


 

Guidelines and Prohibitions for Exam Candidates 
Guidelines  

1. Please dress properly; jeans, t-shirt, and slippers are not allowed 
2. Candidates must show valid exam ID card together with government issuing ID card 

during the exam. 
3. Candidates who arrive later than 15 minutes after the exam officially starts will not 

be allowed to enter the exam room. 
Prohibitions  

1. Candidates are not allowed to leave the exam room 120 minutes prior to the end of 
the exam duration except in the necessity case(s) such sickness, toilet need, etc. 
under the supervision by the exam committee. 

2. Exam paper is an official confidential document which cannot be copied and must 
be remained in the exam room. 

3. Borrowing anything during the exam is not allowed. 
4. Any communication device including mobile phone is not allowed. 

 

 

Necessary Materials and Stationeries for the Exam 
1. A 2B pencil 
2. A pen 
3. A ruler 
4. A rubber 
5. A calculator (Its specification can be found in the appendix after the name-list and 

the exam venue) 
 

 



 

ข้อปฏิบัติ  ข้อห้ามส าหรับผู้เข้าสอบ 
ข้อปฏิบัต ิ  

1. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพ (ห้ามใส่เสื้อยืด ปล่อยชายเสื้อ รองเท้าไม่หุ้มส้น) 
 สุภาพบุรุษให้ใส่เสื้อเชิ้ต กางเกงขายาว ทรงสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น 
 สุภาพสตรีให้ใส่กระโปรง ทรงผมสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น 
(ยกเว้น กางเกงทรงสุภาพและมีเสื้อสูทสวมทับเสื้อภายในให้เรียบร้อย) 

2. ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบคัดเลือกหรือบัตรประจ าตัวประชาชนทุกครั้งที่เข้าห้องสอบ 
3. ผู้เข้าสอบที่มาสายเกินกว่า  15  นาที  ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

 
ข้อห้าม 

1. ห้ามออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ 120 นาที ของการสอบแต่ละวิชา ยกเว้นกรณีที่มีความจ าเป็น
อย่างยิ่ง ได้แก่ เข้าห้องน้ า ป่วย โดยมีกรรมการคุมสอบน าไป 

2. ห้ามน ากระดาษค าตอบ–ข้อสอบ และคัดลอกข้อสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด เอกสารดังกล่าว
ถือเป็นเอกสารลับของทางราชการและเป็นสมบัติของมหาวิทยาลัย 

3. ห้ามหยิบยืมสิ่งของต่าง ๆ ในห้องสอบ 
4. ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ 
5. ห้ามน าโทรศัพท์มือถือเข้าห้องสอบ 

 

 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ 
1. ดินสอ 2B 
2. ปากกา 
3. ไม้บรรทัด 
4. ยางลบ 
5. เครื่องค านวณ (ดูรายละเอียดจากท้ายประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ) 

 



 

  ก 

สารบัญ 
 หน้า 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565  1 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาหลักฐานการสมัครและก าหนดการสอบคัดเลือก  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (DEE) 9 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (DPE) 11  
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  (DChE) 13 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (DCE)  15 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (DPTE) 17 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  (DIE) 19 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (MEE) 21 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต  (MPE) 22 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  (MChE) 23 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (MCE) 24 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารและงานก่อสร้าง  (X-MCM) 26 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (MPTE) 27 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม (MIE) 28 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  (X-MIE) 29 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  (Y-MIE) 30 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา  (DET) (S-DET) 31 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา  (DICT) (S-DICT) 32 
 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา  (MET) (S-MET) 34 
 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (TEM) 35 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา  

(MICT) (S-MICT)   
 

36 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน  (DAET) 37 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง  (DCET) 39 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน  (MEET) (S-MEET) 41 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน  (MAET) 42 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์  (MEEE) 42 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (MCET) 45 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม  (สหวิทยาการ) 

(MIMB) (S-MIMB) 
 

46 
 
 



 

  ข 

สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  (E-DMA) 48 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติประยุกต์  (DAST) 52 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  (E-DAST) 54 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ  (DBIT) 58 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (DCS) 60 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  (MIC) 62 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (MMA) (S-MMA) 64 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MMC) (S-MMC) 66 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติประยุกต์  (S-MAST) 67 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (MCS) (S-MCS) 68 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร  (MFT) 70 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  (MBT)  72 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล   
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (นานาชาติ) (I-DIT) 73 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อนวัตกรรม  (DITT) 77 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  (S-DDNS) 79 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (นานาชาติ)  (I-MIT) 81 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อนวัตกรรม  (MITT) (S-MITT) 84 
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์  
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม 

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (S-E-MBIC) 
 

86 
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมและการออกแบบเพื่อความย่ังยืน  

(MAPIDS) (S-MAPIDS) 
 

90 
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและส่ิงแวดล้อม  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (METAM) (S-METAM) 92 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและส่ิงแวดล้อม (MCIPE) (S-MCIPE) 94 

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา (ภาคปกติ) 96 
อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครและการเก็บเงินอุดหนุนการศึกษา (ภาคพิเศษ) 98 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 100 
เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 101 
หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา 103 
Supervisors’ Recommendation 104 
หนังสือรับรองคุณสมบัติ 105 
Letter of Recommendation 106 



 

  ค 

สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
จดหมายแสดงเจตจ านงในการศึกษาต่อ (ป.เอก) 107 
จดหมายแสดงเจตจ านงในการศึกษาต่อ (ป.โท) 108 
Letter of Purpose (ป.เอก) 109 
Letter of Purpose (ป.โท) 110 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
เรื่องรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 

----------------------------------------------------------------- 
 

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2565  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
1. จ านวนนักศึกษาที่รับ 

1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
• สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (DEE)     
 แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง     

- แบบ 1.1 รอบเช้า จ านวน 1 คน 
- แบบ 1.2 รอบเช้า จ านวน 1 คน 
- แบบ 2.1 รอบเช้า จ านวน 2 คน 
- แบบ 2.2 รอบเช้า จ านวน 1 คน 

 แขนงวิชาวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ     
- แบบ 1.1 รอบเช้า จ านวน 1 คน 
- แบบ 1.2 รอบเช้า จ านวน 1 คน 
- แบบ 2.1 รอบเช้า จ านวน 2 คน 
- แบบ 2.2 รอบเช้า จ านวน 1 คน 

 แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม     
- แบบ 1.1 รอบเช้า จ านวน 1 คน 
- แบบ 1.2 รอบเช้า จ านวน 1 คน 
- แบบ 2.1 รอบเช้า จ านวน 2 คน 
- แบบ 2.2 รอบเช้า จ านวน 1 คน 

• สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (DPE)     
- แบบ 1.1 รอบเช้า จ านวน 5 คน 
- แบบ 2.1 รอบเช้า จ านวน 5 คน 

• สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (DChE)     
- แบบ 1.1 รอบเช้า จ านวน 10 คน 
- แบบ 2.1 รอบเช้า จ านวน 5 คน 
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• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา [แบบ 2.1] (DCE)     
แขนงวิชาวิศวกรรมการโครงสร้าง รอบเช้า จ านวน 5 คน 
แขนงวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี รอบเช้า จ านวน 5 คน 
แขนงวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการบริหาร รอบเช้า จ านวน 5 คน 
แขนงวิชาวิศวกรรมการขนส่ง รอบเช้า จ านวน 5 คน 
แขนงวิชาวัสดุวิศวกรรมโยธา รอบเช้า จ านวน 5 คน 

• สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (DPTE)     
- แบบ 1.1 รอบเช้า จ านวน 4 คน 
- แบบ 1.2 รอบเช้า จ านวน 2 คน 
- แบบ 2.1 รอบเช้า จ านวน 10 คน 
- แบบ 2.2 รอบเช้า จ านวน 4 คน 

• สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (DIE)     
- แบบ 1.1 รอบเช้า จ านวน 1 คน 
- แบบ 1.2 รอบเช้า จ านวน 1 คน 
- แบบ 2.1 รอบเช้า จ านวน 9 คน 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
• สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า [แผน ก แบบ ก 2] (MEE)     
 แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง รอบเช้า จ านวน 10 คน 
 แขนงวิชาวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ รอบเช้า จ านวน 10 คน 
 แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม รอบเช้า จ านวน 10 คน 

• สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต [แผน ก แบบ ก 2] (MPE) รอบเช้า จ านวน 20 คน 
• สาขาวิชาวิศวกรรมการเคมี [แผน ก แบบ ก 2] (MChE) รอบเช้า จ านวน 15 คน 
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา [แผน ก แบบ ก 2] (MCE)     
แขนงวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง รอบเช้า จ านวน 10 คน 
แขนงวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี รอบเช้า จ านวน 10 คน 
แขนงวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการบริหาร รอบเช้า จ านวน 10 คน 
แขนงวิชาวิศวกรรมการขนส่ง รอบเช้า จ านวน 10 คน 
แขนงวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรน้ า รอบเช้า จ านวน 10 คน 
แขนงวิชาวัสดุวิศวกรรมโยธา รอบเช้า จ านวน 10 คน 

• ภาคพิเศษ (S-MCE)     
แขนงวิชาวิศวกรรมการขนส่ง รอบเสาร์-อาทิตย์ จ านวน 15 คน 

• สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง [แผน ข] [ภาคพิเศษ] (X-MCM)     
(โครงการส าหรับผู้บริหาร)  รอบค่ า จ านวน 20 คน 

• สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ [แผน ก แบบ ก 2] (MPTE) รอบเช้า จ านวน 20 คน 
• สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ [แผน ก แบบ ก 2] (MIE) รอบเช้า จ านวน 20 คน 
• สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม [แผน ข] (X-MIE) 

[ภาคพิเศษ] (โครงการส าหรับผู้บริหาร)  
 

รอบเสาร์-อาทิตย์ 
 
จ านวน 

 
40 

 
คน 

• สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม [แผน ข] (Y-MIE) 
[ภาคพิเศษ] (โครงการผู้บริหารระดับต้น)  

 
รอบค่ า 

 
จ านวน 

 
40 

 
คน 
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1.2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
• สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา [แบบ 2.1]     
ภาคปกติ (DET) รอบเช้า จ านวน 5 คน 
ภาคพิเศษ (S-DET) รอบเสาร์-อาทิตย์ จ านวน 10 คน 

• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา [แบบ 2.1] 
ภาคปกติ (DICT)  รอบเช้า จ านวน 5 คน 
ภาคพิเศษ (S-DICT) รอบเสาร์-อาทิตย์ จ านวน 10 คน 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
• สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา     
ภาคปกติ [แผน ก แบบ ก 2] (MET) รอบเช้า จ านวน 10 คน 
ภาคพิเศษ [แผน ข] (S-MET) รอบนอกเวลาราชการ จ านวน 15 คน 

• สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา [ภาคปกติ] (TEM)     
 แผน ก แบบ ก 2 รอบค่ า จ านวน 5 คน 
 แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ จ านวน 15 คน 

• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา [แผน ก แบบ ก 2] 
ภาคปกติ (MICT)  รอบเช้า จ านวน 5 คน 
ภาคพิเศษ (S-MICT) รอบนอกเวลาราชการ จ านวน 15 คน 

1.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
• สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน (DAET)     

- แบบ 1.1 รอบเช้า จ านวน 4 คน 
- แบบ 1.2 รอบเช้า จ านวน 1 คน 
- แบบ 2.1 รอบเช้า จ านวน 4 คน 
- แบบ 2.2 รอบเช้า จ านวน 1 คน 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
• สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (DCET)     

- แบบ 1.1 รอบเช้า จ านวน 5 คน 
- แบบ 1.2 รอบเช้า จ านวน 5 คน 
- แบบ 2.1 รอบค่ า จ านวน 10 คน 
- แบบ 2.2 รอบค่ า จ านวน 5 คน 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต     
• สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน [แผน ก แบบ ก 2]     
ภาคปกต ิ(MEET) รอบเช้า จ านวน 5 คน 
ภาคพิเศษ (S-MEET) รอบเสาร์-อาทิตย์ จ านวน 20 คน 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต     
• สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน (MAET)              

[แผน ก แบบ ก 2]  
 

รอบเช้า 
 
จ านวน 

 
20 

 
คน 

• สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ (MEEE)                     
[แผน ก แบบ ก 2]  

 
รอบเช้า 

 
จ านวน 

 
10 

 
คน 

• สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง      
ภาคปกติ  [แผน ก แบบ ก 2]  (MCET) รอบเช้า จ านวน 10 คน 
ภาคพิเศษ [แผน ข]  (S-MCET) รอบค่ า จ านวน 30 คน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต     
• สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพ่ือธุรกิจและอุตสาหกรรม (สหวิทยาการ)  
ภาคปกติ (MIMB)     

- แผน ก แบบ ก 2 รอบค่ า จ านวน 20 คน 
- แผน ข รอบค่ า จ านวน 20 คน 

ภาคพิเศษ (S-MIMB)     
- แผน ก แบบ ก 2 รอบเสาร์-อาทิตย์ จ านวน 20 คน 
- แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ จ านวน 20 คน 

1.4 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์     
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     
• สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (E-DMA)     

- แบบ 1.1 รอบเช้า จ านวน 4 คน 
- แบบ 1.2 รอบเช้า จ านวน 3 คน 
- แบบ 2.1 รอบเช้า จ านวน 7 คน 
- แบบ 2.2 รอบเช้า จ านวน 3 คน 

• สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (DAST)     
- แบบ 1.1 รอบเช้า จ านวน 5 คน 
- แบบ 2.1 รอบเช้า จ านวน 10 คน 

• สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (E-DAST)     
- แบบ 1.1 รอบเช้า จ านวน 5 คน 
- แบบ 2.1 รอบเช้า จ านวน 10 คน 

• สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (DBIT)     
- แบบ 1.1 รอบเช้า จ านวน 5 คน 
- แบบ 1.2 รอบเช้า จ านวน 5 คน 
- แบบ 2.1 รอบเช้า จ านวน 5 คน 
- แบบ 2.2 รอบเช้า จ านวน 5 คน 

• สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (DCS)     
- แบบ 2.1 รอบเช้า จ านวน 5 คน 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต     
• สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  [แผน ก แบบ ก 2]  (MIC)     

01- แขนงวิชาพลังงานและเทคโนโลยีสีเขียว รอบเช้า จ านวน 5 คน 
02- แขนงวิชาวัสดุศาสตร์ รอบเช้า จ านวน 5 คน 
03- แขนงวิชาปิโตรเคมี รอบเช้า จ านวน 5 คน 
04- แขนงวิชากระบวนการทางอุตสาหกรรม รอบเช้า จ านวน 5 คน 
05- แขนงวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม รอบเช้า จ านวน 5 คน 

• สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์     
ภาคปกติ  [แผน ก แบบ ก 2]  (MMA) รอบเช้า จ านวน 15 คน 
ภาคพิเศษ  [แผน ข]  (S-MMA) รอบเสาร์-อาทิตย์ จ านวน 15 คน 

• สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์      
ภาคปกติ [แผน ก แบบ ก 2] (MMC) รอบเช้า จ านวน 15 คน 
ภาคพิเศษ [แผน ข] (S-MMC) รอบเสาร์-อาทิตย์ จ านวน 15 คน 

• สาขาวิชาสถิติประยุกต์     
ภาคพิเศษ [แผน ข] (S-MAST)     
  • 01-แขนงวิชาสถิติประยุกต์ รอบเสาร์-อาทิตย์ จ านวน 20 คน 

• สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     
ภาคปกติ [แผน กแบบ ก 2] (MCS) รอบเช้า จ านวน 10 คน 
ภาคพิเศษ (S-MCS)     

- แผน ก แบบ ก 2 รอบเสาร์-อาทิตย์ จ านวน 5 คน 
- แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ จ านวน 25 คน 

• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (MFT)     
แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า จ านวน 10 คน 

• สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ [แผน ก  แบบ ก 2] (MBT) รอบเช้า จ านวน 15 คน 

1.5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล     
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     
• สาขาวิชาสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล  (นานาชาติ)  

[แบบ 2.1] [ภาคพิเศษ] (I-DIT) 
 

รอบค่ า 
 
จ านวน 

 
10 

 
คน 

• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพ่ือนวัตกรรม [แบบ 2.1] [ภาคปกติ] 
(DITT) 

 
รอบเช้า 

 
จ านวน 

 
10 

 
คน 

• สาขาวิชาการบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
[แบบ 2.1]  (S-DDNS) 

 
รอบเช้า 

 
จ านวน 

 
5 

 
คน 

 รอบเสาร์-อาทิตย์  จ านวน  5 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต     
• สาขาวิชาสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (นานาชาติ)      

[แผน ก แบบ ก 2]  [ภาคพิเศษ] (I-MIT) 
 

รอบค่ า 
 
จ านวน 

 
10 

 
คน 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต     
• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพ่ือนวัตกรรม     
 แผน ก แบบ ก 2  [ภาคปกต]ิ  (MITT) รอบเช้า จ านวน 5 คน 
ภาคพิเศษ  (S-MITT)     

- แผน ข รอบเช้า จ านวน 15 คน 
 รอบเสาร์-อาทิตย์  จ านวน  25 คน 

1.6 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์     
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
[ภาคพิเศษ] (S-E-MBIC) 
แผน ก แบบ ก 2 รอบเสาร์-อาทิตย์ จ านวน 2 คน 
แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ จ านวน 14 คน 

1.7 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ     
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต     
 สาขาวิชานวัตกรรมและการออกแบบเพ่ือความยั่งยืน  
ภาคปกติ (MAPIDS)     
- แผนก แบบ ก 2 รอบเช้า จ านวน 3 คน 
- แผน ข รอบเช้า จ านวน 2 คน 
ภาคพิเศษ (S-MAPIDS)     
- แผนก แบบ ก 2 รอบค่ า จ านวน 2 คน 
- แผน ข รอบค่ า จ านวน 10 คน 

