ขอมูลการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions)
ปการศึกษา 2553
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
1. ที่ตั้ง

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ตั้งอยู ณ เลขที่ 1518 ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
10800 ซึ่งอยูทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานคร หางจากสะพานพระรามเจ็ด ประมาณ 500 เมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 82 ไรเศษ
เปดทําการสอนเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2502
ในป พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือไดขยายเขตการศึกษาไปยังจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี
ระยะทางหางจังหวัดนครนายก 20 กิโลเมตร และระยะทางหางจากอุทยานแหงชาติเขาใหญ 30 กิโลเมตร ซึ่งมีที่ตั้ง ณ เลขที่
129 หมู 21 ตําบลเนินหอม อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230 มีเนื้อที่ 1,233 ไรเศษ เปดทําการสอนตั้งแตปการศึกษา 2540
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การเดินทาง

มจพ. กรุงเทพมหานคร รถประจําทางที่ผานมหาวิทยาลัย
- รถธรรมดา สาย 32, 33, 64, 90, 97, 117,175 และ 203
- รถปรับอากาศ สาย ปอ.32, ปอ.97, ปอ.203 และ ปอ.543
มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
- การเดินทางจากกรุงเทพมหานครโดยรถยนตสวนบุคคลใชระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
- การเดินทางโดยรถบริการสาธารณะ มี 3 ชองทาง คือ
1.โดยรถประจําทาง ปรับอากาศ ชั้น 1 และชั้น 2 จากสถานีขนสงสายเหนือ (หมอชิต ) เสนทาง
(กรุงเทพฯ – องครักษ – ปราจีนบุรี ) (กรุงเทพฯ – องครักษ – อรัญประเทศ ) (กรุงเทพฯ – ปราจีนบุรี ) (สระบุรี- ปราจีนบุรีจันทบุรี) เปนตน
2. โดยรถตูปรับอากาศ V.I.P.
- นั่งจากหนาหางสรรพสินคาโรบินสัน อนุสาวรียชัยสมรภูมิ รถออกทุก40 นาที
เสนทางประจันตคาม– ปราจีนบุรี – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ องครักษ– แยกนเรศวร–นครนายก
- นั่งจากฝงขาออกถนนพหลโยธินเสนทางอนุสาวรียชัยสมรภูมิ - ถนนศรีนครินทร -ลาดกระบัง หนองจอก - บานสราง - ปราจีนบุรี - แยกนเรศวร - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรี
3. โดยรถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลําโพง กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา และลงที่สถานีรถไฟ ปราจีนบุรี
ตอจากนั้นนั่งรถสองแถว/รถเมลเล็ก เสนทางปราจีนบุรี - เนินหอม

2. การจัดการศึกษา

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี
4 ป ใน 6 คณะ/วิทยาลัย
ไดแก คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรประยุกต คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
คณะอุตสาหกรรมเกษตร และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีการดําเนินการดังนี้
1. การรับตรง รับผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อเขาศึกษาตอในโครงการปกติหรือ
โครงการสมทบพิเศษ ในจํานวน 5 คณะ /วิทยาลัย ไดแกคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรประยุกต คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรวมจํานวน 36 สาขาวิชา
นอกจากนี้ในการรับตรง ไดรับ ผูสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เขาศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบภายในและสาขาวิชาอ อกแบบเซรามิกส ผูสนใจ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
www.admission.kmutnb.ac.th
2. การรับผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เพื่อเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions)
โดยมีรายละเอียดในจํานวน 6 คณะ 49 สาขาวิชาดังตอไปนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร (http://www.eng.kmutnb.ac.th) เปดใหนักศึกษาสอบคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตร วิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต ใชระยะเวลาการศึกษาปกติ 4 ป ใน 14 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หองเสริมทักษะภาษาอังกฤษ )* สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (มจพ.ปราจีนบุรี ) สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตส าหการ สาขาวิชาวิศวกรรมขนถายวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส

และสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส (โครงการสมทบพิเศษ) และเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการสรางวิศวกรที่มีทักษะในเชิงปฏิบัติ
นักศึกษาที่ผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาในคณะทุกสาขาวิชา จะ ตองเขารับ การฝกทักษะชางฝมือเพิ่มเติมนอกเหนือ จากหลักสูตร
ปกติในระหวางปดภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2
นักศึกษาที่ผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาทุกคนสามารถเลือกเขาศึกษาโครงการ “สหกิจศึกษา (Co-operative Education)”
ไดโดยรูปแบบสหกิจศึกษาของคณะเปนรูปแบบที่นักศึกษาจะตองทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม 3 รอบ สลับกับการเรียน
ตามปกติในหองเรียนในลักษณะภาคการศึกษาเวนภาคการศึกษา รวมเวลาการทํางานทั้งหมดไมนอยกวา 10 เดือน และขยาย
ระยะเวลาการศึกษาเปน 5 ป (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://www.coop.eng.kmutnb.ac.th)
นอกจากนี้แลวเพื่อเปนการชวยเหลือนักศึกษา ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี แตขาดทุนทรัพย คณะวิศวกรรม
ศาสตร
ไดจัดสรรทุนการศึกษาใหรอยละ 15 ของจํานวนนักศึกษาทั้งห มด การสมัครขอรับทุนการศึกษาจะกระทําไดโดยผาน
คณะกรรมการของภาควิชา นอกเหนือจากนี้ นักศึกษายังมีโอกาสขอรับทุนการศึกษาจากแหลงอื่นๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
หมายเหตุ
* สําหรับผูที่เขา ศึกษาในสาขา วิชาวิศ วกรรมเคมี (หองเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ) จะมีการเรียนการสอนที่ใช
ภาษาอังกฤษในบางรายวิชาของกลุมวิชาชีพทางวิศวกร รมเคมี ทั้งนี้ผูเขาศึกษาจะชําระเงิน คาบํารุงการศึกษา
เทากับสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และสาขาวิชาอื่น ๆ

คณะวิทยาศาสตรประยุกต

คณะวิทยาศาสตรประยุกต (http://www.sci.kmutnb.ac.th) จัดตั้งขึ้นอยางเปนทางการเมื่อ วันที่ 14 พฤษภาคม 2531
ปจจุบันแบงสวนราชการออกเปนสํานักงานคณบดี และภาควิชา จํานวน 7 ภาควิชา ไดแก ภาควิชาคณิตศาสตร ภาควิชาเคมี อุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณ
การแพทย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ และภาควิชาสถิติประยุกต ทําหนาที่จัด การเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา รวม 24 สาขาวิชา และบริการสอนวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรพื้นฐานใหกับนักศึกษา
คณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือดวย สําหรับ ปการศึกษา 2553 ผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ม. 6 สายวิทย- คณิต สามารถ สมัครคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 4 ป ดวย ระบบ Admissions กลาง ไดทุกสาขาวิชา
สวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ม .6 สายอื่นๆ นอกเหนือจากสายวิทย- คณิต สามารถสมัครไดเฉพาะสาขาวิชาสถิติประยุกต และ
สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย โดยทุกสาขาวิชาเปดรับสมัครทั้งโครงการปกติ และโครงการสมทบพิเศษ ซึ่ งทั้งสอง
โครงการมีการวัดและประเมินผลการศึกษาในมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้แตละสาขาวิชามีจุดเนนในการผลิตบัณฑิต ดังนี้
1. สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต (Applied Mathematics) เนนการผลิตบัณฑิตทางดาน คณิตศาสตรเชิงคอมพิวเตอร
คณิตศาสตรเชิงธุรกิจ และคณิตศาสตร วิศวกรรม เพื่อใหบัณฑิตสามารถนําความรูไปใชในการทํางานทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ธุรกิจการเงิน การธนาคาร การประกันภัย ตลอดจนงานทางดานคอมพิวเตอรทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถประกอบ
อาชีพเปนนักวิชาการ อาจารย นักวิจัย นักพัฒนาระบบ โปรแกรมเมอร นักวิเคราะหระบบ
2. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (Industrial Chemistry) เนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถใน 4 แขนงวิชา
หลัก คือ ป โตรเคมี เคมีพอลิเมอร เคมีอุตสาหกรรมทั่วไป และเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม โดยเนนวิชาเลือกที่เปนวิชาชีพใน 4
แขนงวิชาดังกล าว ไมนอยกวา 21 หนวยกิต และวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต ซึ่งไดแก ISO 9000 และอื่นๆ เพื่อให
บัณฑิตสามารถนําความรูไปใชในการทํางาน เชน อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมชุบเคลือบ อุตสาหกรรมเคมี การบําบัดน้ําเสีย
และอื่นๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เนนการผลิตบัณฑิตทางดานการวิเคราะห การพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหาร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งทางดานเคมี กายภาพ และทางชีวภาพ เพื่อใหบัณฑิตสามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชในการทํางานดานเทคโนโลยีชีวภาพ

