตศาสตร์

โครงการสมทบพิเศษ
รหัส
จานวน
สาขา รับ (คน)
วิชา

ภาษาอังกฤษ

โครงการปกติ
รหัส
จานวน
สาขา รับ (คน)
วิชา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หลักสูตร/สาขาวิชา

จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

ภาษาไทย

5) คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

x

ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

x

ม.6 เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี*
หรือ คณิตศาสตร์ - ศิลปศาสตร์

x

ม.6 เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี*
หรือ คณิตศาสตร์ - ศิลปศาสตร์

x
x

ม.6 เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี*
หรือ คณิตศาสตร์ - ศิลปศาสตร์

หมายเหตุ 1. x หมายถึง วิชาที่ใช้พจิ ารณาในสาขาวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกาหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. * ต้องผ่านการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
3. ** สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย (INE) จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร เก็บเงินอุดหนุนการศึกษา ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
4. *** สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ (IEM) จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร เก็บเงินอุดหนุนการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท
ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
5. โครงการปกติ อัตราค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

11
5) คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
หลักสูตร/สาขาวิชา

จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
โครงการปกติ
รหัส
จานวน
สาขา รับ (คน)
วิชา

โครงการสมทบพิเศษ
รหัส
จานวน
สาขา รับ (คน)
วิชา

วุฒิผู้สมัคร

ปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปีครึ่ง (เรียนในเวลาราชการ) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร (AFET-R)
06304
20
ปวส. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม/ เกษตรกรรม/ อนุปริญญาที่กาหนด
- ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่นอ้ ยกว่า 2.50
ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปีครึ่ง (เรียนในเวลาราชการ) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต
06306
20
ปวส.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/เกษตรกรรม อนุปริญญาทางช่าง
(MMT-R)
อุตสาหกรรม/ สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
- ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่นอ้ ยกว่า 2.50
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี (เรียนในเวลาราชการ) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
การจัดการอุตสาหกรรม
06303
20
ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/ อนุปริญญาที่กาหนด
(IMT-R)
- ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่นอ้ ยกว่า 2.50
ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปีครึ่ง (เรียนในเวลาราชการ) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงาน
06302
20
ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/อนุปริญญาทางช่างก่อสร้าง/
ก่อสร้าง (CDM-R)
ประเภทวิชาศิลปกรรม/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีภมู ทิ ัศน์/
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่นอ้ ยกว่า 2.50
หมายเหตุ 1. โครงการปกติ อัตราค่าบารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
2. สอบวิชาเฉพาะตามที่สาขาวิชากาหนด
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ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
วิทยาศาสตร์การอาหารและ
05101
40
x x
การจัดการ (FSM)

x

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ (IPD)

05102

40

-

-

x

x

x

วิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ (FSN)

05103

40

-

-

x

x

x

หมายเหตุ

วุฒิผู้สมัคร

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

ความถนัดทาง
สถาปัตยกรรมศาสตร์

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ความถนัดทั่วไป

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

โครงการสมทบพิเศษ
วิชาที่ใช้พิจารณา
รหัส
จานวน
O-NET
GAT
PAT
สาขา รับ (คน) 01 02 03 04 05
85
71 72 73 74 76
วิชา

ภาษาอังกฤษ

โครงการปกติ
รหัส
จานวน
สาขา รับ (คน)
วิชา

ภาษาไทย

หลักสูตร/สาขาวิชา

จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

6) คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ม.6 เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หรือ
ปวช. สาขาวิชาคหกรรม หรือการจัดการ
อุตสาหกรรม หรือ สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ม.6 เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* หรือ
ปวช. สาขาวิชาคหกรรม หรือการจัดการ
อุตสาหกรรม หรือ สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ม.6 เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี*

1. x หมายถึง วิชาที่ใช้พิจารณาในสาขาวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกาหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. * ต้องผ่านการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
3. โครงการปกติ อัตราค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
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7) คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

วุฒิผู้สมัคร

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

ความถนัดทาง
สถาปัตยกรรมศาสตร์

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ความถนัดทั่วไป

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

โครงการสมทบพิเศษ
วิชาที่ใช้พิจารณา
รหัส
จานวน
O-NET
GAT
PAT
สาขา รับ (คน) 01 02 03 04 05
85
71 72 73 74 76
วิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการปกติ
รหัส
จานวน
สาขา รับ (คน)
วิชา