1.8 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม  (ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยอง) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต     
• สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ     
ภาคปกติ (METAM)     
- แผน ก แบบ ก 1 รอบเช้า จ านวน 5 คน 
- แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า จ านวน 5 คน 
ภาคพิเศษ (S-METAM)     
- แผน ก แบบ ก 1 รอบเสาร์-อาทิตย์ จ านวน 5 คน 
- แผน ก แบบ ก 2 รอบเสาร์-อาทิตย์ จ านวน 5 คน 

• สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม     
ภาคปกติ (MCIPE)     
- แผน ก แบบ ก 1 รอบเช้า จ านวน 5 คน 
- แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า จ านวน 5 คน 
ภาคพิเศษ (S- MCIPE)     
- แผน ก แบบ ก 1 รอบเสาร์-อาทิตย์ จ านวน 5 คน 
- แผน ก แบบ ก 2 รอบเสาร์-อาทิตย์ จ านวน 5 คน 
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2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดส าหรับแต่ละสาขาวิชาท้ายประกาศและต้องมีคุณสมบัติ 

อ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

3. การสมัครสอบ 

3.1 สมัครได้เพียง  1  สาขาวิชาเท่านั้นผู้สมัครสามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
 

3.1.1 สมัครออนไลน์ ได้ที่ http://grad.admission.kmutnb.ac.th 
3.1.2 บันทึกข้อมูลสมัครด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี 

 สอบถามรายละเอียดได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 02-555-2000 ต่อ 2422 หรือ www.grad.kmutnb.ac.th 
 

3.2 ค่าสมัคร 
3.2.1 ภาคปกติ 500 บาท 
3.2.2 ภาคพิเศษ - ส าหรับผู้บริหาร (X- ) 1,500 บาท 
  - ส าหรับผู้บริหารระดับต้น (Y- ) 1,500 บาท 
  - นานาชาติ (I- ) 1,000 บาท 
  - ส าหรับบุคคลทั่วไป (S- ) 1,000 บาท 
  - ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ (G- ) 1,000 บาท 
  - ภาษาต่างประเทศ (F- ) 1,000 บาท 

 

 
เม่ือผู้สมัครสอบคัดเลือกได้ช าระเงินค่าสมัครแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด  ๆ ทั้งสิ้น 
ดังนั้น ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองจากระเบียบการรับสมัครก่อนการสมัคร 
 

4. วิชาที่สอบ 
ดูรายละเอียดของแต่ละสาขาวิชาท้ายประกาศ 

หมายเหตุ ผู้สมัครทุกหลักสูตรทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ จะต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษทั่วไปด้วย ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ 
หรือผู้สมัครที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย โดยต้องส่งหลักฐานมาในวันสมัคร 

 
5. ก าหนดการสอบคัดเลือก 

วันประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ ผลสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ สอบประเมินความสามารถ และผลการสอบ
คัดเลือกดูรายละเอียดในระเบียบการรับสมัคร (ปกหลังด้านใน) 

 
6. การรายงานตัว 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องน าหลักฐานการศึกษาที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทมาแสดงก่อน
วันเปิดภาคการศึกษาตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์  ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ได้ 
  

http://grad.admission.kmutnb.ac.th/
http://www.grad.kmutnb.ac.th/
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หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า (DEE) (รหัสสาขาวิชา 010151)   
01-แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 

 แบบ 1.1  รอบเช้า จ านวน 1 คน 
 แบบ 1.2  รอบเช้า จ านวน 1 คน 
 แบบ 2.1  รอบเช้า จ านวน 2 คน 
 แบบ 2.2  รอบเช้า จ านวน 1 คน 

02-แขนงวิชาวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ 
 แบบ 1.1  รอบเช้า จ านวน 1 คน 
 แบบ 1.2  รอบเช้า จ านวน 1 คน 
 แบบ 2.1  รอบเช้า จ านวน 2 คน 
 แบบ 2.2  รอบเช้า จ านวน 1 คน 

03-แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
 แบบ 1.1  รอบเช้า จ านวน 1 คน 
 แบบ 1.2  รอบเช้า จ านวน 1 คน 
 แบบ 2.1  รอบเช้า จ านวน 2 คน 
 แบบ 2.2  รอบเช้า จ านวน 1 คน 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา : 
 1. ผู้เข้าศึกษาหลักสูตร แบบ 1.1 ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือเทียบเท่า 
โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรปริญญาโทไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย
ของระดับปริญญาโท 
 2. ผู้เข้าศึกษาหลักสูตร แบบ 1.2 ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าหรือเทียบเท่า หรือมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือก าลังศึกษาอยู่ใน
ภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับปริญญาตรี 
 3. ผู้เข้าศึกษาหลักสูตร แบบ 2.1 ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือเทียบเท่า 
หรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับปริญญาโทในสาขาวิชาดังกล่าว 
 4. ผู้เข้าศึกษาหลักสูตร แบบ 2.2 ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือเทียบเท่า 
โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือก าลังศึกษาอยู่ใน
ภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาดังกล่าว 
 5. มีผลสอบภาษาอังกฤษผ่านตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 ไม่เคยพ้นสภาพเนื่องจากการสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 
 

เกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก : 
 1. ผู้สมัครทุกคนจะต้องหาอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือสอบถามหัวข้อวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง  
(ให้ผู้สมัครขอรับแบบฟอร์มการลงนามรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษาได้ที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 85 ชั้น 2) ถ้าผู้สมัครคนใดไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรองจะไม่รับพิจารณา 
เนื่องจากหลักฐานในการรับสมัครไม่ครบถ้วน 
 2. ในวันสอบประเมินความสามารถ ให้ผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์ แสดงหลักฐานการสมัคร พร้อมใบรับรอง
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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หลักฐานการสมัคร : 
 1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
 2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาโท 
ระดับปริญญาตรี ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกชุด 
 3. ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ถ้ามี) (หน้า 101) ผู้สมัครต้องรับรองเอกสาร 
โดยใช้ข้อความ “ผลการทดสอบฉบับนี้ไม่เคยใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
ของ มจพ.” 
 4. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 5. ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค าน าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) (น ามา
ในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 6. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (กรณีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 

รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 
0152 1. สอบประเมินความสามารถ (150 คะแนน) 9.00 - 12.00 น. 

 สอบประเมินความสามารถ โดยการสัมภาษณ์  
โดยผู้สมัครจะต้องน าเสนอหัวข้อในการท าวิทยานิพนธ์ และ 

    แสดงผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี)     
ณ ห้อง 85-217 ชั้น 2 อาคาร 85  
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 

0800 2.  ภาษาอังกฤษท่ัวไป (100 คะแนน) 
(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบที่ปกหลังด้านใน) 

13.30 - 16.30 น. 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม 

กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ติดต่อภาควิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัครทาง Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ชั้น 2 อาคาร 85 

 โทรศัพท์ : 0-2555-2000 ต่อ 8519  (คุณอภิชา  วงศ์จ ารัส) 
 E-mail : Apicha.w@eng.kmutnb.ac.th 



 11  
 

หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : วิศวกรรมการผลิต (DPE) (รหัสสาขาวิชา 010252)  
 แบบ 1.1  รอบเช้า จ านวน 5 คน 
 แบบ 2.1  รอบเช้า จ านวน 5 คน 

 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา : 

1. แบบ 1.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับการผลิต โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.50 

2. แบบ 2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมเครื่องกล  
วิศวกรรมอุตสาหการ หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
ไม่ต่ ากว่า 3.25 
 3. มีผลสอบภาษาอังกฤษผ่านตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 4. ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ใน ข้อ 1. และ ข้อ 2. ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

หลักฐานการสมัคร : 
 1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
 2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาโท 
ระดับปริญญาตรี และระดับ ปวส. (ส าหรับผู้ศึกษาประเภทปริญญาตรีต่อเนื่อง) ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้องเอกสารทุกชุด 
 3. ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษทีผ่่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (ถ้ามี) (หน้า 101) ผู้สมัครต้องรับรองเอกสาร 
โดยใช้ข้อความ “ผลการทดสอบฉบับนี้ไม่เคยใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
ของ มจพ.” 
 4. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา จ านวน 1 ฉบับ (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 5. หนังสือรับรองคุณวุฒิ จ านวน 1 ฉบับ (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 6. หัวข้องานวิจัยที่สนใจอย่างย่อ (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 7. ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค าน าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) 
(น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 8. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (กรณีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 
 

รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 
0155 1. สอบประเมินความสามารถ (150 คะแนน) 9.00 - 12.00 น. 

 สอบสัมภาษณ์และประเมินความสามารถและความรู้พ้ืนฐาน  
ณ ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร 82 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

0800 2.  ภาษาอังกฤษท่ัวไป (100 คะแนน) 
(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบทีป่กหลังด้านใน) 

13.30 - 16.30 น. 

 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม 

กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ภาควิชาลงนามรับรองการสมัครในใบสมัครมาด้วย 
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สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 3  อาคาร 82 

 โทรศัพท์ : 090-994-5863 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสนสด พานิช) 
 E-mail : sansot.p@eng.kmutnb.ac.th 
 Website : www.pe.kmutnb.ac.th 
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หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมี (DChE) (รหัสสาขาวิชา 010351) 
 แบบ 1.1   รอบเช้า จ านวน 10  คน 
 แบบ 2.2   รอบเช้า จ านวน   5  คน 

 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา : 

1. ผู้เข้าศึกษาแบบ 1.1 จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เคมี หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จากสถานศึกษาและหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ/หรือ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) โดย
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีจะเป็นผู้พิจารณาการเทียบเท่า และอาจพิจารณาให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมตามความ
เหมาะสม ส าหรับบุคคลใดที่ต้องเรียนรายวิชาใดเพ่ิมเติม ภาควิชาวิศวกรรมเคมีจะประกาศให้ทราบก่อนการขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา 

2. ผู้เข้าศึกษาแบบ แบบ 2.2 จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี หรือสาขาอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง  จากสถานศึกษาและหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ/หรือ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน (กพ.) และมีผลการเรียนที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 ในสาขาวิศวกรรมเคมี โดยภาควิชา
วิศวกรรมเคมีจะเป็นผู้พิจารณาการเทียบเท่า และอาจพิจารณาให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 
ส าหรับบุคคลใดที่ต้องเรียนรายวิชาใดเพ่ิมเติม ภาควิชาวิศวกรรมเคมีจะประกาศให้ทราบก่อนการขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา 

3. มีผลสอบภาษาอังกฤษผ่านตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

4. ต้องผ่านการทดสอบทัศนคติและแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีตามความ
เห็นชอบของภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

5. ไม่เคยพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาเนื่องจากการสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 
6. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

หลักฐานการสมัคร : 
 1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
 2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนท่ีได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาโท 
ระดับปริญญาตรีและระดับ ปวส. (ส าหรับผู้ศึกษาประเภทปริญญาตรีต่อเนื่อง)  ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง
เอกสารทุกชุด 
 3. ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ถ้ามี) (หน้า 101) ผู้สมัครต้องรับรองเอกสาร 
โดยใช้ข้อความ “ผลการทดสอบฉบับนี้ไม่เคยใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
ของ มจพ.” 
 4. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา จ านวน 1 ฉบับ (กรณีท างาน) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 5. หนังสือรับรองคุณสมบัติ จ านวน 1 ฉบับ (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 6. ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค าน าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) (น ามาใน
วันสอบประเมินความสามารถ) 
 7. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (กรณีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
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รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 

0159 1. สอบประเมินความสามารถ (150 คะแนน) 9.00 - 12.00 น. 
 สอบสัมภาษณ์ความรู้ทั่วไปและพ้ืนฐานวชิาด้านวิศวกรรมเคมี หรือ         

ที่เกี่ยวข้อง 
ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 86 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

0800 2.  ภาษาอังกฤษท่ัวไป (100 คะแนน) 
(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบที่ปกหลังด้านใน) 

13.30 - 16.30 น. 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม 
 1. ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย มีสิทธิ์สมัครได้ 
 2. กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ติดต่อภาควิชาที่อีเมล che@eng.kmutnb.ac.th ก่อน
กรอกข้อมูลการสมัครทาง Internet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 15  อาคาร 86 

 โทรศัพท์ : 0-2555-2000 ต่อ 8230, 8245  
     (รองศาสตราจารย์ ดร.ถิราวุธ พงศ์ประยูร) 
 E-mail : thirawudh.p@eng.kmutnb.ac.th 
 Website : www.che.kmutnb.ac.th 
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หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา [2.1] (DCE) (รหัสสาขาวิชา 010851) 
01-แขนงวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง  รอบเช้า จ านวน 5 คน  
02-แขนงวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี  รอบเช้า จ านวน 5 คน  
03-แขนงวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการบริหาร  รอบเช้า จ านวน 5 คน  
04-แขนงวิชาวิศวกรรมการขนส่ง  รอบเช้า จ านวน 5 คน  
05-แขนงวิชาวัสดุวิศวกรรมโยธา  รอบเช้า จ านวน 5 คน  

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา : 
 1. แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
 2. มีผลสอบภาษาอังกฤษผ่านตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 3. ไม่เคยพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาเนื่องจากการสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 
 4. คุณสมบัติอ่ืน ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
 5. สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามข้อ 1, 2, 3 และ 4 ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวให้อยู่ดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

หลักฐานการสมัคร : 
 1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
 2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาตรี ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกชุด 
 3. ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ถ้ามี) (หน้า 101) ผู้สมัครต้องรับรองเอกสาร 
โดยใช้ข้อความ “ผลการทดสอบฉบับนี้ไม่เคยใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
ของ มจพ.” 
 4. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา จ านวน 1 ฉบับ (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 5. ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค าน าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) (น ามา
ในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 6. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (กรณีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 

รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 
0163 1. สอบประเมินความสามารถ (150 คะแนน) 9.00 - 12.00 น. 

 สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 89  
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

0800 2.  ภาษาอังกฤษท่ัวไป (100 คะแนน) 
(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบที่ปกหลังด้านใน) 

13.30 - 16.30 น. 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม 

กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ติดต่อภาควิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัครทาง Internet 
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สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 89 
    โทรศัพท์ :  0-2555-2000 ต่อ 8626-29 (ศาสตราจารย์ ดร.พิทยา แจ่มสว่าง) 
    E-mail : chivaluck.p@eng.kmutnb.ac.th (รศ.ดร.ชีวลัค พงษ์บูรณกิจ) 
      (แขนงวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง) 

pittaya.j@eng.kmutnb.ac.th (ศ.ดร.พิทยา แจ่มสว่าง) 
(แขนงวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี) 

      kamolwan.l@eng.kmutnb.ac.th (รศ.ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ) 
      (แขนงวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการบริหาร) 

supornchai.u@eng.kmutnb.ac.th (รศ.ดร.สุพรชัย อุทัยนฤมล) 
(แขนงวิชาวิศวกรรมการขนส่ง) 

      piti.s@eng.kmutnb.ac.th (ศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล) 
      (แขนงวิชาวัสดุวิศวกรรมโยธา) 
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หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : วิศวกรรมวัสดุ (DPTE) (รหัสสาขาวิชา 010651) 
 แบบ 1.1   รอบเช้า จ านวน 4  คน 
 แบบ 1.2   รอบเช้า จ านวน 2 คน 
 แบบ 2.1   รอบเช้า จ านวน  10 คน 
 แบบ 2.2   รอบเช้า จ านวน 4 คน 

 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา : 

1. ผู้เข้าศึกษาหลักสูตร แบบ 1.1 ต้องส าเร็จปริญญาโททางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุหรือ
เทียบเท่า โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 3.00 (เต็ม 4.00) และใน
ระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า 3.50 (เต็ม 4.00) และมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง  

2. ผู้เข้าศึกษาหลักสูตร แบบ 1.2 ต้องส าเร็จปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุหรือ
เทียบเท่า โดยได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.50 (เต็ม 4.00)  

3. ผู้เข้าศึกษาหลักสูตร แบบ 2.1 ต้องส าเร็จปริญญาโททางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุหรือ
เทียบเท่า โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 3.00 (เต็ม 4.00) 

4. ผู้เข้าศึกษาหลักสูตร แบบ 2.2 ต้องส าเร็จปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุหรือ
เทียบเท่า โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 3.00 (เต็ม 4.00)  

5. มีผลสอบภาษาอังกฤษผ่านตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

6. ไม่เคยพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาเนื่องจากการสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 
7. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่อยู่ในเกณฑ์ข้อ 1., 2., 3. และ 4. ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต   
8. คุณสมบัติอ่ืน ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  
 
หลักฐานการสมัคร : 
 1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
 2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาโท 
ระดับปริญญาตรี และระดับ ปวส. (ส าหรับผู้ศึกษาประเภทปริญญาตรีต่อเนื่อง) ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้องเอกสารทุกชุด 
 3. ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ถ้ามี) (หน้า 101) ผู้สมัครต้องรับรองเอกสาร 
โดยใช้ข้อความ “ผลการทดสอบฉบับนี้ไม่เคยใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก  
ของ มจพ.” 
 4. ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค าน าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) (น ามาในวัน
สอบประเมินความสามารถ) 
 5. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (กรณีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
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รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 
0175 1.  สอบประเมินความสามารถ (150 คะแนน) 9.00 - 12.00 น. 