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม (Environmental Technology) เนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรูในการใช

เทคโนโลยีในการบําบัดมลพิษสิ่งแวดลอม ทั้งดิน น้ํา อากาศ เสียง ขยะ และของเสียอันตราย รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดลอม และ
ประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เปนตน
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Industrial Technology) เนนการผลิตบัณฑิตทางการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร ระบบการผลิต การควบคุม และประกันคุณภาพของผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร ที่ครอบคลุมทั้ง
ผลิตภัณฑอาหาร และผลิตภัณฑที่ไมใชอาหาร เชน ไมดอก ไมประดับ สมุนไพร การใชความรูและเทคโนโลยีใหมๆ มาชวย
เพิ่มมูลคาใหผลผลิตทางการเกษตร
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร (Food Science and Technology) เนนการผลิตบัณฑิต
ทางดานกระบวนการแปรรูปอาหาร โดยมีการเรียนการสอนทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรพื้นฐาน กระบวนการแปรรูป
อาหาร การประกันและควบคุมคุณภาพอาหารทั้งทางเคมี กายภาพ และจุลินทรีย ตลอดจนวิชาเลือกเฉพาะสาขาที่เกี่ยวของกับ
ผลิตภัณฑจากธัญพืช นม เนื้อสัตว ผักผลไม อาหารหมัก การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร เปนตน
7. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต (Applied Computer Science) เนนการผลิตบัณฑิตทางดานการ
วิเคราะหแล ะออกแบบระบบงาน คอมพิวเตอร การเขียนโปรแกรมการใชงานและพัฒนาระบบซอฟ ตแวร รวมทั้งสามารถใช
เครื่องคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหบัณฑิตสามารถนําความรูไปประยุกตใชในงานดานธุรกิจอุตสาหกรรม
รวมทั้งสามารถบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร ประกอบอาชีพทางดานคอมพิวเตอร โปรแกรมเมอร
8. สาขาวิชาฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย (Industrial Physics and Medical Instrumentation) เนน
การผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถทางดานงานอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย เพื่อใหบัณฑิตสามารถนําความรูไป

ประยุกตใชในภา คอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานรัฐบาล ในดานของการวิจัย ออกแบบ พัฒนา ซอม สราง
บํารุงรักษา และใชเครื่องมือแพทย ตามสถานพยาบาลตางๆ
9. สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (Business Statistics and Insurance) เนนการผลิตบัณฑิตทางดานสถิติ

