มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
คณะวิศวกรรมศาสตร
1. ตองสําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนที่เนนดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร หรือ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทชางอุตสาหกรรม
2. คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในคุณสมบัติผูสมัคร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ สาขาวิชาวิศวกรรมขนถายวัสดุ
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส และสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส (โครงการสมทบพิเศษ) ตองไมเปนผูที่มีความพิการทุกประเภท
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หองเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ตองไมเปนผูที่มีความพิการทางสายตา
(ตาบอดสี และตาบอดสนิท) และความพิการทางแขน และขา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (มจพปราจีนบุรี) ตองไม
เปนผูที่มีความพิการทางการไดยิน พิการทางสายตา (ตาบอดสนิท) และพิการทางแขน
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตองไมเปนผูที่มีความพิการทางการไดยิน (เปนใบ) และความพิการทางสายตา (ตาบอดสนิท)
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ตองไมเปนผูที่มีความพิการทางการไดยิน ความพิการทางสายตา (ตาบอดสนิท) และ
ความพิการทางแขนและขาที่ไมสามารถเดินทาง และเขียนหนังสือได
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ตองไมเปนผูที่มีความพิการทางสายตา และการมองเห็น การไดยิน การพูดและการสื่อสาร

คณะวิทยาศาสตรประยุกต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ผูมีสิทธเขาศึกษาในสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย จะตองผานการ
ตรวจวา มีการรับรูเรื่องสีเปนปกติ (ตาไมบอดสี)
สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต (โครงการปกติ) และ (โครงการสมทบพิเศษ) สาขาวิชาคณิตศาสตรเชิงวิทยาการคอมพิวเตอร
(โครงการปกติ) และ (โครงการสมทบพิเศษ) สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (โครงการปกติ) และ (โครงการสมทบพิเศษ) สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร (โครงการปกติ) และ (โครงการสมทบพิเศษ) สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร (โครงการปกติ) และ
(โครงการสมทบพิเศษ) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการปกติ) และ (โครงการสมทบพิเศษ) สาขาวิชาฟสิกสอุตสาหกรรมและ
อุปกรณการแพทย (โครงการปกติ) และ (โครงการสมทบพิเศษ) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต (โครงการปกติ) และ (โครงการ
สมทบพิเศษ) ตองไมเปนผูที่มีความพิการทุกประเภท
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม (โครงการปกติ) และ (โครงการสมทบพิเศษ) ตองไมเปนผูที่มีความพิการทางการไดยิน
(หูหนวก เปนใบ) ความพิการทางสายตา (ตาบอดสี และตาบอดสนิท) ความพิการทางรางกาย (ไรแขนทั้ง 2 ขาง)
สาขาวิชาสถิติประยุกต (โครงการปกติ) และ (โครงการสมทบพิเศษ) สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (โครงการปกติ)
และ (โครงการสมทบพิเศษ) ตองไมเปนผูที่มีความพิการทางการไดยิน (หูหนวก เปนใบ) ความพิการทางสายตา (ตาบอด) และความพิการ
ทางสมอง