 - พ้ืนฐานทางวิศวกรรมวัสดุ (โลหะ, พอลิเมอร์)  
 - แนวคิดในการท าวิจัยทางวิศวกรรมวัสดุ  
 ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคาร 86 คณะวิศวกรรมศาสตร์  

0800 2.  ภาษาอังกฤษท่ัวไป (100 คะแนน) 
(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบที่ปกหลังด้านใน) 

13.30 - 16.30 น. 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ติดต่อภาควิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัครทาง Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 86 
 โทรศัพท์ : 0-2555-2000 ต่อ 8610  
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์  สอนสุวิทย)์ 

 E-mail : nuttaphong.s@eng.kmutnb.ac.th 
 Website : http://www.mpte.kmutnb.ac.th  
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หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : วิศวกรรมอุตสาหการ (DIE) (รหัสสาขาวิชา 010951) 
 แบบ 1.1  รอบเช้า จ านวน 1 คน 
 แบบ 1.2  รอบเช้า จ านวน 1 คน 
 แบบ 2.1  รอบเช้า จ านวน 9 คน 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา : 
1. แบบ 1.1 ต้องส าเร็จปริญญาโท แผน ก ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.ม.) หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ค.อ.ม.) 

หรืออุตสาหกรรมศาสตร์ (อส.ม.) หรือวิทยาศาสตร์ (วท.ม.) หรือเทียบเท่าโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.50 (เต็ม 4.00) โดยมีผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษา TOEFL (Paper-based) 
ไม่ต่ ากว่า 525 คะแนน หรือ TOEFL (Computer-based) ไม่ต่ ากว่า 195 คะแนน หรือ IELTS (Academic Module)
ไม่ต่ ากว่า 5.5 หรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่า และผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจากสถาบัน
ที่มีการทดสอบจนถึงวันสมัคร มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอันเป็นที่ยอมรับ
ของภาควิชามาแล้วอย่างน้อย 1 เรื่อง 
 2. แบบ 1.2 ต้องส าเร็จปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือเทียบเท่า โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.50 (เต็ม 4.00) หรือได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง โดยมีผลการทดสอบจากศูนย์
ทดสอบทางภาษา TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ ากว่า 525 คะแนน หรือ TOEFL (Computer-based) ไม่ต่ า
กว่า 195 คะแนน หรือ IELTS (Academic Module) ไม่ต่ ากว่า 5.5 หรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่า และ
ผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจากสถาบันที่มีการทดสอบจนถึงวันสมัคร  

3. แบบ 2.1 ต้องส าเร็จปริญญาโท แผน ก ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.ม.) หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ค.อ.ม.) 
หรืออุตสาหกรรมศาสตร์ (อส.ม.) หรือวิทยาศาสตร์ (วท.ม.) หรือหากจบ แผน ข ต้องมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการในประเทศที่ได้รับการยอมรับจากภาควิชา โดยผู้เข้าศึกษาต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.25 (เต็ม 4.00) มีผลสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจาก
สถาบันที่มีการทดสอบจนถึงวันสมัคร  

4. ไม่เคยพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาเนื่องจากการสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 
หมายเหตุ : ผู้สมัครที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ตามแผนการเรียน แบบ 1.1, แบบ 1.2 และแบบ 2.1 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก่อนการสมัคร 
 

หลักฐานการสมัคร : 
 1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
 2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาโท 
และระดับปริญญาตรีผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกชุด 
 3. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ฉบับ 
 4. ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด (เฉพาะผู้สมัครแบบ 1.1) (หน้า 101) ผู้สมัคร
ต้องรับรองเอกสาร โดยใช้ข้อความ “ผลการทดสอบฉบับนี้ไม่เคยใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หรือปริญญาเอกของ มจพ.” 
 5. หนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะผู้สมัครแบบ 1.1) (น ามาในวันสอบ
ประเมินความสามารถ) 
 6. หนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยภายในประเทศ (เฉพาะผู้สมัครแบบ 2.1 ที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท แผน ข) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 7. ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค าน าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) (น ามาใน
วันสอบประเมินความสามารถ) 
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 8. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (กรณีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 

รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 
0174 1. สอบประเมินความสามารถ (150 คะแนน) 9.00 - 12.00 น. 

 สอบสัมภาษณ์ ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ห้อง 81-9422  ชั้น 4 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

0800 2.  ภาษาอังกฤษท่ัวไป (100 คะแนน) 
(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบที่ปกหลังด้านใน) 

13.30 - 16.30 น. 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
 1. ผู้สมัครทุกคนจะต้องหาอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือสอบถามหัวข้อวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง 
(ให้ผู้สมัครขอรับแบบฟอร์มการลงนามรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษาได้ที่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 81 ชั้น 4) ถ้าผู้สมัครคนใดไม่มีอาจารย์ท่ีปรึกษาลงนามรับรองจะไม่รับพิจารณา 
เนื่องจากหลักฐานในการสมัครไม่ครบถ้วน 
 2. ในวันสอบประเมินความสามารถ ให้ผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์แสดงหลักฐานการสมัคร พร้อมใบรับรอง
ของอาจารย์ที่ปรึกษาและผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ต่อคณะกรรมการสอบด้วย (8 ชุด) 
 3. กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ติดต่อภาควิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัครทาง Internet 
 4. รายนามอาจารย์ที่สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ 

4.1 ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร  เก่งพล 
4.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช  วุฒิพรพันธ์ 
4.3 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทกฤษณ์  ยอดพิจิตร 
4.4 รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา  อัศวรุ่งแสงกุล 
4.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยธัช  เผือกสามัญ 
4.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  รุ่งเรืองอนันต์ 
4.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์  มีถม 
4.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุศล  พิมาพันธุ์ศรี 
4.9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร  อินทรก าธรชัย 
4.10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์  ไพศาลภาณุมาศ 
4.11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมพร เขมาวุฆฒ์ 
4.12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรวิชญ์  สว่างนพ 
4.13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย  อัศดรศักดิ์ 
4.14 อาจารย์ ดร.ณฤทธิ์ศักดิ์  ตันติทิพย์วรรณ 

 
 
 
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 4  อาคาร 81 

โทรศัพท์ : 0-2555-2000  ต่อ 8134 , 086-302-6906 
E-mail : ie@eng.kmutnb.ac.th 
Website : http://www.ie.kmutnb.ac.th 

mailto:ee@kmitnb.ac.th
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หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า [แผน ก แบบ ก 2] (MEE) (รหัสสาขาวิชา 010101)  

01-แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง  รอบเช้า จ านวน 10 คน 
02-แขนงวิชาวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ  รอบเช้า จ านวน 10 คน 
03-แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  รอบเช้า จ านวน 10 คน 

 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา : 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.) หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในภาค
การศึกษาสุดท้ายของระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาดังกล่าว  
 
หลักฐานการสมัคร : 
 1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
 2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกชุด 
 3. ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ถ้ามี) (หน้า 101) ผู้สมัครต้องรับรองเอกสาร 
โดยใช้ข้อความ “ผลการทดสอบฉบับนี้ไม่เคยใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
ของ มจพ.” 
 4. ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค าน าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) (น ามา
ในวันสอบสัมภาษณ์ หรือวันสอบประเมินความสามารถ) 
 5. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (กรณีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น ามาในวันสอบสัมภาษณ์ หรือวันสอบ
ประเมินความสามารถ) 
 

รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 
0107 1. สอบประเมินความสามารถ โดยการสอบสัมภาษณ์  9.00 - 12.00 น. 

 ณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ห้อง 85-217  
อาคาร 85 ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยกระบวนการสอบ

สัมภาษณ์อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของภาควิชา 

 

0800 2.  ภาษาอังกฤษท่ัวไป (100 คะแนน) 
(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบที่ปกหลังด้านใน) 

13.30 - 16.30 น. 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม 

กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ติดต่อภาควิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัครทาง Internet 
 
 
 
 
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 85 

 โทรศัพท์ : 0-2555-2000 ต่อ 8519  (คุณอภิชา วงศ์จ ารัส) 
 E-mail : Apicha.w@eng.kmutnb.ac.th 

 



 

 

22  
 

หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : วิศวกรรมการผลิต [แผน ก แบบ ก 2] (MPE) (รหัสสาขาวิชา 010201) รอบเช้า จ านวน 20 คน 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา : 
 ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและได้รับคุณวุฒิด้านวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรือวิทยาศาสตร
บัณฑิต (วท.บ.) หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ค.อ.บ.) หรืออุตสาหกรรมศาสตร (อส.บ.) จากสถาบันอุดมศึกษา 
ที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับรองวิทยฐานะ หรือหลักสูตรอื่น
โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบคัดเลือกของภาควิชาวิศวกรรมการผลิต 

 

หลักฐานการสมัคร : 
 1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
 2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีและระดับ ปวส. (ส าหรับผู้ศึกษาประเภทปริญญาตรีต่อเนื่อง) ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง
เอกสารทุกชุด 
 3. ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษทีผ่่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (ถ้ามี) (หน้า 101) ผู้สมัครต้องรับรองเอกสาร 
โดยใช้ข้อความ “ผลการทดสอบฉบับนี้ไม่เคยใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
ของ มจพ.” 
 4. หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา จ านวน 1 ฉบับ (กรณีท างาน) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 5. หนังสือรับรองคุณสมบัติ จ านวน 1 ฉบับ (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 6. ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค าน าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) 
(น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 7. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (กรณีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น ามาในวันสอบประเมิน
ความสามารถ) 
 
 

รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 
0109 1.  สอบประเมินความสามารถ (150 คะแนน) 9.00 - 12.00 น. 

 สอบสัมภาษณ์และประเมินความสามารถความรู้พื้นฐาน  
ณ ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร 82 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

0800 2.  ภาษาอังกฤษท่ัวไป (100 คะแนน) 
(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบที่ปกหลังด้านใน) 

13.30 - 16.30 น. 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ติดต่อภาควิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัครทาง Internet 

 
 
 
 
 
 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 3  อาคาร 82 
 โทรศัพท์ : 090-994-5863  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสนสด พานิช) 
 E-mail : sansot.p@eng.kmutnb.ac.th 
 Website : www.pe.kmutnb.ac.th 
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หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมี [แผน ก แบบ ก 2] (MChE)   
(รหัสสาขาวิชา 010301) รอบเช้า จ านวน 15 คน 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา : 
 ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง โดยความเห็นชอบของภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมเคม ี

อาจต้องท าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพ้ืน เพ่ือปรับพ้ืนฐานทางวิชาการตามดุลยพินิจของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

หลักฐานการสมัคร : 
 1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
 2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
และระดับ ปวส. (ส าหรับผู้ศึกษาประเภทปริญญาตรีต่อเนื่อง) ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกชุด 
 3. ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ถ้ามี) (หน้า 101) ผู้สมัครต้องรับรองเอกสาร 
โดยใช้ข้อความ “ผลการทดสอบฉบับนี้ไม่เคยใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
ของ มจพ.” 
 4. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา จ านวน 1 ฉบับ (กรณีท างาน) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 5. หนังสือรับรองคุณสมบัติ จ านวน 1 ฉบับ (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 6. ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค าน าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) (น ามาในวัน
สอบประเมินความสามารถ) 
 7. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (กรณีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 

รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 
0111 1. สอบประเมินความสามารถ (150 คะแนน) 9.00 - 12.00 น. 

 สอบสัมภาษณ์ความรู้ทั่วไปและพ้ืนฐานวิชาด้านวิศวกรรมเคมี หรือ     
ที่เก่ียวข้อง 

ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 86 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

0800 2.  ภาษาอังกฤษท่ัวไป (100 คะแนน) 
(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบที่ปกหลังด้านใน) 

13.30 - 16.30 น. 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
 1. ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย มีสิทธิ์สมัครได้ 
 2. กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ติดต่อภาควิชาที่อีเมล che@eng.kmutnb.ac.th ก่อนกรอก
ข้อมูลการสมัครทาง Internet  
 
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 15  อาคาร 86 

 โทรศัพท์ : 0-2555-2000 ต่อ 8230, 8245 
     (รองศาสตราจารย์ ดร.ถิราวุธ พงศ์ประยูร) 
 E-mail : thirawudh.p@eng.kmutnb.ac.th 
 Website : www.che.kmutnb.ac.th 
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หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 

 

สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา [แผน ก แบบ ก 2] (MCE) (รหัสสาขาวิชา 010801) 
01-แขนงวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง  รอบเช้า จ านวน 10 คน 
02-แขนงวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี  รอบเช้า จ านวน 10 คน 
03-แขนงวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการบริหาร  รอบเช้า จ านวน 10 คน 
04-แขนงวิชาวิศวกรรมการขนส่ง  รอบเช้า จ านวน 10 คน 
05-แขนงวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรน้ า รอบเช้า จ านวน 10 คน 
06-แขนงวิชาวัสดุวิศวกรรมโยธา  รอบเช้า จ านวน 10 คน 

 ภาคพิเศษ (S-MCE) (รหัสสาขาวิชา 010803) 
  04-แขนงวิชาวิศวกรรมการขนส่ง รอบเสาร์-อาทิตย์ จ านวน 15 คน 

 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา : 
 1. ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
ในกรณีที่ต้องเทียบเท่าปริญญาใด ภาควิชาวิศวกรรมโยธาเป็นผู้พิจารณาการเทียบเท่า และอาจพิจารณาให้เรียน
รายวิชาเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมส าหรับบุคคลที่ต้องเรียนรายวิชาใดเพ่ิมเติม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
จะประกาศให้ทราบก่อนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 2. คุณสมบัติอ่ืน ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
 3. ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

หลักฐานการสมัคร : 
 1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
 2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกชุด 
 3. ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษทีผ่่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (ถ้ามี) (หน้า 101) ผู้สมัครต้องรับรองเอกสาร 
โดยใช้ข้อความ “ผลการทดสอบฉบับนี้ไม่เคยใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
ของ มจพ.” 
 4. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา จ านวน 1 ฉบับ (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 5. ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค าน าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) 
(น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ/สอบสัมภาษณ์) 
 6. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (กรณีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น ามาในวันสอบประเมิน
ความสามารถ/สอบสัมภาษณ์) 
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รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 

0000 1. สอบวิชาพ้ืนฐานเฉพาะสาขา (150 คะแนน) 9.00 - 12.00 น. 
0120 - แขนงวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง  
0140 - แขนงวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการบริหาร  
0141 - แขนงวิชาวิศวกรรมการขนส่ง  
0119 2. สอบประเมินความสามารถ (150 คะแนน) 9.00 - 12.00 น. 

 - แขนงวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี  
 - แขนงวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรน้ า  
 - แขนงวิชาวัสดุวิศวกรรมโยธา  
 สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 89 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

0800 3.  ภาษาอังกฤษท่ัวไป (100 คะแนน) 
(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบที่ปกหลังด้านใน) 

13.30 - 16.30 น. 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
1. จะมีการให้ทุนการศึกษาส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.00 
จ านวน 1 ทุน  ส าหรับภาคการศึกษาแรกในระดับบัณฑิตศึกษา  และให้ทุนต่อเมื่อนักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ย
ไม่ต่ ากว่า 3.50 เป็นเวลารวมไม่เกิน 4 ภาคการศึกษา 

2. กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ติดต่อภาควิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัครทาง Internet 
 
 
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 89 
    โทรศัพท์ :  0-2555-2000 ต่อ 8626-29 (ศาสตราจารย์ ดร.พิทยา แจ่มสว่าง) 
    E-mail : chivaluck.p@eng.kmutnb.ac.th (รศ.ดร.ชีวลัค พงษ์บูรณกิจ) 
      (แขนงวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง) 

pittaya.j@eng.kmutnb.ac.th (ศ.ดร.พิทยา แจ่มสว่าง) 
(แขนงวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี) 

      kamolwan.l@eng.kmutnb.ac.th (รศ.ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ) 
      (แขนงวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการบริหาร) 

supornchai.u@eng.kmutnb.ac.th (รศ.ดร.สุพรชัย อุทัยนฤมล) 
(แขนงวิชาวิศวกรรมการขนส่ง) 
 marupatch.j@eng.kmutnb.ac.th (ผศ.ดร.มรุพัชร  จ านงค์วงศ์) 

      (แขนงวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรน้ า) 
      kvin.t@eng.kmutnb.ac.th (ผศ.ดร.กวิน  ตันติเสวี) 
      (แขนงวิชาบริหารงานก่อสร้าง) 
      piti.s@eng.kmutnb.ac.th (ศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล) 
      (แขนงวิชาวัสดุวิศวกรรมโยธา)       
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หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : การบริหารงานก่อสร้าง [ภาคพิเศษ] (โครงการส าหรับผู้บริหาร) (X-MCM) 
   (รหัสสาขาวิชา 010802) 

 แผน ข  รอบค่ า จ านวน 20  คน 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา : 
 1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าจาก
สถานศึกษาหรือหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมและ/หรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ในกรณีที่ต้องเทียบเท่าปริญญาใด ภาควิชา
วิศวกรรมโยธาเป็นผู้พิจารณาการเทียบเท่า และอาจพิจารณาให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม โดยภาควิชา
จะประกาศให้ทราบก่อนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 2. มีประสบการณ์ในการท างานที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง อย่างน้อย 1 ปี 
 3. ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ในข้อ 1. และ ข้อ 2. ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
 

หลักฐานการสมัคร : 
 1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
 2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกชุด 
 3. ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ถ้ามี) (หน้า 101) ผู้สมัครต้องรับรองเอกสาร 
โดยใช้ข้อความ “ผลการทดสอบฉบับนี้ไม่เคยใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
ของ มจพ.” 
 4. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา จ านวน 1 ฉบับ (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 5. ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค าน าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) (น ามา
ในวันสอบสัมภาษณ์) 
 6. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (กรณีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 
 

รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 
0169 1. สอบประเมินความสามารถ (150 คะแนน) 9.00 - 12.00 น. 

 สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 89   
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

0800 2.  ภาษาอังกฤษท่ัวไป (100 คะแนน) 
(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบที่ปกหลังด้านใน) 

13.30 - 16.30 น. 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ติดต่อภาควิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัครทาง Internet 

 
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 89 
  โทรศัพท์ : 0-2555-2000 ต่อ 8626-8629, 085-164-6871 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน ตันติเสวี) 
  E-mail : kevint70@gmail.com 
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หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : วิศวกรรมวัสดุ (ภาคปกติ) (MPTE) (รหัสสาขาวิชา 010601) 
  แผน ก แบบ ก 2  รอบเช้า จ านวน  20  คน 

 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา : 
 1. ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หรือสาขาอ่ืนที่
เทียบเท่า  
 2. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่อยู่ในเกณฑ์ ข้อ 1. ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ภาควิชา
วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต 

3. คุณสมบัติอ่ืน ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  
 
หลักฐานการสมัคร : 
 1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
 2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
และระดับ ปวส. (ส าหรับผู้ศึกษาประเภทปริญญาตรีต่อเนื่อง) ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกชุด 
 3. ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ถ้ามี) (หน้า 101) ผู้สมัครต้องรับรองเอกสาร 
โดยใช้ข้อความ “ผลการทดสอบฉบับนี้ไม่เคยใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก  
ของ มจพ.” 
 4. ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค าน าหน้าชื่อ (กรณีท่ีชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) (น ามา
ในวันสอบสัมภาษณ์/สอบประเมินความสามารถ) 
 5. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม (กรณีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 

 

รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 
0170 1. สอบประเมินความสามารถ (150 คะแนน)  9.00 - 12.00 น. 

 - พ้ืนฐานทางวิศวกรรมวัสดุ (โลหะ, พอลิเมอร์)  
 - แนวคิดในการท าวิจัยทางวิศวกรรมวัสดุ  
 ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคาร 86 คณะวิศวกรรมศาสตร์  

0800 2. ภาษาอังกฤษทั่วไป (100 คะแนน) 
(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบที่ปกหลังด้านใน) 

13.30 - 16.30 น. 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ติดต่อภาควิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัครทาง Internet 

 
 
 
 
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 86 

 โทรศัพท์ : 0-2555-2000 ต่อ 8610 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์  สอนสุวิทย)์ 
 E-mail : nuttaphong.s@eng.kmutnb.ac.th 
 Website : http://www.mpte.kmutnb.ac.th  
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หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : วิศวกรรมอุตสาหการ [แผน ก แบบ ก 2] (MIE)  
(รหัสสาขาวิชา 010901)  รอบเช้า จ านวน 20 คน 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา : 
 1. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ทุกสาขา หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 
หรืออุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรือสาขาอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับความ
เห็นชอบจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ทั้งในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองวุฒิการศึกษาจากส านักงาน
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
 2. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 (เต็ม 4.00) ทั้งนี้การพิจารณาเข้าศึกษาในหลักสูตร
ตามแผนการเรียนแบบต่าง ๆ ของผู้เข้าศึกษาให้อยู่ดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก่อน  
 3. คุณสมบัติอ่ืน ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  

 

 

หลักฐานการสมัคร : 
 1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
 2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกชุด 
 3. ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ถ้ามี) (หน้า 101) ผู้สมัครต้องรับรองเอกสาร 
โดยใช้ข้อความ “ผลการทดสอบฉบับนี้ไม่เคยใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
ของ มจพ.” 
 4. ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค าน าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) (น ามา
ในวันสอบสัมภาษณ์) 
 5. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (กรณีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น ามาในวันสอบสัมภาษณ์) 
 
 

รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 
0114 1.  สอบประเมินความสามารถ (150 คะแนน) 9.00 - 12.00 น. 

 ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ห้อง 81-9401  ชั้น 4  อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

0800 2.  ภาษาอังกฤษท่ัวไป (100 คะแนน) 
(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบที่ปกหลังด้านใน) 

13.30 - 16.30 น. 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ติดต่อภาควิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัครทาง Internet 

 
 
 
 
 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   คณะวิศวกรรมศาสตร์  ชั้น 4  อาคาร 81 
 โทรศัพท์ : 0-2555-2000  ต่อ 8134, 086-302-6906 
 E-mail : ie@eng.kmutnb.ac.th 
 Website : http://www.ie.kmutnb.ac.th 

mailto:ee@kmitnb.ac.th


 29  

หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม [แผน ข] [ภาคพิเศษ] (โครงการส าหรับผู้บริหาร) (X-MIE)  
 (รหัสสาขาวิชา 010902) รอบเสาร์-อาทิตย์ จ านวน 40 คน 

 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา : 

1. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีและได้รับคุณวุฒิด้านวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรืออุตสาหกรรม 
ศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ค.อ.บ.) หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรือเทคโนโลยีบัณฑิต 
(ทล.บ.) หรือเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) หรือแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) หรือคุณวุฒิเทียบเท่า 

2. ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์การท างานรวมไม่น้อยกว่า 2 ปี 
3. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับข้อ 1. และ ข้อ 2. ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรก่อนการสมัคร 
 

หลักฐานการสมัคร : 
 1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
 2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกชุด 
 3. ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (ถ้ามี) (หน้า 101) ผู้สมัครต้องรับรองเอกสาร 
โดยใช้ข้อความ “ผลการทดสอบฉบับนี้ไม่เคยใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
ของ มจพ.” 
 4. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา จ านวน 1 ฉบับ (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 5. ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค าน าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) 
(น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 6. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (กรณีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 

รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 
0115 1.  สอบประเมินความสามารถ (150 คะแนน) 9.00 - 12.00 น. 

 สอบสัมภาษณ์ ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ห้องทิวะสุริยฉันท ์ ชั้น 4 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

0800 2.  ภาษาอังกฤษท่ัวไป (100 คะแนน) 
(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบที่ปกหลังด้านใน) 

13.30 - 16.30 น. 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
 1. กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ติดต่อคณะก่อนกรอกข้อมูลการสมัครทาง Internet 
 2. มีกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) สามารถดูรายละเอียดได้ที่   

https://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th 

 
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

โทร. : 0-2555-2000 ต่อ 8134 หรือ 086-302-6906 
E-mail : ie@eng.kmutnb.ac.th 
Website : http://www.ie.kmutnb.ac.th 



 

 

30  

หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม [แผน ข] [ภาคพิเศษ] (Y-MIE)  
(โครงการผู้บริหารระดับต้น) (รหัสสาขาวิชา 010904) รอบค่่า จ่านวน 40 คน 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา : 
1. ส่าเร็จการศึกษาปริญญาตรีและได้รับคุณวุฒิด้านวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรืออุตสาหกรรม 

ศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ค.อ.บ.) หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรือเทคโนโลยีบัณฑิต 
(ทล.บ.) หรือเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) หรือแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) หรือคุณวุฒิเทียบเท่า 

2. ไม่จ่าเป็นต้องมีประสบการณ์การท่างาน 
3. ผู้สมัครทีม่ีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับข้อ 1. ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก่อนการสมัคร 

 

หลักฐานการสมัคร : 
 1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด่า 
 2. ส่าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส่าเนาถูกต้องเอกสารทุกชุด 
 3. ส่าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก่าหนด (ถ้ามี) (หน้า 101) ผู้สมัครต้องรับรองเอกสาร 
โดยใช้ข้อความ “ผลการทดสอบฉบับไม่เคยใช้ประกอบการส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
ของ มจพ.” 
 4. ส่าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค่าน่าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) (น่ามา
ในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 5. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส่านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (กรณีส่าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น่ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 

รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 
0117 1. สอบประเมินความสามารถ (150 คะแนน) 9.00 - 12.00 น. 

 สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องรัตติรัศมีจันทร์  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ชั้น 4 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

0800 2.  ภาษาอังกฤษท่ัวไป (100 คะแนน) 
(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบที่ปกหลังด้านใน) 

13.30 - 16.30 น. 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
 1. กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ติดต่อคณะก่อนกรอกข้อมูลการสมัครทาง Internet 
 2. มีกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) สามารถดูรายละเอียดได้ที่   

https://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th 
 
 
 
 
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 4  อาคาร 81 

 โทรศัพท์ : 0-2555-2000 ต่อ 8134 หรือ 086-302-6906 
 E-mail : ie@eng.kmutnb.ac.th 
 Website : http://www.ie.kmutnb.ac.th 

 

mailto:ee@kmitnb.ac.th
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หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : เทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา [แบบ 2.1] 
 ภาคปกติ (DET) (รหัสสาขาวิชา 020851) รอบเช้า จ านวน  5  คน 
 ภาคพิเศษ (S-DET) (รหัสสาขาวิชา 020852) รอบเสาร์-อาทิตย์ จ านวน  10  คน 

 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา : 
 1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับรอง 
 2. มีผลสอบภาษาอังกฤษผ่านตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 3. ไม่เคยพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาเนื่องจากการสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 
 

หลักฐานการสมัคร : 
 1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
 2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาโท 
ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกชุด 
 3. ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ถ้ามี) (หน้า 101) ผู้สมัครต้องรับรองเอกสาร 
โดยใช้ข้อความ “ผลการทดสอบฉบับนี้ไม่เคยใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
ของ มจพ.” 
 4. หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา จ านวน 1 ฉบับ (น ามาในวันสอบสัมภาษณ์) 
 5. ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค าน าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) (น ามา
ในวันสอบสัมภาษณ์) 
 6. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (กรณีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น ามาในวันสอบสัมภาษณ์) 
 
 

รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 
0264 1.  วิชาพ้ืนฐานเฉพาะสาขา (150 คะแนน) 9.00 - 12.00 น. 

 - สถิติและระเบียบวิธีวิจัย 
- นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
- การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน 

 

0800 2.  ภาษาอังกฤษท่ัวไป (100 คะแนน) 
(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบที่ปกหลังด้านใน) 

13.30 - 16.30 น. 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ติดต่อภาควิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัครทาง Internet 

 
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
   ชั้น 6 อาคาร 52 
   โทรศัพท์ : 0-2587-8256  (คุณสายพิณ ไตรเมฆ) 

 e-mail : met@kmutnb.ac.th 
 Website : www.met.fte.kmutnb.ac.th 
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หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา [แบบ 2.1]  
 ภาคปกติ (DICT) (รหัสสาขาวิชา 020853) รอบเช้า จ านวน  5  คน 
 ภาคพิเศษ (S-DICT) (รหัสสาขาวิชา 020584) รอบเสาร์-อาทิตย์ จ านวน  10  คน 

 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา : 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ทางด้านการศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก 

2. มีผลสอบภาษาอังกฤษผ่านตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

3. ไม่เคยพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาเนื่องจากการสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 
4. ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

หลักฐานการสมัคร : 
 1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
 2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกชุด 
 3. ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ถ้ามี) (หน้า 101) ผู้สมัครต้องรับรองเอกสาร  
โดยใช้ข้อความ “ผลการทดสอบฉบับนี้ไม่เคยใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
ของ มจพ.” 
 4. หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา จ านวน 1 ฉบับ (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 5. หนังสือรับรองคุณสมบัติ จ านวน 1 ฉบับ (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 6. หนังสือแสดงวัตถุประสงค์ของการศึกษา (Letter of Objectives) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 7. Research Proposal จ านวน 3 ชุด (ส าหรับน าเสนอในการสอบประเมินความสามารถ) 
 8. ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค าน าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) (น ามา
ในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 9. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัย
และนวัตกรรม (กรณีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 
 

รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 
0267 1.  สอบประเมินความสามารถ (150 คะแนน) 9.00 - 12.00 น. 

 - น าเสนอผลงาน 
- สอบสัมภาษณ์ 
ณ ห้อง 315 A ชั้น 3 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 

0800 2.  ภาษาอังกฤษท่ัวไป (100 คะแนน) 
(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบที่ปกหลังด้านใน) 

13.30 - 16.30 น. 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม 

กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ติดต่อภาควิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัครทาง Internet 
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สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
                                 ชั้น 6 อาคาร 52 
   โทรศัพท์  : 02-555-2000  ต่อ 3246 
       089-440-2157  หรือ e-mail : palloppi@gmail.com 
       (รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์) 
       081-703-7515 หรือ e-mail : prachyanun.n@fte.kmutmb.ac.th 
       (ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข)  
       081-455-5741  หรือ e-mail : panita.w@fte.kmutnb.ac.th 
       (รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ) 
       081-457-8373  หรือ e-mail : auttiyaporn.k@fte.kmutmb.ac.th 
       (คุณอัธิยาพร แก้วงาม) 

 Website : www.met.fte.kmutnb.ac.th 
 

mailto:palloppi@gmail.com
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หลักสูตร : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : เทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา 
 ภาคปกติ (MET) (รหัสสาขาวิชา 020801) 
แผน ก แบบ ก 2  รอบเช้า จ านวน 10 คน 

 ภาคพิเศษ (S-MET) (รหัสสาขาวิชา 020802) 
แผน ข  รอบนอกเวลาราชการ จ านวน 15 คน 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา : 
  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับรอง  
  

หลักฐานการสมัคร : 
 1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
 2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกชุด 
 3. ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ถ้ามี) (หน้า 101) ผู้สมัครต้องรับรองเอกสาร  
โดยใช้ข้อความ “ผลการทดสอบฉบับนี้ไม่เคยใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก  
ของ มจพ.” 
 4. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา จ านวน 1 ฉบับ (น ามาในวันสอบสัมภาษณ์) 
 5. ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค าน าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) (น ามา
ในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 6. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (กรณีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น ามาในวันสอบสัมภาษณ์) 

 
 

รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 
0212 1.  วิชาพ้ืนฐานเฉพาะสาขา (150 คะแนน) 9.00 - 12.00 น. 

 - สถิติและระเบียบวิธีวิจัย 
- นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
- การออกแบบการเรียนการสอน 

 

0800 2.  ภาษาอังกฤษท่ัวไป (100 คะแนน) 
(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบที่ปกหลังด้านใน) 

13.30 - 16.30 น. 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
กรณคีุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ติดต่อภาควิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัครทาง Internet 

 
 
 
 
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
   ชั้น 6 อาคาร 52 
   โทรศัพท์ : 0-2587-8256 (คุณสายพิณ ไตรเมฆ) 

 e-mail : met@kmutnb.ac.th 
 Website : www.met.fte.kmutnb.ac.th 
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หลักสูตร : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 

สาขาวิชา : บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (TEM) (รหัสสาขาวิชา 020601) 
- แผน ก แบบ ก 2    รอบค่่า จ่านวน   5 คน 
- แผน ข    รอบเสาร์-อาทิตย์ จ่านวน  15 คน 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา : 
 1. ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีที่มีพ้ืนฐานทางด้านอาชีวศึกษา ไม่ต่่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปว.ส.)  
 2. มีประสบการณ์ทางการสอน หรือปฏิบัติงานด้านบริหารอาชีวศึกษา ในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ หรือ
ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมีหนังสือรับรองการผ่านงานจากผู้บังคับบัญชา 
 3. ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ ์ข้อ 1. และ 2. ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 4. คุณสมบัติอ่ืน ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักฐานการสมัคร : 
 1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด่า 
 2. ส่าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี
และระดับ ปวส. (ส่าหรับผู้ศึกษาประเภทปริญญาตรีต่อเนื่อง) ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส่าเนาถูกต้องเอกสารทุกชุด 
 3. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา จ่านวน 1 ฉบับ 
 4. ส่าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค่าน่าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) (น่ามา
ในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 5. ส่าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษทีผ่่านตามเกณฑ์ที่ก่าหนด (ถ้ามี) (หน้า 101) ผู้สมัครต้องรับรองเอกสาร 
โดยใช้ข้อความ “ผลการทดสอบฉบับนี้ไม่เคยใช้ประกอบการส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
ของ มจพ.” 
 6. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส่านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (กรณีส่าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น่ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 

รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 
0214 1. วิชาพ้ืนฐานเฉพาะสาขา (150 คะแนน) 9.00 - 12.00 น. 

 - การบริหารและจัดการอาชีวะศึกษาและเทคนิคศึกษา 
- นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
- การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพและการประเมิน 

 

0800 2.  ภาษาอังกฤษท่ัวไป (100 คะแนน) 
(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบที่ปกหลังด้านใน) 

13.30 - 16.30 น. 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

 กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ติดต่อภาควิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัครทาง Internet 

 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมห้อง 610 ชั้น 6 อาคาร 52 
    โทรศัพท์  : 0-2555-2000 ต่อ 3209 หรือ 081-422-5267 (คุณวาสนา กลิ่นจ่าปี) 

 E-mail  :  wnk.kmutnb@gmail.com 
 Facebook : ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา KMUTNB 

mailto:wnk.kmutnb@gmail.com
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หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา [แผน ก แบบ ก 2] 

 ภาคปกติ (MICT) (รหัสสาขาวิชา 020803) รอบเช้า จ านวน  10  คน 
 ภาคพิเศษ (S-MICT) (รหัสสาขาวิชา 020804) นอกเวลาราชการ จ านวน  15  คน 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา : 
 1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางด้านการศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2. ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ข้อ 1. ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักฐานการสมัคร : 
 1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
 2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกชุด 
 3. ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ถ้ามี) (หน้า 101) ผู้สมัครต้องรับรองเอกสาร  
โดยใช้ข้อความ “ผลการทดสอบฉบับนี้ไม่เคยใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
ของ มจพ.” 
 4. หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา จ านวน 1 ฉบับ (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 5. หนังสือรับรองคุณสมบัติ จ านวน 1 ฉบับ (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 6. หนังสือแสดงวัตถุประสงค์ของการศึกษา (Letter of Objectives) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 7. Research Proposal จ านวน 3 ชุด (ส าหรับน าเสนอในการสอบประเมินความสามารถ) 
 8. ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค าน าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) (น ามา
ในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 9. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (กรณีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 

รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 
0215 1.  สอบประเมินความสามารถ (150 คะแนน) 9.00 - 12.00 น. 