ธุรกิจ การประกันภัย การจัดการดานอุตสาหกรรม เพื่อใหบัณฑิตสามารถนําความรูไปประยุกตใชงานดานธุรกิจ อาทิ การเงิน
การธนาคาร เงินทุนหลักทรัพย และดานธุรกิจอื่นๆ
10. สาขาวิชาสถิติประยุกต (Applied Statistics) เนนการผลิตบัณฑิตทางด านสถิติ และการวิจัยดําเนินงาน เพื่อให
บัณฑิตสามารถนําความรูไปประยุกตใชงานดานสถิติ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร วิเคราะหระบบ งานอุตสาหกรรมตางๆ
รวมทั้งดานการศึกษา
นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตรประยุกตยังไดจัดสรรทุนการศึกษาตางๆ แกนักศึกษา ดังนี้
(1) ทุนการศึกษาจากภายนอก มหาวิทยาลัย ไดแก ทุนจากบริษัท มูลนิธิ ฯลฯ ทั้งประเภททุนไมตอเนื่อง
และทุน ตอเนื่องจนสําเร็จการศึกษา
(2) ทุนการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ไดแก ทุนอุดหนุนการศึกษายกเวนคาหนวยกิต ทุนตอเนื่อง และ
ทุนงบประมาณแผนดิน
(3) ทุนการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตรประยุกตโดยตรง ไดแก ทุนอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาเรียนดี
ทุนอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาเรียนดีโครงการสมทบพิเศษ ทุนพัฒนาวิชาการ ทุนอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ขาด
แคลนทุนทรัพย ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อชวยเหลือนักศึกษากรณีฉุกเฉิน

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
(www.fitm.kmutnb.ac.th) จัดการศึกษาที่ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิ ทยาเขตปราจีนบุ รี เปด สอนในระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติใชเวลาศึกษา 4 ป จํานวน
4 หลักสูตร 5 สาขาวิชา ดังนี้
1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แบงเปน 4 แขนงวิชา คือ
1.1 แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ
1.2 แขนงวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย
1.3 แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือขาย
1.4 แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบธุรกิจ
หมายเหตุ นักศึกษาจะแยกเรียนในแขนงวิชาตาง ๆ ในภาคการศึกษาที่ 4
2. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต จัดการศึกษา 2 สาขาวิชา คือ
2.1 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม แบงเปน 2 แขนงวิชา คือ
2.1.1 แขนงวิชาการจัดการผลิต
2.1.2 แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ
2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรแบงเปน 2 แขนงวิชา คือ
2.2.1 แขนงวิชาเครื่องจักรกลเกษตร
2.2.2 แขนงวิชาเครื่องจักรกลแปรรูปอาหาร
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จัดการศึกษา 1 สาขาวิชา คือ
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรม
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จัดการศึกษา 1 สาขาวิชา คือ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรชวยออกแบบและบริหารงานกอสราง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร (www.agro.kmutnb.ac.th) จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ใชเวลา
การศึกษาตามปกติ 4 ป จํานวน 2 สาขาวิชา เริ่มเปดสอนตั้งแตปการศึกษา 2546 เปนตนมา ดังนี้
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ (ATM) เปนหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนที่เนนใหนักศึกษา
มีความรูทางดานเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร โดยเพิ่มเติมความรูทางดานการบริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกิจ
2. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร (APD) เปนหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนที่เนนใหนักศึกษามีความรู
ทางดานเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร โดยเนนการสรางนวัตกรรมใหมในกระบวนการแปรรูปอาหาร โดยผลิตภัณฑใหมที่ไดจะ
ชวยเพิ่มมูลคาใหแกผลิตผลทางการเกษตร นอกจากนี้ยังศึกษาถึงกระบวนการทางการตลาด การวิจัยตลาด จิตวิทยา บทบาทของ
ผูบริโภค

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ใชเวลาการศึกษาตามปกติ 4 ป จํานวน 2 หลักสูตร
เริ่มเปดสอนตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนมา ดังนี้
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไม เนนการผลิตบัณฑิต ใหมีความรูความสามารถ
ดานการจัดการและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตงานไมไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต จัดการศึกษาจํานวน 2 สาขาวิชา คือ