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (มจพ. ปราจีนบุรี)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.6) แผนการเรียนที่เนนดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร หรือแผนการเรียนที่เนนดานภาษาตางประเทศและคณิตศาสตร หรือ
เทียบเทา ตองไมเปนผูที่มีความพิการทางการไดยิน (หูหนวก) ความพิการทางสายตา (ตาบอดสนิท) และความพิการทางรางกาย
(ขาขาด และแขนขาด)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม แขนงวิชาการจัดการผลิต ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6) แผนการเรียนที่เนนดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร หรือเทียบเทา หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภท
ชางอุตสาหกรรม ตองไมเปนผูที่มีความพิการทางสายตา (ตาบอดสนิท) ความพิการทางรางกาย (ขาขาด และแขนขาด)
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.6) แผนการเรียนที่เนนดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร หรือแผนการเรียนที่เนนดานภาษาตางประเทศและคณิตศาสตร หรือ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทชางอุตสาหกรรม หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทพาณิชยกรรม ตองไม
เปนผูที่มีความพิการทางสายตา (ตาบอดสนิท) ความพิการทางรางกาย (ขาขาด และแขนขาด)
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร แขนงวิชาเครื่องจักรกลเกษตร และสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
แขนงวิชาเครื่องจักรกลแปรรูปอาหาร ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนที่เนนดาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทชางอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล ตองไมเปนผูที่มี
ความพิการทางการไดยิน (หูหนวก) ความพิการทางสายตา (ตาบอดสนิท) และความพิการทางรางกาย (ขาขาด, แขนขาด, ขาลีบ,
แขนลีบ และนิ้วขาด)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรม ผูสมัครตองสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทพาณิชยกรรม ตองไมเปนผูที่มีความ
พิการทางการไดยิน (หูหนวก) ความพิการทางสายตา (ตาบอดสนิท) และความพิการทางรางกาย (ขาขาด, แขนขาด, ขาลีบ,
แขนลีบ, นิ้วขาด และปากแหวงเพดานโหว)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรชวยออกแบบและบริหารงานกอสราง ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษา
หลั กสู ตรมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรี ย นที่ เน นด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละคณิต ศาสตร หรือ แผนการเรี ย นที่ เน นด า น
ภาษาตางประเทศและคณิตศาสตร หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทชางอุตสาหรกรรมหรือศิลปกรรม ตองไมเปนผู
พิการทางสายตา (ตาบอดสนิท) ที่มีความพิการทางการไดยิน (หูหนวก เปนใบ) และความพิการทางสายตา (ตาบอดสนิท)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร (มจพ. ปราจีนบุรี)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เกษตร ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนที่เนนดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรตองไม
เปนผูที่มีความพิการทางสายตา และความพิการทางรางกาย (มือหรือแขน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไม ตองสําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิ ตศาสตร หรือประกาศนีย บัตรวิ ชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาชางอุ ต สาหกรรมทุ กสาขาและ
ตองไมเปนผูที่มีความพิการทุกประเภท

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส ตองสําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตองไมเปนผูที่มีความพิการทางมือและความพิการทางสายตา

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร
หรือ สําเร็จการศึกษาระดั บประกาศนีย บัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิ ชาชางอุตสาหกรรม ไดแก สาขาวิชาเครื่องกล ชางยนต
ชางเขียนแบบเครื่องกล ชางทอและประสาน ชางเชื่อมโลหะแผน ชางกลโรงงาน ชางกลเรือ ชางเครื่องจักรกลงานเกษตร ฯลฯ ตอง
ไมเปนผูที่มีความพิการทางสายตา (ตาบอดทั้งสองขาง) และความพิการทางรางกาย (มือ, แขน และขาขาดทั้งสองขาง)
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร
หรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช). ในสาขาวิชาชางอุตสาหกรรม ไดแก สาขาวิชาเครื่องกล ชางยนต
ชางเขียนแบบเครื่องกล ชางทอและประสาน ชางเชื่อมโลหะแผน ชางกลโรงงาน ชางกลเรือ ชางเครื่องจักรกลงานเกษตร ฯลฯ ตอง
ไมเปนผูที่มีความพิการทางสายตา (ตาบอดทั้งสองขาง) และความพิการทางรางกาย (มือ แขน และขาขาดทั้งสองขาง)
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร –
คณิตศาสตร หรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาชางอุตสาหกรรม ไดแก สาขาวิชาเครื่องกล ชาง
ยนต ชางเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาชางไฟฟา สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาชางแมคคาทรอนิกส สาขาวิชาคอมพิวเตอร
หรือเทียบเทาในสาขาวิชาอื่น ๆ ตองไมเปนผูที่มีความพิการทางสายตา (ตาบอดทั้งสองขาง) และความพิการทางรางกาย (มือ, แขน
และขาขาดทั้งสองขาง)
หลั กสู ตรวิ ศวกรรมศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมโยธาและการศึ กษา (หลั กสู ตร 5 ป ) สํ าเร็ จการศึ กษาหลั กสู ตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตร- วิทยาศาสตรหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา
ชางกอสราง ชางโยธา ชางสํารวจหรือเทียบเทา ตองไมเปนผูที่มีความพิการทางการไดยิน การพูด ทางสายตา และความพิการทางสมอง

สถาบั น สมทบ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า พระนครเหนื อ กาญจนาภิ เ ษกวิ ท ยาลั ย
ชางทองหลวง
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาชางทองหลวง เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทาจาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับ รอง หรือ เปนผู สํ าเร็จการศึ กษาระดั บประกาศนีย บั ตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา
ศิลปกรรม สาขางานชางทองหลวง สาขางานเครื่องประดับอัญมณี หรือเทียบเทา และตองไมเปนผูที่มีความพิการทุกประเภท