 - น าเสนอผลงาน  
 - สอบสัมภาษณ์  
 ณ ห้อง 315 B  ชั้น 3 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

0800 2.  ภาษาอังกฤษท่ัวไป (100 คะแนน) 
(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบที่ปกหลังด้านใน) 

13.30 - 16.30 น. 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
 

กรณคีุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ติดต่อภาควิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัครทาง Internet 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 6 อาคาร 52 
   โทรศัพท์ : 02-555-2000  ต่อ 3246 
       089-440-2157  หรือ e-mail : palloppi@gmail.com 
       (รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์) 
       081-703-7515  หรือ e-mail : prachyanun.n@fte.kmutmb.ac.th 
       (ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข) 
       081-455-5741  หรือ e-mail : panita.w@fte.kmutnb.ac.th 
       (รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ) 
       081-457-8373  หรือ e-mail : auttiyaporn.k@fte.kmutmb.ac.th 
       คุณอัธิยาพร แก้วงาม 

 Website : www.met.fte.kmutnb.ac.th 

mailto:palloppi@gmail.com
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หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน (DAET) (รหัสสาขาวิชา 030252) 
 แบบ 1.1   รอบเช้า จ านวน  4 คน 

 แบบ 1.2   รอบเช้า จ านวน  1 คน 
 แบบ 2.1   รอบเช้า จ านวน  4 คน 

 แบบ 2.2   รอบเช้า จ านวน  1 คน 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา: 
 1. แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศาสตร์หรือเทียบเท่า โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 
3.25 จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและ/หรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) และมีผลงานวิจัย
หรือผลงานวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 2. แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศาสตร์หรือเทียบเท่า โดยได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือมีระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.50 จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรอง 
จากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและ/หรือส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (กพ.) 
 3. แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศาสตร์หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับ
การรับรองจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและ/หรือส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) 
 4. แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศาสตร์หรือเทียบเท่า โดยได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือมีระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.50 จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรอง 
จากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและ/หรือ ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (กพ.) 
 5. มีผลสอบภาษาอังกฤษผ่านตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 6. ไม่เคยพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาเนื่องจากการสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 
 7. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่อยู่ในเกณฑ์ข้อ 1. ถึง 4. ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
 

หลักฐานการสมัคร : 
 1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
 2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
และโท ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกชุด 
 3. ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ถ้ามี) (หน้า 101) ผู้สมัครต้องรับรอง
เอกสาร โดยใช้ข้อความ “ผลการทดสอบฉบับนี้ไม่เคยใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
ปริญญาเอกของ มจพ.” 
 4. ประวัติโดยย่อ (Resume) ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 5. จดหมายแสดงเจตจ านงในการศึกษาต่อ (Letter of Purpose) และแนวคิดเกี่ยวกับงานวิจัยที่สนใจ  
(น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
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 6. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา จ านวน 1 ฉบับ (กรณีท างาน) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 7. ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค าน าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) 
(น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 8. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (กรณีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 

 
 

รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 
0321 1.  สอบประเมินความสามารถ (150 คะแนน) 9.00 - 12.00 น. 

 สอบสัมภาษณ์ความรู้และความสามารถทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง  
โดยผู้สมัครจะต้องน าเสนอหัวข้อในการท าวิทยานิพนธ์และแสดงผลงาน
ทางวิชาการ (ถ้ามี) 

ณ ห้อง 65-1109 ชั้น 11 อาคาร 65 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

0800 2.  ภาษาอังกฤษทั่วไป (100 คะแนน) 
(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบที่ปกหลังด้านใน) 

13.30 - 16.30 น. 

 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม 
 1. กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ติดต่อคณะก่อนกรอกข้อมูลการสมัครทาง Internet 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นก าลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   ชั้น 2 อาคาร 63 

 โทรศัพท ์ : 02-555-2000 ต่อ 6427 
     (รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เทียนน้อย) 
 E-mail : kampanart.t@cit.kmutnb.ac.th 
 Website : www.grad.kmutnb.ac.th 
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หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (DCET) (รหัสสาขาวิชา 030651) 
 แบบ 1.1   รอบเช้า จ านวน   5 คน 

 แบบ 1.2   รอบเช้า จ านวน   5 คน  
 แบบ 2.1   รอบค่ า จ านวน  10 คน 

 แบบ 2.2   รอบค่ า จ านวน   5 คน  
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา : 
 1. แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
หรือปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หรือชื่อปริญญาและสาขาวิชาอ่ืนที่เทียบเท่า  โดยความเห็นชอบ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจพิจารณาให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม โดยภาควิชาจะ
ประกาศให้ทราบก่อนการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ผู้เข้าศึกษาต่อต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ า
กว่า 3.00 (เต็ม 4.00) จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศท่ีได้รับการรับรองจากส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ/หรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) 
และมีผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ ในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Full Proceeding) และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง 
 2. แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยีหรือ ปริญญา
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตหรือชื่อปริญญาและสาขาวิชาอ่ืนที่เทียบเท่า โดยความเห็นชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจพิจารณาให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม โดยภาควิชาจะประกาศให้
ทราบก่อนการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ผู้เข้าศึกษาต่อต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.50 
(เต็ม 4.00) จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ/หรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)  และมี
ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Full 
Proceeding) และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง 
 3. แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตร  
มหาบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ
เทคโนโลยีหรือปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หรือชื่อปริญญาและสาขาวิชาอ่ืนที่เทียบเท่าโดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจพิจารณาให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม โดย
ภาควิชาจะประกาศให้ทราบก่อนการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ผู้เข้าศึกษาต่อต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.00 (เต็ม 4.00) จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจาก
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ/หรือส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (กพ.)  
 4. แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ
เทคโนโลยีหรือปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หรือชื่อปริญญาและสาขาวิชาอ่ืนที่เทียบเท่าโดยควม
เห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจพิจารณาให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม โดย
ภาควิชาจะประกาศให้ทราบก่อนการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ผู้เข้าศึกษาต่อต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.00 (เต็ม 4.00) จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจาก
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ/หรือส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (กพ.) 
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 ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่อยู่ในเกณฑ์ข้อ 1., 2., 3., และ 4. ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรและโดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 5. มีผลสอบภาษาอังกฤษผ่านตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

6. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  
 

หลักฐานการสมัคร : 
 1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
 2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาโท 
ระดับปริญญาตรี ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกชุด 
 3. ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษท่ีผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ถ้ามี) (หน้า 101) ผู้สมัครต้องรับรองเอกสาร 
โดยใช้ข้อความ “ผลการทดสอบฉบับนี้ไม่เคยใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
ของ มจพ.” 
 4. ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค าน าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) 
(น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 5. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (กรณีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 

 
 

 

รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 
0311 1. สอบประเมินความสามารถ (150 คะแนน)  9.00 - 12.00 น. 

 สอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้หรือประสบการณ์การท างานด้าน
วิศวกรรมโยธา และงานที่เกี่ยวข้อง 

ณ ห้อง 42-705 ชั้น 7 อาคาร 42 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

0800 2. ภาษาอังกฤษทั่วไป (100 คะแนน)  
(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบที่ปกหลังด้านใน) 

13.30 - 16.30 น. 

 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม 

กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ติดต่อภาควิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัครทาง Internet 
 
 

 
 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   ชั้น 7  อาคาร 42 

 โทรศัพท์ : 0-2555-2000  ต่อ 6511  
     (นางสาวนันทิพย์ อินต๊ะมี หรือ นางสาวเบญธิญา  คงชมสุข) 
 E-mail : janjit.i@cit.kmutnb.ac.th หรือ  
     rathavoot.r@cit.kmutnb.ac.th หรือ  
     nanthip.i@cit.kmutnb.ac.th หรือ bentiya.k@cit.kmutnb.ac.th 

  Website : http://grad.kmutnb.ac.th

mailto:ssy@kmutnb.ac.th
http://kmutnb.ac.th/
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หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : เทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน [แผน ก แบบ ก 2]  
 ภาคปกติ (MEET) (รหัสสาขาวิชา 030202) รอบเช้า จ านวน  5 คน 
 ภาคพิเศษ (S-MEET) (รหัสสาขาวิชา 030203) รอบเสาร์-อาทิตย์ จ านวน  20 คน 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา: 
 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิต หรือชื่อปริญญาและสาขาวิชาอ่ืนที่เทียบเท่าโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นก าลัง 
 2. มีประสบการณ์การท างานทางด้านพลังงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรม หรือบริหารจัดการ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี (ส าหรับภาคพิเศษ) 
 3. กรณีไม่เป็นไปตามข้อ 1. และ/หรือ ข้อ 2. ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารโครงการ 
 

หลักฐานการสมัคร: 
 1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
 2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกชุด 
 3. ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ถ้ามี) (หน้า 101) ผู้สมัครต้องรับรองเอกสาร 
โดยใช้ข้อความ “ผลการทดสอบฉบับนี้ไม่เคยใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
ของ มจพ.” 
 4. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา จ านวน 1 ฉบับ (กรณีท างาน) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 5. ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค าน าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) 
(น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 6. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม (กรณีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 
 

รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 
0309 1.  สอบประเมินความสามารถ (150 คะแนน) 9.00 - 12.00 น. 

 สอบสัมภาษณค์วามรู้และความสามารถทางด้านพลังงาน 
ณ ห้องประชุม MEET ชั้น 2 อาคาร 64 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

0800 2.  ภาษาอังกฤษท่ัวไป (100 คะแนน) 
(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบที่ปกหลังด้านใน) 

13.30 - 16.30 น. 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
กรณคีุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ติดต่อภาควิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัครทาง Internet 

 
 
 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นก าลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   ชั้น 2 อาคาร 63 

 โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 6413 หรือ 085-128-5058 
     (รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา จันทวงษ)์ 
 E-mail : cpreeda@yahoo.com 
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หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน [แผน ก แบบ ก 2] (MAET) 
(รหัสสาขาวิชา 030201)   รอบเช้า จ านวน 20  คน 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา : 
 1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย ทางด้านวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วศ.บ.) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) จากส านักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากส านักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ/หรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  
 2. ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าว ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

 
หลักฐานการสมัคร : 
 1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
 2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกชุด 
 3. ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ถ้ามี) (หน้า 101) ผู้สมัครต้องรับรองเอกสาร 
โดยใช้ข้อความ “ผลการทดสอบฉบับนี้ไม่เคยใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก  
ของ มจพ.” 
 4. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา จ านวน 1 ฉบับ (กรณีท างาน) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 5. ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค าน าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) (น ามา
ในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 6. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (กรณีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 

 

รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 
0307 1. สอบประเมินความสามารถ (150 คะแนน) 9.00 - 12.00 น. 

 สอบสัมภาษณ์ความรู้และความสามารถทางด้านวิศวกรรม 
    ยานยนต์และพลังงาน รวมถึงสาขาที่เก่ียวข้อง 

ณ ห้องประชุม 65-1109 ชั้น 11 อาคาร 65 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

0800 2.  ภาษาอังกฤษท่ัวไป (100 คะแนน) 
(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบที่ปกหลังด้านใน) 

13.30 - 16.30 น. 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
 1. กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ติดต่อคณะก่อนกรอกข้อมูลการสมัครทาง Internet 
 2. มีกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) สามารถดูรายละเอียดได้ที่   

https://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th 
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นก าลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   ชั้น 2 อาคาร 63 

 โทรศัพท์ : 0-2555-2000ต่อ 6427 (รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เทียนน้อย) 
 E-mail : kampanart.t@cit.kmutnb.ac.th 
 Website : www.grad.kmutnb.ac.th 

mailto:kampanart.t@cit.kmutnb.ac.th
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หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ (แผน ก แบบ ก 2)  
  (MEEE) (รหัสสาขาวิชา 030501) รอบเช้า  จ านวน 10  คน 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา : 
 1. ผู้ที่จะเข้าศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) อุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต (อส.บ.) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรือเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
 2. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาบัณฑิตไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์ในการท างาน 
ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 3. ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 
หลักฐานการสมัคร : 
 1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
 2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกชุด 
 3. ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (ถ้ามี) (หน้า 101) ผู้สมัครต้องรับรองเอกสาร 
โดยใช้ข้อความ “ผลการทดสอบฉบับนี้ไม่เคยใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
ของ มจพ.” 
 4. จดหมายแสดงแรงจูงใจ (Motivation Letter) ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชานี้ จ านวน 1 ฉบับ  
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 4.1 ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 
 4.2 เนื้อความในจดหมายควรจะครอบคลุมหัวข้อหลักดังนี้ 
  - เขียนอธิบายความเป็นตัวเองหรือบุคลิกของผู้สมัคร 
  - รายละเอียดปริญญานิพนธ์ที่ผู้สมัครท าในระดับปริญญาตรี 

  - เหตุผลที่มีความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
   ประยุกต ์(MEEE) 
  - หัวข้อและแนวทางของวิทยานิพนธ์ที่ต้องการท า 
  - หลังจบหลักสูตรนี้ คาดหวังว่าจะได้น าความรู้ที่ได้ระหว่างการเรียนในหลักสูตรนี้ไปท าอะไรต่อไป
   ในอนาคต 
  - ถ้าสามารถเขียนเป็นภาษาอังกฤษด้วยตนเองได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 5. หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา จ านวน 1 ฉบับ (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 6. หนังสือรับรองคุณสมบัติ จ านวน 1 ฉบับ (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 

7. ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค าน าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) (น ามาใน
วันสอบประเมินความสามารถ) 

8. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม (กรณีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
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รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 
0302 1. สอบประเมินความสามารถ (100 คะแนน) 9.00 – 12.00 น. 

 สอบสัมภาษณ์ความรู้ทั่วไปทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และ
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ (ด้านโทรคมนาคม ด้านเครื่องมือวัดและ
ควบคุม ด้านคอมพิวเตอร์)  

ณ ห้อง 522 ชั้น 5 อาคาร 62 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

0800 2.  ภาษาอังกฤษท่ัวไป (100 คะแนน) 
(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบที่ปกหลังด้านใน) 

13.30 - 16.30 น. 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
1. นักศึกษาที่ไม่มี พ้ืนฐาน หรือพ้ืนฐานทางงานอิเล็กนิกส์ไม่เพียงพอ ต้องเรียนวิชาปรับพ้ืนฐานก่อน  

โดยจะประกาศให้ทราบภายหลังการสอบประเมินความสามารถ 
2. กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ติดต่อภาควิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัครทาง Internet 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
   ชั้น 4 อาคาร 63 

 โทรศัพท์ : 0-2555-2000 ต่อ 6333  หรือ 080-077-7992 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาลีรัตน์ วงจ าปา) 
 E-mail : paleerat.w@cit.kmutnb.ac.th 
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หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 
 ภาคปกติ [แผน ก แบบ ก 2] (MCET) (รหัสสาขาวิชา 030601) รอบเช้า จ านวน 10 คน 
 ภาคพิเศษ [แผน ข] (S-MCET) (รหัสสาขาวิชา 030602) รอบค่ า จ านวน 30 คน 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา : 
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี หรือปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
หรือชื่อปริญญาและสาขาวิชาอ่ืนที่เทียบเท่า โดยความเห็นชอบของภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 
และอาจพิจารณาให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม โดยภาควิชาจะประกาศให้ทราบก่อนขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษา 
 
หลักฐานการสมัคร : 

1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ผู้สมัคร

ต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกชุด 
3. ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ถ้ามี) (หน้า 101) ผู้สมัครต้องรับรองเอกสาร โดยใช้

ข้อความ “ผลการทดสอบฉบับนี้ ไม่ เคยใช้ประกอบการส าเร็ จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
ของ มจพ.” 

4. ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค าน าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) (น ามา 
ในวันสอบประเมินความสามารถ) 

5. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (กรณีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 

 

รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 
0311 1. สอบประเมินความสามารถ (150 คะแนน)  09.00 น. 

 สอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้หรือประสบการณ์การท างานด้าน
วิศวกรรมโยธา และงานที่เกี่ยวข้อง 

ณ ห้อง 42-705 ชั้น 7 อาคาร 42 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

0800 2. ภาษาอังกฤษทั่วไป (100 คะแนน)  
(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบที่ปกหลังด้านใน) 

13.30 - 16.30 น. 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 
กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ติดต่อภาควิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัครทาง Internet 

 
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   ชั้น 7  อาคาร 42 

 โทรศัพท์ : 0-2555-2000  ต่อ 6511  
     (นางสาวนันทิพย์ อินต๊ะมี หรือ นางสาวเบญธิญา  คงชมสุข) 
 E-mail : janjit.i@cit.kmutnb.ac.th หรือ  
     rathavoot.r@cit.kmutnb.ac.th หรือ  
     nanthip.i@cit.kmutnb.ac.th หรือ bentiya.k@cit.kmutnb.ac.th 

  Website : http://grad.kmutnb.ac.th  

mailto:ssy@kmutnb.ac.th
http://kmutnb.ac.th/
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หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : การจัดการนวัตกรรมเพ่ือธุรกิจและอุตสาหกรรม (สหวิทยาการ)  
 ภาคปกติ (MIMB) (รหัสสาขาวิชา 030901)  

- แผน ก แบบ ก 2    รอบค่่า จ่านวน  20 คน 
- แผน ข    รอบค่่า จ่านวน  20 คน 

 ภาคพิเศษ (S-MIMB) (รหัสสาขาวิชา 030902)  
- แผน ก แบบ ก 2   รอบเสาร์-อาทิตย์ จ่านวน  20 คน 
- แผน ข   รอบเสาร์-อาทิตย์ จ่านวน  20 คน 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา: 
1. ผู้เข้าศึกษาจะต้องส่าเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หรือชื่อปริญญา
และสาขาวิชาอ่ืนที่เทียบเท่าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ่าหลักสูตร 

2. ผู้ที่จะศึกษา แผน ข จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ท่างานมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี 
3. คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการประจ่าหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครสอบ

เข้าศึกษาต่อได ้
 

หลักฐานการสมัคร: 
1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด่า 
2. ส่าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส่าเนาถูกต้องเอกสารทุกชุด 
3. ส่าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษทีผ่่านตามเกณฑ์ที่ก่าหนด (ถ้ามี) (หน้า 101) ผู้สมัครต้องรับรองเอกสาร 

โดยใช้ข้อความ “ผลการทดสอบฉบับนี้ไม่เคยใช้ประกอบการส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
ของ มจพ.” 

4. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา จ่านวน 1 ฉบับ เฉพาะผู้สมัคร แผน ข (น่ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
5. หนังสือรับรองคุณสมบัติ จ่านวน 1 ฉบับ (น่ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
6. โครงร่างงานวิจัยที่สนใจ (น่ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
7. ส่าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค่าน่าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) (น่ามา

ในวันสอบประเมินความสามารถ) 
8. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส่านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม(กรณีส่าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น่ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 

รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 
0317 1. สอบประเมินความสามารถ (150 คะแนน) 9.00 - 12.00 น. 

 สอบสัมภาษณผ์ู้สอบต้องน่าเสนอโครงร่างงานวิจัยที่สนใจ 
ณ ห้องประชุมปาล์มเงิน ชั้น 3 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

 

0800 2.  ภาษาอังกฤษท่ัวไป (100 คะแนน) 
(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบที่ปกหลังด้านใน) 

13.30 - 16.30 น. 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ติดต่อภาควิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัครทาง Internet 

 
 
 

3 



 47  

 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 ชั้น 3 อาคาร 63 
 โทรศัพท์ : 0-2555-2000 ต่อ 6611 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานทิพย์  บุญส่ง) 
 E-mail : mimb_kmutnb@gmail.com 
 Website : http://ascs.cit.kmutnb.ac.th 

mailto:ziazhe_pb@hotmail.com
http://ascs.cit.kmutnb.ac.th/
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หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : คณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (E-DMA) (รหัสสาขาวิชา 040251) 
 แบบ 1.1  รอบเช้า จ านวน   4 คน 
 แบบ 1.2  รอบเช้า จ านวน   3 คน 
 แบบ 2.1  รอบเช้า จ านวน   7 คน 
 แบบ 2.2  รอบเช้า จ านวน   3 คน 

 

 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา : 
 1. แบบ 1.1 และ 2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
ประยุกต ์หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 

 2. แบบ 1.2 และ 2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
ประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.50 และมีผลงานวิจัย 
ในสาขาที่เก่ียวข้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Scopus อย่างน้อย 1 เรื่อง ก่อนวันสมัคร 

3. มีผลสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด หรือมีผลสอบภาษาอังกฤษผ่านตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  และผลสอบ 
มีอายุไม่เกินสองปีก่อนวันสมัคร 

4. ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ในการพิจารณาคุณสมบัต ิ

 
หลักฐานการสมัคร : 
 1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
 2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตร 
  - ระดับปริญญาตรี และโท ผู้สมัครแบบ 1.1 และ แบบ 2.1  
  - ระดับปริญญาตรี ส าหรับผู้สมัครแบบ 1.2 และ 2.2  
  โดยผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกชุด (ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่ส าเร็จการศึกษาระดับสูงสุด
ตามที่ก าหนดในวันสมัคร ให้ผู้สมัครยื่นส าเนาใบรายงานผลการศึกษาของรายวิชาทั้งหมดที่สะสมไว้ก่อนวันสมัคร) 
 3. ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค าน าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) (น ามาในวัน
สอบประเมินความสามารถ) 
 4. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชายินดีอนุญาตให้ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร ถ้าผ่านการสอบคัดเลือก (น ามา
ในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 5. ผู้สมัครแบบ 1.2 และ แบบ 2.2 ให้น าส าเนาผลการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล 
Scopus มาแสดงอย่างน้อย 1 เรื่อง (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 6. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (กรณีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 

 
 

รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 
0466 1. สอบประเมินความสามารถ (150 คะแนน)  9.00 - 12.00 น. 

 สอบสัมภาษณ์ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ขั้นสูง และผู้สมัคร 
น าเสนอผลงานวิจัยที่เคยท ามาก่อน เป็นภาษาอังกฤษ 
ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ชั้น 5 อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 

0800 2.  ภาษาอังกฤษท่ัวไป (100 คะแนน) 
(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบที่ปกหลังด้านใน) 

13.30 - 16.30 น. 
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ข้อมูลเพิ่มเติม 
1. มีทุนสนับสนุน ดังนี้ 

1.1 ทุนโครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)          
(ดูรายละเอียดได้จาก  Website http://www.sc.mahidol.ac.th/scholarship/sast/  

 Email: scnnc@mahidol.ac.th) 
1.2 ทุนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ 
 (ดูรายละเอียดได้จาก  Website http://cem.sc.mahidol.ac.th) 
1.3 ภาควิชามีทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 5 ทุน โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ  

ตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ www.sci.kmutnb.ac.th 
1.4 ทุนสนับสนุนผู้ช่วยวิจัย (RA) หรือผู้ช่วยสอน (TA) จากภาควิชาคณิตศาสตร์ 

2. ส าหรับผู้สมัครที่ไม่มีผลภาษาอังกฤษตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา ข้อ 3. หากได้รับ 
การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ต้องส่งผลภาษาอังกฤษที่ตรงตามคุณสมบัติข้อ 3 นี้ ภายใน 1 ปีการศึกษา 

3. กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ติดต่อภาควิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัครทาง Internet 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 5 อาคาร 78 

 โทรศัพท์ : 0-2555-2000  ต่อ 4510, 4511 หรือ 0-2587-8258 
 E-mail :  sanoe.k@sci.kmutnb.ac.th 
 Website :  http://www.ma@kmutnb.ac.th    

http://www.sc.mahidol.ac.th/scholarship/sast/
mailto:scnnc@mahidol.ac.th
http://cem.sc.mahidol.ac.th/
http://www.sci.kmutnb.ac.th/
mailto:sanoe.k@sci.kmutnb.ac.th
mailto:ma@kmutnb.ac.th
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Curriculum : Doctor of Philosophy 
 

Major Field : Applied Mathematics (English Program) (E-DMA) (Program Code 040251) 
 Plan 1.1  Day Session  4 Students 
 Plan 1.2  Day Session  3 Students 
 Plan 2.1  Day Session  7 Students 
 Plan 2.2  Day Session  3 Students 

 

Applicant’s Qualifications : 
 1. Plan 1.1 and 2.1: An applicant must hold a Master’s degree in mathematics, applied 
mathematics or an equivalent degree which is relevant to mathematics. 
 2. Plan 1.2 2.2: An applicant must hold a Bachelor’s degree in mathematics, applied 
mathematics or an equivalent degree which is relevant to mathematics and have obtaibed a 
maintained GPA of 3.50. In addition, the applicant must have at least one research paper which 
is relevant to mathematica and published in academic journals listed in Scopus before the 
application date.  
 3. An applicant is required to submit an exam score that meets the Office of the Higher 
Educaton Commission or the Graduate College’s minimum English proficiency criterion.  The 
certificate must be valid within 2 years before the application date. 
 4. Exemption to the above items may be made by the program committee. 
 
Required Documentations : 
 1. A passport-sized photograph, not wearing hat and sunglasses. 
 2. Officially certified signed copies of completion certificates for Bachelor Degree (Plan 2.2) 
and Bachelor Master Degree (Plan 2.1), with full details of subjects studied. 
  - in Bachelor and Master degree for the plans 1.1 and 2.1, 
  - in Bachelor degree for the plans 1.2 and 2.2 
  In case of the application who has not completed his/her ultimate degree as specified 
above, then an officially certified signed transcript containing details of all subjects completed at 
date of application must be supplied. 
 3. Marriage certificate/certificate of name or title change. (In case that the name or surname 
is not the same as in the transcript) (Please bring it on the interview date) 
 4. A Certificate of Comparable Degree from Office of the Ministry of Higher Education, 
Science, Research and Innovation. (In case of graduated from abroad) (Please bring it on the 
comprehensive examination date.) 
 5. If an applicant in employed in a government department or university or other 
organization where the applicant will require permission from a senior officer in those  
organization to undertake this Ph.D. degree program, then a Certificate of Permission from the 
applicant’s senior officer must be submitted to allow an applicant to study in the program if the 
applicant is accepted for the admission process.  (Please bring it on the comprehensive 
examination date.) 
 6. An applicant for the plans 1.2 and 2.2 must bring a copy af at least one research paper 
which is relevant to mathematics and published in academic journals listed in Scopus on the 
comprehensive examination date.  
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Exam code Exam course Time 
0466 1. comprehensive examination (150 marks)   

    English interview on fundamental knowledge in 
adcanced mathematics. Applicants must present their 
previous research work in English.  
    Department of Mathematics 
    Faculty of Applied Science  5th Floor, 78 Bldg. 
 

9.00 - 12.00 a.m 

0800 2. English Proficiency Test (100 marks) 
(detail of the exam inside back cover) 

1.30 - 4.30 p.m. 

 

Additional details 
1. Scholarships are as follows: 

1.1 Science Achievement Scholarship of Thailand: Human Resource Development in 
Science Project.  (Further Details: http://www.sc.mahidol.ac.th/scholarship/sast/  
Email: scnnc@mahidol.ac.th) 

1.2 Scholarships from the Centre of Excellence in Mathematics (CEM) 
(Further Details: http://www.cem.sc.mahidol.ac.th) 

  1.3 The department regularly provides five graduate-level scholarships. However, an 
applicant must meet the requirements of the Faculty of Applied Science. Further 
details can be accessed from the website: www.sci.kmutnb.ac.th 

  1.4 Research assistance or teaching assistance scholarships from the department. 
2. Aapplicants who do not meet the English proficiency certificate requirement may be accepted 

on the condition that they must meet the requirement mentioned above within one academic year. 
3. Aapplicants who do not meet the qualifications in this document, but believe they have 

equivalent qualifications, should contact the department prior to submitting their application on 
the internet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

More details can be found at Department of Mathematics, Faculty of Applied Science 
     5th Floor, 78 Bldg. 
     Tel : +66(0)-2555-2000 ext. 4510 or 4511 
     Fax : +66(0)-2587-8258 
     E-mail : sanoe.k@sci.kmutnb.ac.th 
     Website : http://www.ma.kmutnb.ac.th 

http://www.sc.mahidol.ac.th/scholarship/sast/
mailto:scnnc@mahidol.ac.th
http://www.cem.sc.mahidol.ac.th/
mailto:sanoe.k@sci.kmutnb.ac.th
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หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : สถิติประยุกต์ [แบบ 2.1] (DAST) (รหัสสาขาวิชา 040551) 
 แบบ 1.1   รอบเช้า จ านวน   5 คน 

 แบบ 2.1   รอบเช้า จ านวน  10 คน 
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา : 
 1. ผู้เข้าศึกษาหลักสูตร แบบ 1.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาสถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี  
ไม่ต่ ากว่า 2.75 และในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า 3.25 หรือมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 2. ผู้เข้าศึกษาหลักสูตร แบบ 2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.25 และ
เป็นไปตามข้อก าหนดการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 3.  ไม่เคยพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาเนื่องจากการสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 
 4.  ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามก าหนด ต้องมีจดหมายรับรองให้สมัครได้จากหัวหน้าภาควิชาสถิติประยุกต ์
 5.  มีผลสอบภาษาอังกฤษผ่านตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง  เกณฑ์มาตราฐานภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 6.  ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ให้ขึ้นอยู่ดุลยพินิจคณะกรรมการประจ าหลักสูตรภาควิชาสถิติประยุกต์ในการ
พิจารณาคุณสมบัติ 
 
หลักฐานการสมัคร : 
 1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
 2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาโท
ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกชุด 
 3. ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ถ้ามี) (หน้า 101) ผู้สมัครต้องรับรองเอกสาร 
โดยใช้ข้อความ “ผลการทดสอบฉบับนี้ไม่เคยใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
ของ มจพ.” 
 4. โครงร่างวิทยานิพนธ์(น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 5. ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค าน าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) (น ามา
ในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 6. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (กรณีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 

 
รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 

0457 1. สอบประเมินความสามารถ (150 คะแนน) 9.00 - 12.00 น. 
 สอบสัมภาษณ์ถึงความรู้ทางด้านสถิติและความน่าจะเป็น 

รวมทั้งหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่จะท าในการศึกษา 
ณ ห้อง 525 ชั้น 5  อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 

 

0800 2.  ภาษาอังกฤษท่ัวไป (100 คะแนน) 
(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบที่ปกหลังด้านใน) 

13.30 - 16.30 น. 
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ข้อมูลเพิ่มเติม 
 1. สามารถเข้าดูหลักสูตรของภาควิชาได้ที่งานหลักสูตรของ มจพ. 
 2. ส าหรับผู้สมัครที่ต้องการรับรองคุณสมบัติกรุณานัดหมายล่วงหน้า 
 3. กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ติดต่อภาควิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัครทาง Internet 
 4. ทุนโครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ดูรายละเอียดได้จาก  

Website http://www.sc.mahidol.ac.th/scholarship/sast/ 
 Email :scnnc@mahidol.ac.th 
 5. ภาควิชามีทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 ทุน โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามประกาศ
ของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.sci.kmutnb.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาสถิติประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ชั้น 5 อาคาร 78 

 โทรศัพท์ : 0-2555-2000 ต่อ 4903 
     (ศ.ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ ์หรือ ศ.ดร.เสาวณิต  สุขภารังษี) 
 E-mail : yupaporn.a@sci.kmutnb.ac.th 
     saowanit.s@sci.kmutnb.ac.th 
 Website : http://stat.kmutnb.ac.th 
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หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : สถิติประยุกต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (E-DAST) (รหัสสาขาวิชา 040552) 
 แบบ 1.1   รอบเช้า จ านวน   5 คน 

 แบบ 2.1   รอบเช้า จ านวน  10 คน 
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา : 
 1. ผู้ เข้าศึกษาหลักสูตร แบบ 1.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาสถิติ สถิติประยุกต์ 
คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.75 และในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า 3.25 หรือมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับ
ให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 2. ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรแบบ 2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.25 และ
เป็นไปตามข้อก าหนดการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 3.  ไม่เคยพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาเนื่องจากการสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 
 4.  ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามก าหนด ต้องมีจดหมายรับรองให้สมัครได้จากหัวหน้าภาควิชาสถิติประยุกต ์
 5.  มีผลสอบภาษาอังกฤษผ่านตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตราฐานภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 6.  ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ให้ขึ้นอยู่ดุลยพินิจคณะกรรมการประจ าหลักสูตรภาควิชาสถิติประยุกต์ในการ
พิจารณาคุณสมบัติ 
 

หลักฐานการสมัคร : 
 1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
 2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาโท
ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกชุด 
 3. ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ถ้ามี) (หน้า 101) ผู้สมัครต้องรับรองเอกสาร 
โดยใช้ข้อความ “ผลการทดสอบฉบับนี้ไม่เคยใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
ของ มจพ.” 
 4. โครงร่างวิทยานิพนธ์(น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 5. ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค าน าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) (น ามา
ในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 6. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (กรณีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 

 
รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 

0457 1. สอบประเมินความสามารถ (150 คะแนน) 9.00 - 12.00 น. 
 สอบสัมภาษณ์ถึงความรู้ทางด้านสถิติ ร่วมทั้งหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

ที่จะท าในการศึกษา 
ณ ห้อง 525 ชั้น 5  อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 

 

0800 2.  ภาษาอังกฤษท่ัวไป (100 คะแนน) 
(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบที่ปกหลังด้านใน) 

13.30 - 16.30 น. 
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ข้อมูลเพิ่มเติม 
 1. สามารถเข้าดูหลักสูตรของภาควิชาได้ที่งานหลักสูตรของ มจพ. 
 2. ส าหรับผู้สมัครที่ต้องการรับรองคุณสมบัติกรุณานัดหมายล่วงหน้า 
 3. กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ติดต่อภาควิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัครทาง Internet 
 4. ทุนโครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ดูรายละเอียดได้จาก  

Website http://www.sc.mahidol.ac.th/scholarship/sast/ 
 Email : scnnc@mahidol.ac.th 
 5. ภาควิชามีทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 ทุน โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามประกาศ
ของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.sci.kmutnb.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาสถิติประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ชั้น 5 อาคาร 78 

 โทรศัพท์ : 0-2555-2000 ต่อ 4903 
     (ศ.ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ ์หรือ ศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษ)ี 
 E-mail : yupaporn.a@sci.kmutnb.ac.th 
     saowanit.s@sci.kmutnb.ac.th 
 Website : http://stat.kmutnb.ac.th 
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Curriculum : Doctor of Philosophy 
 

Major Field : Applied Statistics (English Program) (E-DAST) (Program Code 040552) 
 Plan 1.1   Day Session     5   Students 

 Plan 2.1   Day Session   10  Students 
 
Applicant’s Qualifications : 
 1. Plan 1.1 : An applicant must hold a Master’s degree in Statistics, Applied Statistics, 
Mathematics, Applied mathematics, or an equivalent degree with a minimum GPA of 2.75 in 
bachelor degree and 3.25 in master degree or published at least one research paper in national/ 
international journals. 
 2. Plan 2.1: An applicant must hold a Master’s degree in Statistics, Applied Statistics, 
Mathematics, Applied mathematics, or an equivalent degree with a minimum GPA of 3.25. 
 3. An applicant who has previously failed the qualifying examinations of the program will not 
be accepted. 
 4. An applicant who does not meet the requirements must have an approval from the Head 
of Applied Statistics department. 
 5. An applicant is required to submit an exam score that meets the Graduate College’s minimum 
English proficiency criterion. The date of the submitted score must be no longer than 2 years 
before the application date. 
 6. Exemption to the above items may be made by the program committee. 
 