ภาษาไทย

หลักสูตร/สาขาวิชา

จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
x x x
การจัดการท่องเที่ยว
17101
40
และการโรงแรม (TH)

ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

การจัดการท่องเที่ยว
และการโรงแรม (TH)

17101

20

-

-

ปวช. ประเภทวิชาพณิชยการ/
คหกรรม/อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและ
การค้า (IBT)

17102

40

-

-

บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและ
การค้า (IBT)

17102

20

-

-

หมายเหตุ

x

x

x

ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ปวช. ประเภทวิชาพณิชยการ /สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจ

1. x หมายถึง วิชาที่ใช้พิจารณาในสาขาวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกาหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. โครงการปกติ อัตราค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
3. สอบวิชาเฉพาะตามที่คณะกาหนด
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7) คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
หลักสูตร/สาขาวิชา

จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี (ต่อ)
โครงการปกติ
รหัส
จานวน
สาขา
รับ (คน)
วิชา

โครงการสมทบพิเศษ
รหัส
จานวน
สาขา
รับ (คน)
วิชา

ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
40
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (IBTT-R)
17301
การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (THT-R)

17302

40

-

หมายเหตุ 1. โครงการปกติ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
2. สอบวิชาเฉพาะตามที่สาขาวิชากาหนด

-

วุฒิผู้สมัคร

ปวส.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (บริหารธุรกิจ) หรือสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขนส่ง หรืออนุปริญญาทางคอมพิวเตอร์
(สายพณิชยการ) หรือเทียบเท่า

15
8) คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
13101
40
กระบวนการอุตสาหกรรม

เคมีและสิ่งแวดล้อม (ICPE)
กระบวนการอุตสาหกรรม
เคมีและสิ่งแวดล้อม (ICPE)
เทคโนโลยีพลังงานและการ
จัดการ (ETAM)
เทคโนโลยีพลังงานและการ
จัดการ (ETAM)
หมายเหตุ

วุฒิผู้สมัคร

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

ความถนัดทาง
สถาปัตยกรรมศาสตร์

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ความถนัดทั่วไป

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

โครงการสมทบพิเศษ
วิชาที่ใช้พิจารณา
รหัส
จานวน
O-NET
GAT
PAT
สาขา รับ (คน) 01 02 03 04 05
85
71 72 73 74 76
วิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการปกติ
รหัส
จานวน
สาขา รับ (คน)
วิชา

ภาษาไทย

หลักสูตร/สาขาวิชา

จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง

-

ม.6 เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี*
ปวช. ช่างอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล/ไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโยธา (มจพ.)/ สาขาวิชา
ผลิตภัณฑ์ยาง/สาขาวิชาอุตสาหกรรมยาง
ม.6 เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี*

13101

20

-

-

13102

40

-

-

13102

20

-

-

ปวช. ช่างอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล/ไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์

1. * ต้องผ่านการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. โครงการปกติ อัตราค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท โครงการสมทบพิเศษ อัตราค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 29,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
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ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
10
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (BCom)
14101

วุฒิผู้สมัคร

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

ความถนัดทาง
สถาปัตยกรรมศาสตร์

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ความถนัดทั่วไป

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

โครงการสมทบพิเศษ
วิชาที่ใช้พิจารณา
รหัส
จานวน
O-NET
GAT
PAT
สาขา รับ (คน) 01 02 03 04 05
85
71 72 73 74 76
วิชา

ภาษาอังกฤษ

โครงการปกติ
รหัส
จานวน
สาขา รับ (คน)
วิชา

ภาษาไทย

หลักสูตร/สาขาวิชา

จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

9) คณะบริหารธุรกิจ

-

ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

การบัญชี (BAcc)

14102

30

-

-

ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
และโลจิสติกส์ (BIBLA)

14103

60

-

-

ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

หมายเหตุ โครงการปกติ อัตราค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
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10) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและ
อัตโนมัติ (EAet)
12101
5
- แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
กาลัง
5
- แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุม 12102
และอัตโนมัติ
12105
25
เทคโนโลยีวิศวกรรม
กระบวนการเคมี (Cpet)
เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและ
กระบวนการผลิต (MPet)
- แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
- แขนงวิชาวิศวกรรมโลหะการ
หมายเหตุ

12106
12107

10
10

-

-

1. * ต้องผ่านการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. โครงการปกติ อัตราค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท

วุฒิผู้สมัคร

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

ความถนัดทาง
สถาปัตยกรรมศาสตร์

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ความถนัดทั่วไป

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

โครงการสมทบพิเศษ
วิชาที่ใช้พิจารณา
รหัส
จานวน
O-NET
GAT
PAT
สาขา รับ (คน) 01 02 03 04 05
85
71 72 73 74 76
วิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการปกติ
รหัส
จานวน
สาขา รับ (คน)
วิชา

ภาษาไทย

หลักสูตร/สาขาวิชา

ม.6 เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี*
- ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่นอ้ ยกว่า 2.50
ม.6 เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี*
- ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่นอ้ ยกว่า 3.00

ม.6 เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี*
- ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่นอ้ ยกว่า 2.25

รหัสและวิชาที่ใช้ในการพิจารณาจากผลคะแนนการสอบ O-NET
การสอบ O-NET (คะแนนเต็มวิชาละ 100 คะแนน)
01
ภาษาไทย
02
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
03
ภาษาอังกฤษ
04
คณิตศาสตร์
05
วิทยาศาสตร์
รหัสและวิชาที่ใช้ในการพิจารณาจากผลคะแนนการสอบ GAT/PAT
การสอบ GAT (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
การสอบ PAT (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
85 GAT
ความถนัดทั่วไป
71 PAT 1
ความถนัดทางคณิตศาสตร์
72 PAT 2
ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
73 PAT 3
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
74 PAT 4
ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
75 PAT 5
ความถนัดทางวิชาชีพครู
76 PAT 6
ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
4. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
รายการ
กาหนดการ
สถานที่ดาเนินการ
1. สมัครทางอินเทอร์เน็ต
วันที่ 15 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 http://www.admission.kmutnb.ac.th
สอบสัมภาษณ์ตามรูปแบบวิธีการที่คณะกาหนด
2. สอบสัมภาษณ์/ประเมินความสามารถ/
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
โปรดตรวจสอบรายชื่อ กาหนดการ รายละเอียด
ส่งผลตรวจสุขภาพ
ตามท้ายประกาศของคณะที่มชี อื่ มีสิทธิ์สอบ
- เว็บไซต์คณะ/วิทยาลัย
3. ประกาศผลสอบคัดเลือก
วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
- http://www.admission.kmutnb.ac.th
4. ชาระเงิน
วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2564 http://newstudent.kmutnb.ac.th/
หมายเหตุ กาหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จะประกาศให้ทราบวันประกาศผลสอบคัดเลือก
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5. ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบการรับนักศึกษาออนไลน์
ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือทุกคน ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครผ่านระบบ
การรับนักศึกษาออนไลน์ให้ครบทุกขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากปฏิบัติไม่ครบตามขั้นตอนการสมัคร ผู้สมัครจะเสียสิทธิ
ในการสมัคร
ขั้นตอนการสมัคร
1. ศึกษา/ตรวจสอบข้อมูล
การรับนักศึกษา จากระเบียบการ
รับสมัคร
2. เข้าสู่ระบบการรับนักศึกษา
ออนไลน์
2.1 ลงทะเบียนเพื่อการสมัครผ่าน
ระบบการรับนักศึกษาออนไลน์

2.2 เลือกโครงการที่ต้องการสมัคร
เข้าศึกษา
2.3 กรอกข้อมูลการสมัคร
2.4 พิมพ์ใบแจ้งการชาระเงิน
ค่าสมัคร

วิธีการดาเนินการ
ผู้สมัคร ศึกษา/ตรวจสอบข้อมูลการรับนักศึกษาจากระเบียบการรับสมัครให้เข้าใจ
โดยดาเนินการดังนี้
 Download ระเบียบการรับสมัครและสืบค้นข้อมูลประกอบการรับสมัคร
ได้ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th เลือกโครงการรับตรง
(รอบสมทบพิเศษ) สาหรับผู้มวี ฒ
ุ ิ ม.6 ปวช. และปวส.
เข้าสู่ระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th
ก่อนการสมัครผู้สมัครทุกคนต้องทาการลงทะเบียนเพื่อสมัครเรียน (ผูส้ มัคร
ลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านัน้ ) ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th
ซึ่งในขั้นตอนนีผ้ ู้สมัครจะต้อง
 กรอกเลขบัตรประจาตัวประชาชนของผูส้ มัคร 13 หลัก ให้ถูกต้อง
 กาหนดรหัสผ่าน (ผู้สมัครเป็นผู้กาหนด ควรกาหนดรหัสที่ผู้สมัครจาได้ง่าย)
 กรอกชื่อ – นามสกุล เป็นภาษาไทยเท่านั้น (ไม่ต้องใส่คานามหน้าชื่อ)
 เลือกโครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สาหรับผู้มีวฒ
ุ ิ ม.6 ปวช. และปวส.
 ผู้สมัครกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนทาการบันทึก
 พิมพ์ใบแจ้งการชาระเงิน (ผู้สมัครต้องชาระเงินภายในวันที่ทกี่ าหนด
ซึ่งระบุอยู่ในใบแจ้งการชาระเงิน)

3. ชาระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคาร ผู้สมัครถือใบแจ้งการชาระเงินค่าสมัครไปชาระเงินที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทย
พาณิชย์ ได้ทุกสาขา ภายในวันทีท่ ี่ระบุไว้ในใบแจ้งการชาระเงินค่าสมัคร การสมัคร
จะสมบูรณ์เมื่อผูส้ มัครชาระเงินตามกาหนดเวลาในใบแจ้งการชาระเงินค่าสมัคร
 หากผู้สมัครไม่ได้ชาระเงินภายในระยะเวลาที่กาหนดตามใบแจ้งการชาระเงิน
ค่าสมัคร กรณีที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ให้ผู้สมัครดาเนินการ login
เข้าระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ (ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่) แล้วยกเลิกการสมัครเดิม
ทาตามขั้นตอนที่ 2 ข้อ 2.2 ถึง ข้อ 2.4 และขั้นตอนที่ 3 ใหม่อีกครั้ง
กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ถือว่าผู้สมัครไม่ประสงค์จะสมัคร และจะเรียกร้อง
สิทธิ์ใด ๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้
4. ตรวจสอบสถานะการสมัคร

หลังจากวันทีไ่ ปชาระเงินแล้ว 3 วันทาการ ให้ผู้สมัครสามารถตรวจสอบ
สถานะการสมัครว่าการชาระเงินสาเร็จหรือไม่ โดยเข้าเว็บไซต์
http://www.admission.kmutnb.ac.th เลือกเมนูตรวจสอบสถานะการสมัครแล้ว
กรอกเลขประจาตัวประชาชนให้ถูกต้อง ถ้าการชาระเงินเรียบร้อยไม่มีปัญหา
ใด ๆ สถานะจะแสดงว่า “สาเร็จ” กรณีที่ยังไม่ชาระเงิน สถานะจะแสดงว่า
“รอชาระเงิน”
ขั้นตอนนี้ผู้สมัครจะทราบเฉพาะสถานะการชาระเงินเท่านั้น
มีต่อ
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ขั้นตอนการสมัคร
5. พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการ
สมัคร

วิธีการดาเนินการ
ผู้สมัครพิมพ์ใบหลักฐานการสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา
13.00 น.
เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงในวันที่สอบสัมภาษณ์ และใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย
เข้าสู่ระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ ที่
http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/Information/ApplyBillPayment.aspx
ให้ผู้สมัครดาเนินการกรอกเลขประจาตัวประชาชนให้ถูกต้อง
ผู้สมัครจะทราบข้อมูลเลขที่สมัคร เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ

ผู้สมัครที่ได้ทาการสมัครและชาระเงินค่าสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา/อันดับการเลือก สามารถกระทาได้ในช่วงเวลาของกาหนดการรับสมัคร
ซึ่งผู้สมัครต้องทาการสมัครใหม่ โดย login เข้าระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ (ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่) แล้วยกเลิก
การสมัครเดิม ทาตามขั้นตอนที่ 2 ข้อ 2.2 ถึง ข้อ 2.3 และขั้นตอนที่ 3 ใหม่อีกครั้ง
หากผู้สมัครได้ชาระเงินค่าสมัครแล้ว ต้องชาระเงินค่าสมัครใหม่
ผู้สมัครเกิดปัญหา หรือข้อขัดข้องในการดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ
ให้แจ้งกลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1626 หรือ 1627
ผู้ ส มั ค รเข้ าศึ กษาต้ องกรอกข้ อมู ลที่ ถู กต้ อง และปฏิ บั ติ ตามขั้ น ตอนการสมั ครผ่ านระบบการรั บ นั กศึ กษาออนไลน์
ให้ครบทุกขั้นตอน ที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากปฏิบัติไม่ครบตามขั้นตอนการสมัคร หรือกรอกข้อมูลที่เป็นเท็จ ผู้สมัครอาจเสียสิทธิ์
ในการสมัคร และสอบคัดเลือก แม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็ นนั กศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ ว จะถูกถอนสภาพจากการเป็ น
นักศึกษาทันที
6. การเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร
1. เลือกสมัครได้ 1 คณะ
2. เลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาได้สูงสุด 1 สาขาวิชา กรณีที่สาขาวิชานั้นเปิดรับทั้งโครงการปกติและโครงการสมทบ
พิเศษ สามารถเลือกสูงสุดได้ 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาในโครงการปกติ 1 สาขาวิชา และหรือ สาขาวิชาในโครงการสมทบพิเศษ
1 สาขาวิชา
7. ค่าสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบเริ่มต้นสาหรับการเลือกสาขาวิชาอันดับ 1 เป็นเงิน 400 บาท และอันดับถัดไปสาขาวิชาละ 100 บาท โดยมี
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี)
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะชาระเงินค่าสมัครสอบผ่านทางธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขา โดยนาใบแจ้งการ
ชาระเงินไปยื่นที่ธนาคาร และให้ตรวจสอบกาหนดวันที่ชาระเงินด้วย หากเลยกาหนดวันจะไม่สามารถชาระเงินค่าสมัครสอบได้
8. เกณฑ์การพิจารณาสาหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้
เกณฑ์การพิจารณาสาหรับผู้ทสี่ อบคัดเลือกได้ จะพิจารณาจาก
1. ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม
2. ผลคะแนนการสอบประเมินความสามารถ
3. ผลคะแนนสอบสัมภาษณ์
4. Portfolio (เฉพาะคณะที่กาหนด)
5. สอบวิชาเฉพาะตามที่คณะกาหนด
6. ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติทั่วไปของผูส้ มัคร เป็นผูส้ าเร็จการศึกษา และมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ทางการศึกษาของผูส้ มัครตรงตามที่ระบุไว้ในแต่ละสาขาวิชา
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9. การสอบสัมภาษณ์ สอบประเมินความสามารถและการส่งผลตรวจสุขภาพ
ผู้สมัครที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องสอบสัมภาษณ์ สอบประเมินความสามารถและส่งผลตรวจสุขภาพ ในวันเวลา
และเป็นไปตามรูปแบบที่คณะกาหนดไว้ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
10. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และมีคุณวุฒิ
และคุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร ตรงตามที่ระบุไว้ในแต่ละสาขาวิชา
2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะต้องไม่มชี ื่อเป็นนิสิตหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่น ซึ่งมีกาหนดเวลาเรียนตามวัน และเวลา
ราชการ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้
หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กาหนดหรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้อยู่ก่อนทา
การสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้น ๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อย
แล้วก็ตาม และไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที
11. การรายงานตัวเป็นนักศึกษา
ผู้ ส อบคั ด เลื อ กได้ แล้ ว ยั ง ไม่ ถือ เป็ น นั กศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ จนกว่ า
มหาวิ ท ยาลั ย จะขึ้น ทะเบี ย นผู้ ส มั ครเป็ น นั กศึกษาของมหาวิ ท ยาลั ย การขึ้น ทะเบี ย นเป็ น นั กศึกษา ผู้ ส อบคัด เลื อกได้ ต้ อง
รายงานตัว /ปฐมนิ เทศ ณ สถานที่ที่ มหาวิท ยาลัยกาหนดไว้ในประกาศผลสอบคัด เลื อก ชาระเงิน ค่าบารุงการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
หลังจากประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ให้นักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดท้ายประกาศผลสอบคัดเลือก
จากมหาวิทยาลัย อย่างถี่ถ้วน
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ มีดังนี้
เข้าสู่ระบบการชาระเงินนักศึกษาใหม่
นาใบชาระเงินไปจ่ายเงินที่ธนาคารภายในระยะเวลาที่กาหนด

เข้าสู่ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

นาใบรายงานทะเบียนประวัติมาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ตามวันเวลาที่คณะ/วิทยาลัย กาหนด

ส่งมอบเอกสารขึ้นทะเบียนที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS

ทาบัตรประจาตัวนักศึกษา
เข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา ตรวจสอบผลการลงทะเบียนวิชาเรียน

ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

(ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