2.1 สาขาวิชาออกแบบภายใน เนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถในดานการออ กแบบเครื่องเรือน
และออกแบบภายในของอาคารที่พักอาศัย และอาคารเพื่อธุรกิจตางๆ
อีกทั้งมีความสามารถในการดําเนินการออกแบบหรือ
บริหารงานออกแบบภายในใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและความตองการของตลาด
2.2 สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส เนนการผลิตบัณฑิตในดานการออกแบบและสรางงานทางดานเซรามิกส
ใหเปนผูมีความรอบรูในวิชาชีพ และมีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนาตนเองไดจากการนําทฤษฎีและหลักการมาประยุกตใช
ในการสรางผลงานใหมไดตลอดเวลา

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (www.fte.kmutnb.ac.th) จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
บัณฑิต (หลักสูตร 4 ป) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) จํานวน 2 หลักสูตร 3 สาขาวิชา ดังนี้
1. หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป) จํานวน 2 สาขาวิชา
1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (TM) เปนหลักสูตรที่เปดสอนเพื่อผลิตครูชางอุตสาหกรรมใน 2 แขนงวิชา
ไดแก การออกแบบเครื่องกลและเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน เนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรู
ความสามารถดาน
วิศวกรรมเครื่องกลควบคูกับการถายทอดความรูเพื่อการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีใหมที่
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในสภาวะปจจุบัน
1.2 สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส (TT) เปนหลักสูตรที่เปดสอนเพื่อผลิตครูชางอุตสาหกรรม ที่มีความรู
เชิงสหวิทยาการ ไดแก ความรูทางดานเครื่องกล คอมพิวเตอร ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เพื่อควบคุมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
ระบบการผลิตอัตโนมัติ รวมถึงทักษะในการสอนงานและฝกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) จํานวน 1 สาขาวิชา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (CEE) เปนทางเลือกใหมของการเรียนรูเพิ่มโอกาสการประกอบ
วิชาชีพมากขึ้นดวยหลักสูตรที่บูรณาการศาสตรดานวิศว กรรมและการศึกษาเขาดวยกัน เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนวิศวกรโยธาที่มี
ความรู ความสามารถทางการวิเคราะห ออกแบบ และการบริหารงานกอสรางไดเปนอยางดี รวมกับการเสริมสรางทักษะการสอน
การถายทอดความรูและเทคโนโลยีไดอยางมืออาชีพ

หมายเหตุ

250
250
250

250
250
250

รวม (โดยประมาณ)

1,000
1,000
1,000

คาบัตรประจําตัวนักศึกษา (บาท)

1,000
1,000
1,000

คาตรวจโรค และคาเอกซเรย
นักศึกษาใหม (บาท)

10,500
10,000
29,000

คาประกันอุบัติเหตุ
ปละ (บาท)

1. คณะวิศวกรรมศาสตรทุกสาขาวิชา
2. คณะอืน่ ๆ ทุกสาขาวิชา
3. โครงการสมทบพิเศษทุกสาขาวิชา

คาประกันทรัพยสินเสียหาย (บาท)

คณะ

คาขึ้นทะเบียนเบียนนักศึกษาใหม
(บาท)

รายการ

คาบํารุงการศึกษาแบบเหมาจาย
(ตอภาคการศึกษา) (บาท)

3. อัตราคาธรรมเนียม

200
200
200

13,200
12,700
31,700

อาจมีอัตราคาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ระบุไวดังกลาว การจัดเก็บเงินเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการจัดเก็บเงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพและปริญญาตรี พ.ศ. 2552

คุณสมบัติเฉพาะของคณะ/สาขาวิชาที่รับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ในระบบกลาง (Admissions) ปการศึกษา 2553
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
คณะวิศวกรรมศาสตร

1. ตองสําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนที่เนนดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทชางอุตสาหกรรม
2. มีคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในคุณสมบัติผูสมัคร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมเค รื่องกล, สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน และ
อวกาศ สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ ายวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส และสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส
(โครงการสมทบพิเศษ) ตองไมเปนผูที่มีความพิการทุกประเภท
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หองเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ) ตองไม
เปนผูที่มีความพิการทางสายตา (ตาบอดสี และตาบอดสนิท) และความพิการทางแขน และขา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
และสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร (มจพ. ปราจีนบุรี ) ตองไมเปนผูที่มีความพิการทางการไดยิน พิการทางสายตา (ตาบอดสนิท ) และ
พิการทางแขน
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตองไมเปนผูที่มีความพิการทาง การไดยิน (เปนใบ ) และความพิการ
ทางสายตา (ตาบอดสนิท)
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ตองไมเปนผูที่มีความพิการทางการไดยิน ความพิการทาง
สายตา (ตาบอดสนิท) และความพิการทางแขนและขาที่ไมสามารถเดินทาง และเขียนหนังสือได
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ตองไมเปนผูที่มีค วามพิการทางสายตา และการมองเห็น การไดยิน
การพูดและการสื่อสาร

คณะวิทยาศาสตรประยุกต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย จะตองผาน
การตรวจวา มีการรับรูเรื่องสีเปนปกติ (ตาไมบอดสี)
สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาฟสิกส
อุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต ทั้งโครงการปกติและโครงการ
สมทบพิเศษ ตองไมเปนผูที่มีความพิการทุกประเภท
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ทั้งโครงการปกติและโครงการสมทบพิเศษ ตองไมเปนผูที่มี
ความพิการทางการไดยิน (หูหนวก เปนใบ ) ความพิการทางสายตา (ตาบอดสี และตาบอดสนิท ) ความพิการทาง
รางกาย (ไรแขนทั้ง 2 ขาง)

สาขาวิชาสถิตปิ ระยุกต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย ทั้งโครงการปกติและโครงการ
สมทบพิเศษ ตองไมเปนผูที่มีความพิการทางการไดยิน (หูหนวก เปนใบ ) ความพิการทางสายตา (ตาบอด) และ
ความพิการทางสมอง

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (มจพ. ปราจีนบุรี)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตองสําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนที่เนนดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร หรือแผนการเรียนที่เนนดาน
ภาษาตางประเทศและคณิตศาสตร หรือเทียบเทา และไมเปนผูที่มีความพิการทางการไดยิน (หูหนวก) ความพิ การ
ทางสายตา (ตาบอดสนิท) และความพิการทางรางกาย (ขาขาด และแขนขาด)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม แขนงวิชาการจัดการผลิต
และสาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ ตองสําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการ
เรียนที่เนนดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร หรือแผนการเรียน ที่เนนดานภาษาตางประเทศและคณิตศาสตร
หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทชางอุตสาหกรรม และไมเปนผูที่มีความพิการทางสายตา (ตาบอด
สี) ความพิการทางรางกาย (ขาขาด ขาลีบ นิ้วขาด และปากแหวงเพดานโหว)
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร แขนงวิชาเครื่องจักรกลเกษตร
และสาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร แขนงวิชาเครื่องจักรกลแปรรูปอาหาร ตองสําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนที่เนนดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทชางอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล และไมเปนผูที่มีความพิการทางการไดยิน (หูหนวก) ความพิการ
ทางสายตา (ตาบอดสนิท) และความพิการทางรางกาย (ขาขาด แขนขาด ขาลีบ แขนลีบ และนิ้วขาด)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรม ตอง
สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนที่เนนดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร หรือ
แผนการเรี ยนที่ เนนดานภาษาตางประเทศและคณิตศาสตร หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภท
พาณิชยกรรม และไมเปนผูที่มีความพิการทางการไดยิน (หูหนวก) ความพิการทางสายตา (ตาบอดสี และตาบอด
สนิท) และความพิการทางรางกาย (ขาขาด แขนขาด ขาลีบ แขนลีบ นิ้วขาด และปากแหวงเพดานโหว)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรชวยออกแบบและบริหารงานกอสราง ตองสําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาศิลปกรรม และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของหรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และไมเปนผูที่มีความพิการทาง การไดยิน (หูหนวก เปนใบ ) และความพิการ
ทางสายตา (ตาบอดสนิท)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร (มจพ. ปราจีนบุรี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ สาขาวิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร ตองสําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนที่เนนดาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และไมเปนผูที่มีความพิการทางสายตา และความพิการทางรางกาย (มือหรือแขน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร บัณ ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไม ตองสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา
ชางอุตสาหกรรมทุกสาขา และไมเปนผูที่มีความพิการทุกประเภท
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส ตองสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และไมเปนผูที่มีความพิการทางมือ
และความพิการทางสายตา