Required Documentations : 
1. A passport-sized photograph, not wearing hat sunglasses. 
2. Signed copies of official transcripts for both Bachelor and Master Degrees with full details of 
subjects and grades. 
3. Copy of English language test results that ones have passed the required criteria (if any) as 
announced on the (page 144). Applicants must certify the documents using the test. “This test 
result has never been used to accompany the completion of a master’s degree or a doctorate 
degree from KMUTNB.” 
4. A thesis proposal (please bring it with you on the day of Oral Comprehensive Examination) 
5. A marriage certificate / certificates of name or title changes. (In case that the name or 
surname is not the same as in the transcript.) (Please bring it with you on the day of Oral 
Comprehensive Examination) 
6. A Certificate of Comparable Degree from Office of the Ministry of Higher Education, Science, 
Research and Innovation. (In case of graduated from abroad). (if any, to be brought to the oral 
comprehensive examination)  
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Exam code Exam course Time 

0457 1.  Oral Comprehensive Examination (150 marks) 9.00 - 12.00 a.m. 
 nterviewfor statistics Knowledge Including the topic  

of the Thesis that will be explored in the Study 
Room 525, 5th floor, 78 Bldg. Faculty of Applied 
Science 

 

0800 2. English Proficiency Test (100 marks) 
(detail of the exam inside back cover) 

1.30 - 4.30 p.m. 

 

 
Additional details 
 1.  You can view course information at htpps://www.grad.kmutnb.ac.th/ 
 2. Applicants, who wish to certify qualifications with the Head of Applied Statistics 
department, should make an appointment in advance. 
 3. In case that the qualifications are not in line with the requirements, please contact the 
department before completing on-line application from. 
 4. Science Achievement Scholarship of Thailand: Human Resource Development in Science 
Project. (Further Details: hptts://www.sc.mahidol.ac.th/scholarship/sast/) E-mail : 
scnnc@mahidol.ac.th 
 5.  The department regularly provides one graduate-level scholarship. However, an applicant 
must meet the requirements of the Faculty of Applied Science. Further details can be accessed 
from the website: www.sci.kmutnb.ac.th 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
More details can be found at Department of of Applied Science  
   Faculty of Applied Science 
   5th floor, 78 Bldg. Faculty of Applied Science 
   Tel : +662-555-2000  ext 4903  
      (Prof.Yupaporn Areepong, Ph.D.) or 
      Prof. Saowanit Sukparungsee, Ph.D.) 
   E-mail : yupaporn.a@sci.kmutnb.ac.th 
      saowanit.s@sci.kmutnb.ac.th 
   Website : http://stat.kmutnb.ac.th 
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หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ (DBIT) (รหัสสาขาวิชา 040451) 
 แบบ 1.1  รอบเช้า จ านวน 5  คน 
 แบบ 1.2   รอบเช้า จ านวน 5  คน 

 

 แบบ 2.1  รอบเช้า จ านวน 5  คน 
 แบบ 2.2   รอบเช้า จ านวน 5  คน 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา : 
 1. ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรแบบ 1.1 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า  
3.00 และในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า 3.50 
 2. ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรแบบ 1.2 ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยนสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.50 
 3. ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรแบบ 2.1 ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือเทียบเท่า  
โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.25 (เต็ม 4.00) 
 4. ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรแบบ 2.2 ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ
เทียบเท่า โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.50 (เต็ม 4.00)  
 5. มีผลสอบภาษาอังกฤษผ่านตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 6. ไม่เคยพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาเนื่องจากการสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 
 7. ในกรณีท่ีผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่อยู่ในเกณฑ์ข้อ 1. ถึงข้อ 4. ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม 
 

หลักฐานการสมัคร : 
 1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
 2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี   
และ/หรือปริญญาโท  ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกชุด 
 3. ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ถ้ามี) (หน้า 101) ผู้สมัครต้องรับรองเอกสาร 
โดยใช้ข้อความ “ผลการทดสอบฉบับนี้ไม่เคยใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
ของ มจพ.” 
 4. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง 
(ถ้ามี) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 5. ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค าน าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) (น ามา 
ในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 6. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (กรณีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 

 

รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 
0461 1.  สอบประเมินความสามารถ (150 คะแนน) 9.00 - 12.00 น. 

 เตรียมโครงร่างหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจมาพร้อม Presentation  
โดยย่อ 5-10 นาที และตอบค าถามจากกรรมการ 

      ณ ห้อง 75-1304 ชั้น 13 อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 

0800 2.  ภาษาอังกฤษท่ัวไป (100 คะแนน) 
(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบที่ปกหลังด้านใน) 

13.30 - 16.30 น. 
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ข้อมูลเพิ่มเติม 
 1. นักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี 3.00 ขึ้นไป และระดับปริญญาโท 3.25 ขึ้นไป สามารถ
สมัครทุน TA ของสาขาวิชา ปีละ 1 ทุน ๆ ละ 6,000 บาทต่อเดือน โดยมีหน้าที่ช่วยเตรียมและควบคุมปฏิบัติการ
ระดับปริญญาตรี มีทุนสนับสนุนอ่ืน เช่น พวอ., STEM ตามการสนับสนุนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 2. กรณคีุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ติดต่อภาควิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัครทาง Internet 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม  
     คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 7 อาคาร 78 

 โทรศัพท์ : 0-2555-2000  ต่อ 4703, 4715 
 E-mail :  suriya.r@sci.kmutnb.ac.th 

mailto:svt@kmutnb.ac.th
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หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ [แบบ 2.1] (DCS) (รหัสสาขาวิชา 040651) รอบเช้า จ านวน 5 คน 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา : 
 1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่าและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
ไมต่่ ากว่า 3.25 
 2. ต้องมีผลงานวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นหลักฐานในวารสารวิชาการหรือที่ประชุมวิชาการ จ านวน 
1 ฉบับ เป็นอย่างน้อย 
 3. มีผลสอบภาษาอังกฤษผ่านตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 4. ไม่เคยพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาเนื่องจากการสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 
 5. ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ 1.  ผู้เข้าศึกษาจะต้องส่งผลงานในข้อ 2. จ านวน 2 ฉบับ เป็นอย่างน้อย และขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจากภาควิชาในการพิจารณาคุณสมบัติ 
 

หลักฐานการสมัคร : 
 1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
 2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาโท
ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกชุด 
 3. ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ถ้ามี) (หน้า 101) ผู้สมัครต้องรับรองเอกสาร  
โดยใช้ข้อความ “ผลการทดสอบฉบับนี้ไม่เคยใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
ของ มจพ.” 
 4. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา จ านวน 1 ฉบับ (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 5. ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค าน าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) (น ามา
ในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 6. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (กรณีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 
รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 

0455 1. สอบประเมินความสามารถ (150 คะแนน) 9.00 - 12.00 น. 
 สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 

ณ ห้อง 606 ชั้น 6 อาคาร 78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
ผู้สมัครต้องยื่นแบบเสนอหัวข้องานวิจัย (Research Proposal)  
พร้อมรายละเอียด ผ่านทางอีเมล akara.p@sci.kmutnb.ac.th 

  เพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอย่างน้อย 5วัน ก่อนวันสอบ 
ประเมินความสามารถ 

 

0800 2.  ภาษาอังกฤษท่ัวไป (100 คะแนน) 
(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบที่ปกหลังด้านใน) 

13.30 - 16.30 น. 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
1. การสอบสัมภาษณ์: หัวข้องานวิจัยที่สนใจ 
2. มีทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จ านวน 2 ทุน โดยผู้สมัครต้อง 

มีคุณสมบัติตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ดูรายละเอียดจาก www.sci.kmutnb.ac.th 
3. กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ติดต่อภาควิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัครทาง Internet 

 

http://www.sci.kmutnb.ac.th/
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สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
    ชั้น 6 อาคาร 78 

 โทรศัพท์ :  0-2555-2000  ต่อ 4601, 4602 
 Website :  http://www.cs.kmutnb.ac.th 
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หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : เคมีอุตสาหกรรม [แผน ก แบบ ก 2] (MIC) (รหัสสาขาวิชา 040101)  
01-แขนงวิชาพลังงานและเทคโนโลยีสีเขียว รอบเช้า จ านวน  5  คน 
02-แขนงวิชาวัสดุศาสตร์ รอบเช้า จ านวน  5  คน 
03-แขนงวิชาปิโตรเคมี รอบเช้า จ านวน  5  คน 
04-แขนงวิชากระบวนการทางอุตสาหกรรม รอบเช้า จ านวน  5  คน 
05-แขนงวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม รอบเช้า จ านวน  5  คน 

 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา : 
 

 1.  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเคมีเทคนิค สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หรือเทียบเท่า หรือสาขาวิทยาศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่
ได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา 
 2. ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและภาควิชา 
 
 

หลักฐานการสมัคร : 
 1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
 2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี
และระดับ ปวส. (ส าหรับผู้ศึกษาประเภทปริญญาตรีต่อเนื่อง) ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกชุด 
 3. ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ถ้ามี) (หน้า 101) ผู้สมัครต้องรับรองเอกสาร 
โดยใช้ข้อความ “ผลการทดสอบฉบับนี้ไม่เคยใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
ของ มจพ.” 
 4. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา จ านวน 1 ฉบับ (กรณที างานแล้ว) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 5. หนังสือรับรองคุณสมบัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา จ านวน 1 ฉบับ (กรณีก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย) (น ามาในวัน
สอบประเมินความสามารถ) 
 6. ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค าน าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) (น ามา
ในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 7. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (กรณีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 

 

รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 
0401 1. สอบประเมินความสามารถ (150 คะแนน) 9.00 - 12.00 น. 

 สอบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความรู้ความเข้าใจ และทักษะต่าง ๆ 
ในทางวิชาการ โดยเน้นพ้ืนฐานในวิชาต่าง ๆ 4 วิชา คือ เคมีวิเคราะห์ 
เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์ 

ณ ห้อง 78-802  ชั้น 8  อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 

0800 2.  ภาษาอังกฤษท่ัวไป (100 คะแนน) 
(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบที่ปกหลังด้านใน) 

13.30 - 16.30 น. 
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ข้อมูลเพิ่มเติม 

1. กรณีเป็นผู้ที่ท างานแล้ว ต้องมีจดหมายยินยอมหรืออนุญาตให้ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลาได้จากเจ้าของบริษัท 
หรือผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานต้นสังกัด (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 

2. กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ติดต่อภาควิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัครทาง Internet 
3. ภาควิชามีทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 25 ทุน (รวมทุกแขนงวิชา) โดยผู้สมัครต้องมี

คุณสมบัติตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ www.sci.kmutnb.ac.th) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ชั้น 8 อาคาร 78 
   โทรศัพท์ : 0-2555-2000 ต่อ 4801 และ 4804 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมิทธิชัย  สียางนอก หรือ คุณจรัสศรี สุขมา) 

 E-mail : samitthichai.s@sci.kmutnb.ac.th  
     หรือ jarrassri.s@sci.kmutnb.ac.th 
 Website : ic.sci.kmutnb.ac.th 

mailto:ziggy@kmitnb.ac.th
mailto:jarrassri.s@sci.kmutnb.ac.th
http://www.iee.eng.kmutnb.ac.th/
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หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
 ภาคปกติ (MMA)*  (รหัสสาขาวิชา 040201)  

 แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า จ านวน 15 คน 
 ภาคพิเศษ (S-MMA) (รหัสสาขาวิชา 040202)  

 แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ จ านวน 15 คน 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา : 
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับรอง ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่
เกี่ยวข้องที่มีพ้ืนฐานการศึกษาวิชาด้านคณิตศาสตร์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต หรือมีทักษะทางด้าน
คณิตศาสตร์ และผ่านการพิจารณาจากภาควิชาคณิตศาสตร์แล้ว 
 

หลักฐานการสมัคร : 
 1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
 2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
และระดับ ปวส. (ส าหรับผู้ศึกษาประเภทปริญญาตรีต่อเนื่อง) ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกชุด 
 3. ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค าน าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) (น ามา
ในวันสอบสัมภาษณ์) 
 4. ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษทีผ่่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ถ้ามี) (หน้า 101) ผู้สมัครต้องรับรองเอกสาร 
โดยใช้ข้อความ “ผลการทดสอบฉบับนี้ไม่เคยใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
ของ มจพ.” 
 5. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (กรณีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น ามาในวันสอบสัมภาษณ์) 

 

รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 
0463 1. สอบประเมินความสามารถ ( 150 คะแนน)  9.00 - 12.00 น. 

 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ชั้น 5 อาคาร 78  
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
 

 

0800 2. ภาษาอังกฤษทั่วไป (100 คะแนน) 
(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบที่ปกหลังด้านใน) 

13.30 - 16.30 น. 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
 1. มีทุนสนับสนุนดังนี้ 
  - ทุนโครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)  
   ดูรายละเอียด ได้จาก Website http://sc.mahidol.ac.th/sced, E-mail: scnnc@mahidol.ac.th) 
  - ทุนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์  
   (ดูรายละเอียดได้จาก Website http://cem.sc.mahidol.ac.th 
 2. กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ภาควิชาลงนามรับรองการสมัครในใบสมัครมาด้วย 
  * 3. ภาควิชามีทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 5 ทุน โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามประกาศ
ของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.sci.kmutnb.ac.th 
 
 

mailto:ma@kmutnb.ac.th
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สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 5 อาคาร 78 

 โทรศัพท์ : 0-2555-2000 ต่อ 4510, 4511 หรือ 0-2587-8258 
 E-mail :  surattana.s@sci.kmutnb.ac.th 
 Website :  www.ma.kmutnb.ac.th  

mailto:surattana.s@sci.kmutnb.ac.th
mailto:ma@kmutnb.ac.th
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หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์       
 ภาคปกติ (MMC)*  (รหัสสาขาวิชา 040203)  

 แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า จ านวน 15 คน 
 ภาคพิเศษ (S-MMC) (รหัสสาขาวิชา 040204)  

 แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ จ านวน 15 คน 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา : 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรมรับรอง ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่มีพ้ืนฐาน
การศึกษาวิชาด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต  หรือได้รับความเห็นชอบจาก
ภาควิชา 
 

หลักฐานการสมัคร : 
 1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
 2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกชุด 
 3. ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษทีผ่่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ถ้ามี) (หน้า 101) ผู้สมัครต้องรับรองเอกสาร 
โดยใช้ข้อความ “ผลการทดสอบฉบับนี้ไม่เคยใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
ของ มจพ.” 
 4. ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค าน าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) (น ามา
ในวันสอบสัมภาษณ์) 
 5. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (กรณีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น ามาในวันสอบสัมภาษณ์) 
 

รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 
0464 1. สอบประเมินความสามารถ (150 คะแนน) 9.00 - 12.00 น. 

 - ทางด้านคณิตศาสต์และวิทยาการคอมพิวเตอร์    
0800 2. ภาษาอังกฤษทั่วไป (100 คะแนน) 

(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบที่ปกหลังด้านใน) 
13.30 - 16.30 น. 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
1. กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ภาควิชาลงนามรับรองการสมัครในใบสมัครมาด้วย 

   *2. ภาควิชามีทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 5 ทุน โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามประกาศ
ของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ www.sci.kmutnb.ac.th 
 
 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 5 อาคาร 78 
 โทรศัพท์ : 0-2555-2000 ต่อ 4510, 4511 หรือ 0-2587-8258 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โดม  โลห์เพ็ชร์) 
 E-mail :  dome.l@sci.kmutnb.ac.th 
 Website :  www.ma.kmutnb.ac.th  

mailto:ma@kmutnb.ac.th
mailto:ma@kmutnb.ac.th
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หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : สถิติประยุกต์ 
 ภาคพิเศษ (S-MAST) (แผน ข) (รหัสสาขาวิชา 040502)  

01-แขนงวิชาสถิติประยุกต์ รอบเสาร์-อาทิตย์ จ านวน 20 คน 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา : 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาสถิติ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่มีการศึกษาวิชาสถิติอย่างน้อย 

6 หน่วยกิต ผู้เข้าศึกษาบางคนอาจได้รับการพิจารณาให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม ซึ่งภาควิชา  
สถิติประยุกต์ จะประกาศให้ทราบก่อนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 

หลักฐานการสมัคร : 
 1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
 2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
และระดับ ปวส. (ส าหรับผู้ศึกษาประเภทปริญญาตรีต่อเนื่อง) ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกชุด 
 3. ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษทีผ่่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ถ้ามี) (หน้า 101) ผู้สมัครต้องรับรองเอกสาร 
โดยใช้ข้อความ “ผลการทดสอบฉบับนี้ไม่เคยใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
ของ มจพ.” 
 4. ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค าน าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) (น ามา
ในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 5. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (กรณีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 

รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 
0407 1.  สอบประเมินความสามารถ (150 คะแนน) 9.00 - 12.00 น. 