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตองสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร ห รือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาชางอุตสาหกรรม ไดแก สาขาวิชาเครื่องกล ชางยนต ชางเขียนแบบเครื่องกล ชางทอ
และประสาน ชางเชื่อมโลหะแผน ชางกลโรงงาน ชางกลเรือ ชางเครื่องจักรกลงานเกษตร ฯลฯ และไมเปนผูที่มี
ความพิการทางสายตา (ตาบอดทั้งสองขาง) และความพิการทางรางกาย (มือ แขน และขาขาดทั้งสองขาง)
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ตองสําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร หรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชา
ชา งอุตสาหกรรม ไดแก สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาชางยนต สาขาวิชาชางกลโรงงาน สาขาวิชาชางไฟฟา
สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาชางแมคคาทรอนิกส สาขาวิชาคอมพิวเตอรหรือเทียบเทา ในสาขาวิชา
อื่น ๆ และไมเปนผูที่มีความพิการทางสายตา (ตาบอดทั้งสองขาง ) และความพิการทางรางกาย (มือ แขน และ
ขาขาดทั้งสองขาง)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ป) ตองสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตร- วิทยาศาสตรหรือ
ระดับประกาศนีย บัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาชางกอสราง ชางโยธา ชางสํารวจหรือเทียบเทา และไมเปนผูที่มี
ความพิการทางการไดยิน การพูด ทางสายตา และความพิการทางสมอง

ตารางการรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจําปการศึกษา 2553
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จํานวนรับ 1,507 คน
คณะหรือสาขาวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หองเสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (มจพ.ปราจีนบุรี)
คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมขนถายวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส**
คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส (โครงการสมทบพิเศษ)**
คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
คณะวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต (โครงการปกติ)
คณะวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต (โครงการสมทบพิเศษ)
คณะวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (โครงการปกติ)
คณะวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (โครงการสมทบพิเศษ)
คณะวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (โครงการปกติ)
คณะวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (โครงการสมทบพิเศษ)
คณะวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม (โครงการปกติ)
คณะวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม (โครงการสมทบพิเศษ)
คณะวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร (โครงการปกติ)
คณะวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร (โครงการสมทบพิเศษ)
คณะวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการปกติ)
คณะวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการสมทบพิเศษ)
คณะวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิชาฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย (โครงการปกติ)
คณะวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิชาฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย (โครงการสมทบพิเศษ)
คณะวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต (โครงการปกติ)
คณะวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต (โครงการสมทบพิเศษ)
คณะวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิชาสถิติประยุกต (โครงการปกติ)
คณะวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิชาสถิติประยุกต (โครงการสมทบพิเศษ)
คณะวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (โครงการปกติ)
คณะวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (โครงการสมทบพิเศษ)

GAT (รหัส 85)
O-NET
เกณฑขั้นต่ํา คาน้ําหนัก เกณฑขั้นต่ํา
แตละวิชา
(%)
(%) (ถามี)
15
-

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

-

72

คาน้ําหนัก
(%)
15

72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

วิชา

PAT (รหัส 71-82)
คาน้ําหนัก
วิชา
รวม
(%)
73
20
35
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

เกณฑขั้นต่ําแตละวิชา
(%) (ถามี)
PAT 72 = 30%
PAT 73 = 30%
-

จํานวนรับ
(คน)
20
20
25
35
60
35
20
30
20
25
30
30
15
60
60
50
40
40
30
20
20
20
25
40
40
40
20
32
30
40
40
40
40

คะแนนรวม
ต่ําสุด
ป 2552
4,473.2000
5,861.8000
3,919.8000*
5,867.7000
5,365.0000
5,482.7000
4,400.3000
5,245.2000
5,421.5000
5,165.3000

5,113.2000
4,688.2500
5,191.0000
4,669.4000
4,773.6500
5,371.5000
5,040.1500
4,836.3500
5,223.6500
4,795.1000
4,695.6000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จํานวนรับ 1,507 คน
คณะหรือสาขาวิชา
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (มจพ.ปราจีนบุรี)
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
แขนงวิชาการจัดการผลิต (มจพ.ปราจีนบุรี)
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ (มจพ.ปราจีนบุรี)
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
แขนงวิชาเครื่องจักรกลเกษตร (มจพ.ปราจีนบุรี)
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
แขนงวิชาเครื่องจักรกลแปรรูปอาหาร (มจพ.ปราจีนบุรี)
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรม (มจพ.ปราจีนบุรี)

GAT (รหัส 85)
O-NET
เกณฑขั้นต่ํา คาน้ําหนัก เกณฑขั้นต่ํา
แตละวิชา
(%)
(%) (ถามี)
10
-

71

คาน้ําหนัก
(%)
10

วิชา

PAT (รหัส 71-82)
คาน้ําหนัก
วิชา
รวม
(%)
72
30
40

เกณฑขั้นต่ําแตละวิชา
(%) (ถามี)
-

50

คะแนนรวม
ต่ําสุด
ป 2552
3,988.1000

จํานวนรับ
(คน)

-

15

-

72

15

73

20

35

-

30

3,918.0000

-

30

-

71

20

-

-

20

-

30

3,530.7500

-

15

-

72

15

73

20

35

-

30

3,357.5000

-

15

-

72

15

73

20

35

-

30

3,767.8000

-

50

-

-

-

-

-

-

-

40

5,010.7500

10
71
10
72
30
40
40
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรชวยออกแบบและบริหารงานกอสราง
(มจพ.ปราจีนบุรี)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
10
71
10
72
30
40
25
4,111.7000
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ (มจพ.ปราจีนบุรี)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
10
71
10
72
30
40
25
4,123.9500
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร (มจพ.ปราจีนบุรี)
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไม
15
72
15
73
20
35
20
4,413.0000
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบภายใน
10
76
40
40
20
3,858.0000
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส
10
76
40
40
20
2,845.2500
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
15
72
15
73
20
10
35
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส
15
72
15
73
20
15
35
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)**
15
72
15
73
20
30
35
หมายเหตุ 1. GPAX ใหคาน้ําหนัก 20%
2. O-NET ใหคาน้ําหนัก 30% โดยกําหนดใหวิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร ใหคาน้ําหนักวิชาละ 5% วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชาศิลปะ และวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ใหคาน้ําหนักรวม 3 วิชา 5%
3. คะแนนรวมต่ําสุดของแตละสาขาวิชา เปนขอมูลมาจากปการศึกษา 2552 (http://www.cuas.or.th/news.html) สวนสาขาวิชาที่ไมระบุคะแนนรวมต่ําสุดเปนสาขาวิชาที่เปดรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ปการศึกษา 2553 เปนปแรก
* คะแนนรวมต่ําสุดที่ระบุเปนคะแนนรวมจากสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โครงการสมทบพิเศษ ในระบบสองภาษา (Bilingual) ปการศึกษา 2552
** เปนหลักสูตรใหมที่จะเปดสอนในปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยสงหลักสูตรใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร ตามหนังสือที่ ศธ 0525/2946.1 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2552
** สามารถสืบคนขอมูลเพิ่มเติมไดที่ http://www.kmutnb.ac.th และ
http://www.admission.kmutnb.ac.th/ **