 สอบสัมภาษณ์ถึงความรู้ทางด้านสถิติและความน่าจะเป็น  
รวมทั้งแนวคิดในการท าสารนิพนธ์ (ส าหรับ S-MAST)  

       ณ ห้อง 525 ชั้น 5 อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 

0800 2.  ภาษาอังกฤษท่ัวไป (100 คะแนน) 
(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบที่ปกหลังด้านใน) 

13.30 - 16.30 น. 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
1. สามารถเข้าดูหลักสูตรของภาควิชาได้ที่งานหลักสูตรของ มจพ. 
2. ส าหรับผู้ที่ต้องการรับรองคุณสมบัติกรุณานัดหมายล่วงหน้า 
3. กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ติดต่อภาควิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัครทาง Internet 
4. ภาควิชามีทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 10 ทุน โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตาม 
 ประกาศของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซด์ 

 
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาสถิติประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ชั้น 5 อาคาร 78 

 โทรศัพท์ : 0-2555-2000 ต่อ 4903, 4913 
     (ศ.ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ ์หรือ ผศ.ดร.ชนาพันธุ์ ชนาเนตร) 
 E-mail : yupaporn.a@sci.kmutnb.ac.th 
     chanaphun.c@sci.kmutnb.ac.th 
 Website : http://stat.kmutnb.ac.th 

mailto:yupaporn.a@sci.kmutnb.ac.th
http://stat.kmutnb.ac.th/
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หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 ภาคปกติ (MCS) (รหัสสาขาวิชา 040601)*   
แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า จ านวน 10  คน 

 ภาคพิเศษ (S-MCS) (รหัสสาขาวิชา 040602) 
  แผน ก แบบ ก 2 รอบเสาร์-อาทิตย์ จ านวน  5 คน 
  แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ จ านวน 25 คน 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา : 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรมรับรองจากทุกสาขาวิชาที่มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และผ่านการพิจารณาจากภาควิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
 

หลักฐานการสมัคร : 
 1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
 2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกชุด 
 3. ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ถ้ามี) (หน้า 101) ผู้สมัครต้องรับรองเอกสาร  
โดยใช้ข้อความ “ผลการทดสอบฉบับนี้ไม่เคยใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก  
ของ มจพ.” 
 4. ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค าน าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) (น ามา
ในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 5. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (กรณีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 

 

รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 
0428 1. สอบประเมินความสามารถ (150 คะแนน) 9.00 - 12.00 น. 

 สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 
ณ ห้อง 606 ชั้น 6 อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
ผู้สมัครต้องยื่นแบบเสนอหัวข้องานวิจัย (Research Proposal) 
พร้อมรายละเอียด ผ่านทางอีเมล tanapat.a@sci.kmutnb.ac.th 
เพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอย่างน้อย 5 วัน ก่อนวันสอบ
ประเมินความสามารถ 

 

0800 2.  ภาษาอังกฤษท่ัวไป (100 คะแนน) 
(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบที่ปกหลังด้านใน) 

13.30 - 16.30 น. 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
1. การสอบสัมภาษณ์: หัวข้องานวิจัยที่สนใจ 

 *2. มีทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จ านวน 10 ทุน โดยผู้สมัครต้องมี
คุณสมบัติตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูรายละเอียดจาก www.sci.kmutnb.ac.th 

3. กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ติดต่อภาควิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัครทาง Internet 
 

http://www.sci.kmutnb.ac.th/
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สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
    ชั้น 6 อาคาร 78 

 โทรศัพท์ : 0-2555-2000  ต่อ 4601, 4602 
 Website : http://www.cs.kmutnb.ac.th 
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หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (MFT) (รหัสสาขาวิชา 040404)    
 แผน ก แบบ ก 2   รอบเช้า จ านวน 10 คน 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา : 
 1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย ในสาขาวิชา
ดังต่อไปนี้ เทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์อาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.75  
 2. นักศึกษาที่ไม่เคยศึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร เคมีอาหาร และจุลชีววิทยาอาหาร หรือเทียบเท่า ต้องศึกษา
วิชาเสริมพ้ินฐาน อย่างน้อย 1 วิชา ตามดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยไม่นับเป็นหน่วยกิตและ
ได้รับผลการประเมินเป็นดะดับขั้น S 
 3. ไม่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติการ หรือ
ขึ้นกับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 4. คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
 5. ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

หลักฐานการสมัคร : 
 1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
 2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกชุด 
 3. ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษทีผ่่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ถ้ามี) (หน้า 101) ผู้สมัครต้องรับรองเอกสาร  
โดยใช้ข้อความ “ผลการทดสอบฉบับนี้ไม่เคยใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
ของ มจพ.” 
 4. จดหมายแสดงแรงจูงใจ (Motivation Letter) ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชานี้ จ านวน 1 ฉบับ (ความ
ยาวมาไมเ่กิน 2 หน้ากระดาษ A4) โดยมีรายละเอียดังนี้ 

 - แนะน าตัวและประสบการณ์เกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ที่ผู้สมัครท าในระดับปริญญาตรี 
 - เหตุผลที่มีความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร         
      (MFT) 
 - หัวข้อและแนวทางของงานวิจัยที่สนใจ 
 - หลังจบหลักสูตรนี้ คาดหวังว่าจะได้น าความรู้ที่ได้ระหว่างการเรียนในหลักสูตรนี้ไปท าอะไรต่อไป ในอนาคต 

 5. หนังสือรับรองคุณสมบัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา จ านวน 1 ฉบับ (กรณีก าลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีชั้นปี
สุดท้าย) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 6. หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา จ านวน 1 ฉบับ กรณีเป็นที่ก าลังท างานอยู่ ต้องมีจดหมายยิยยอมหรืออนุญาต 
ให้ลาเรียนศึกษาต่อแบบเต็มเวลาได้จากเจ้าของบริษัท หรือผู้บังบัญชา หรือหน่วยงานต้นสังกัด (น ามาในวันสอบ
ประเมินความสามารถ) 
 7. ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค าน าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) (น ามา
ในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 8. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (กรณีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
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รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 

0467 1.  สอบประเมินความสามารถ (150 คะแนน) 9.00 - 12.00 น. 
 สัมภาษณ์ประวัติการศึกษา พ้ืนฐานความรู้และงานวิจัยที่สนใจ 

และสอบประเมินความสามารถโดยคณะกรรมการของสาขาวิชา 
ณ ห้อง 1302 ชั้น 13 อาคาร 72 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 

0800 2.  ภาษาอังกฤษท่ัวไป (100 คะแนน) 
(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบที่ปกหลังด้านใน) 

13.30 - 16.30 น. 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
 1. อาจขอทุนวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ เช่น พวอ. วว. สวทช. โดยนักศึกษาผู้สนใจ
จะได้รับเงินรายเดือนและทุนสนับสนุนในการท าวิจัย โดยติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยตรง 
 2. ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป อาจมีสิทธิ์สมัครขอทุนสนับสนุ น
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  เพ่ือยกเว้นค่าพัฒนาวิชาการ ติดต่อได้ที่ภาควิชาฯ 
โดยตรง 
 3. กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ติดต่อภาควิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัครทาง Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม  
     คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
     ชั้น 7 อาคาร 78 

  โทรศัพท์ : 0-2555-2000 ต่อ 4715, 4703   
  E-mail :  foodscitech@sci.kmutnb.ac.th 
  Website : http://afet.sci.kmutnb.ac.th 

 



 72  

หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ [แผน ก แบบ ก 2] (MBT)   
(รหัสสาขาวิชา 040701) รอบเช้า จ านวน  15 คน 

 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา : 
 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมรับรอง ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยา เกษตรอุตสาหกรรมชีวภาพ 
อุตสาหกรรมเกษตร สิ่งแวดล้อม เคมี วิศวกรรมเคมี หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ที่มีพ้ืนฐานการศึกษาวิชาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือที่ผ่านการพิจารณาจากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 
หลักฐานการสมัคร : 
 1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
 2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกชุด 
 3. ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ถ้ามี) (หน้า 101) ผู้สมัครต้องรับรองเอกสาร 
โดยใช้ข้อความ “ผลการทดสอบฉบับนี้ไม่เคยใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
ของ มจพ.” 
 4. หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา จ านวน 3 ฉบับ (น ามาในวันสอบสัมภาษณ์) 
 5. ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค าน าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) (น ามา
ในวันสอบสัมภาษณ์) 
 6. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กรณีส าเร็จ
การศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น ามาในวันสอบสัมภาษณ์) 

 

รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 
0420 1.  วิชาพ้ืนฐานเฉพาะสาขา (150 คะแนน) 9.00 - 12.00 น. 

 ความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
0800 2.  ภาษาอังกฤษท่ัวไป (100 คะแนน) 

(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบที่ปกหลังด้านใน) 
13.30 - 16.30 น. 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม 

1. กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ติดต่อภาควิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัครทาง Internet 
2. ภาควิชามีทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 5 ทุน 

 
 
 

 
 

 
 
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 5 อาคาร 72 

 โทรศัพท์ : 0-2555-2000 ต่อ 2190 (อาจารย์ ดร.ชัชวาล  สิงหะพล) 
 E-mail : chatchawan.s@sci.kmutnb.ac.th  
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หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : สารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (นานาชาติ) [แบบ 2.1] [ภาคพิเศษ] (I-DIT)  
(รหัสสาขาวิชา 070154) รอบค่่า จ่านวน 10 คน 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา : 
1. เป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า โดยมีคุณสมบัติตรงตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
1.1 ผ่านการท่าวิทยานิพนธ์ (Thesis) ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ของหลักสูตรจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งใน

หรือต่างประเทศ 
1.2 ผ่านการท่าสารนิพนธ์ (Master Project) หรือการศึกษาด้วยตนเอง (Independent Study) ไม่น้อยกว่า 

6 หน่วยกิต ของหลักสูตรจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ และมีผลงานการวิจัยเพ่ิมเติมอย่างน้อย  
1 เรื่อง ซึ่งสารนิพนธ์หรืองานวิจัยเพ่ิมเติมนั้นต้องได้รับการเผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการท่ีภาควิชาเห็นชอบ 

1.3 ผ่านการท่าปัญหาพิเศษ (Special Problem) หรือการศึกษาด้วยตนเอง (Independent Study)  
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ของหลักสูตรจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ และมีผลงานการวิจัยเพ่ิมเติม
อย่างน้อย 2 เรื่อง ซึ่งปัญหาพิเศษหรืองานวิจัยเพ่ิมเติมนั้นต้องได้รับการเผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการ หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีภาควิชาเห็นชอบ 

2. มีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษในระดับดี โดยพิจารณาจากผลการทดสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า 525 คะแนน (Paper-
based/ITP) หรือ 195 คะแนน (Computer-based) หรือ 71 คะแนน (Internet Based) หรือ IELTS (Academic 
Module) ไม่น้อยกว่า 5.5 โดยผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจากสถาบันที่มีการทดสอบ 

3. ไม่เคยพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาเนื่องจากการสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 
4. ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อ 1. และหรือ ข้อ 2. ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของภาควิชา 

 

หลักฐานการสมัคร : 
1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด่า 
2. ส่าเนาใบรายงานผลการศึกษาซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาโท 

ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส่าเนาถูกต้องเอกสารทุกชุด 
3. หนังสือรับรองคุณสมบัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ปัญหาพิเศษ หรืออาจารย์ที่เคยสอน

ในระดับปริญญาโท หรือหนังสือรับรองคุณสมบัติจากผู้บังคับบัญชา (กรณีท่างาน) จ่านวน 1 ฉบับ (น่ามาในวันสอบ
ประเมินความสามารถ) 

4. ส่าเนาผลสอบ TOEFL หรือ IELTS (ถ้ามี) โดยใช้ข้อความ “ผลการทดสอบฉบับนี้ไม่เคยใช้ประกอบการ
ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกของ มจพ” (น่ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 

5. ใบรับรองประสบการณ์ในการท่างานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (ถ้ามี) (น่ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
6. ส่าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค่าน่าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) (น่ามาในวัน

สอบประเมินความสามารถ) 
7. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส่านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (กรณีส่าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น่ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
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รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 

0753 1. สอบประเมินความสามารถ (150 คะแนน)  (วันที่ 29 ตุลาคม 2565) 
สอบสัมภาษณ์ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์ 
ที่เกี่ยวข้อง และน่าโครงร่างงานวิจัยที่สนใจประมาณ 3-5 หน้า (A4) มาด้วย  
ณ ห้อง 6A03 ชั้น 6 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 
อาคารนวมินทรราชินี 

 
9.00 - 12.00 น. 

 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม 
 1. กรณีผู้สมัครไม่มีผลงานการวิจัยมาน่าเสนอในวันสอบประเมินความสามารถ หากผู้สมัครผ่านการสอบคัดเลือก
เข้าศึกษา จะต้องเสนอผลงานการวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง ตามท่ีภาควิชาเห็นชอบ ภายใน 1 ปีการศึกษา 

2. กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ผู้สมัครสามารถติดต่อสอบถามภาควิชาก่อนกรอกข้อมูล 
การสมัครทาง Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล   
   อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 3 

โทรศัพท์ : 0-2555-2000 ต่อ 2701, 2728 
  (อาจารย์ทองพูล  หีบไธสง) 
E-mail :  tongpool.h@itd.kmutnb.ac.th 
Website : www.itd.kmutnb.ac.th 

mailto:it_program@it.kmutnb.ac.th
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Curriculum : Doctor of Philosophy 
 

Major Field : Information and Data Science (International Program) [Plan 2.1] [Special Program] (I-DIT) 
 (Program Code 070154) Evening Session 10 Students 
 

Applicant Qualifications : 
1. Applicant must hold a master’s degree in information technology, computer science, 

computer engineering or equivalent area and must satisfy one of the qualifications as follows: 
1.1 Applicant has conducted a thesis research for no less than 12 credits from an 

accredited institution or university in Thailand or overseas. 
1.2 Applicant has conducted a Master Project or Independent Study for no less than 6 

credits from an accredited institution or university in Thailand or overseas.  Applicant must also 
have at least one research publication which has been published in academic conference 
proceedings or in an academic journal approved by the department. 

1.3 Applicant has conducted a Special Problem or Independent Study for no less than 3 
credits from an accredited institution or university in Thailand or overseas. Applicant must also 
have at least two research publications which have been published in academic conference 
proceedings or in academic journals approved by the department. 

2. Applicant must have an English proficiency certificate with a minimum score of 525 for 
paper-based/ITP TOEFL, 195 for computer-based TOEFL, 71 for internet-based TOEFL or 5.5 for 
IELTS Academic Module.  The certificate must be valid within two years of the examination date. 

3. An applicant who has previously failed the qualifying examinations of the program will not be 
accepted. 

4. Applicant who does not meet the above requirements 1 and 2 will be considered by 
program commiltee.  
 

Required Documentations : 
1. A passport-sized photograph, not wearing hat and sunglasses. 
2. A copy of official master’s degree academic transcript which includes the details of 

courses and GPAX.  All documents must be certified and signed as true copy by the applicant. 
3. A letter of recommendation from supervisor, or master’s research advisor or lecturer.  

(to be brought to the interview examination) 
4. A copy an English proficiency certificate e.g. TOEFL or IELTS “This test result has never 

been used to accompany the completion of a master’s degree or a doctorate degree form 
KMUTNB.” (if any, to be brought to the interview examination) 

5. Certification of work experience related to computer area. (if any, to be brought to the 
interview examination) 

6. Marriage certificate/certificate of name or title change. (In case that the name or surname is not 
the same as in the transcript) (Please have it with you on the day of Interview) 

7. A Certificate of Comparable Degree from Office of the Ministry of Higher Education, Science, 
Research and Innovation. (In case of graduation from abroad) (Please have it with you on the 
day of Interview) 
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Exam code Exam course Time 
0703 1. Oral Comprehensive Examination (150 marks)  

(October 29th, 2022) 
Interview on fundamental knowledge in information 

technology.  Applicant is to bring a research project draft of 
3-5 (A4) pages for the interview at room 6A03, 6th floor, 
Faculty of Information Technology and Digital Innovation 
Nawaminthrachinee Building 

9.00-12.00 a.m. 

 

Additional details 
 1. Applicants who do not meet the above qualifications 1.1, 1.2 or 1.3 prior to the  interview  
examination may be accepted into the program on the condition that they must satisfy the 
publication requirement within one academic year. 
 2. Applicants who do not meet the English proficiency certificate requirement may be accepted 
on the condition that they must meet the requirement mentioned above within one academic year. 
 3. Applicants who do not meet the qualifications in this document should contact the 
department prior to submitting the application on the internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

More details can be found at Department of Information Technology  
    Faculty of Information Technology and Digital Innovation 
    3rd floor, Nawaminthrachinee Bldg. 

Tel : (+66)2555-2000  ext. 2701,  2728 
   (Dr.Tongpool Heeptaisong) 
E-mail : tongpool.h@itd.kmutnb.ac.th 
Website : www.itd.kmutnb.ac.th 

mailto:it_program@it.kmutnb.ac.th
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หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ข้อมูลเพ่ือนวัตกรรม (DITT) (รหัสสาขาวิชา 070152) 
 

 แบบ 2.1  รอบเช้า จ านวน 10  คน 
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา : 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล นวัตกรรมดิจิทัล หรือสาขาเทียบเท่า โดยมี
คุณสมบัติตรงตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้   

1.1 ผ่านการท าวิทยานิพนธ์ (Thesis) ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ของหลักสูตรจากสถาบันอุดมศึกษา 
ในประเทศหรือต่างประเทศ 

1.2 ผ่านการท าสารนิพนธ์ (Master Project) หรือการศึกษาด้วยตนเอง (Independent Study) ไม่น้อยกว่า 
6 หน่วยกิต ของหลักสูตรจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ และมีผลงานการวิจัยเพ่ิมเติมอย่างน้อย  
1 เรื่อง ซึ่งสารนิพนธ์หรืองานวิจัยเพ่ิมเติมนั้นต้องได้รับการเผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการท่ีภาควิชาเห็นชอบ 

1.3 ผ่านการท าปัญหาพิเศษ (Special Problem) หรือการศึกษาด้วยตนเอง (Independent Study) ไม่น้อยกว่า 3 
หน่วยกิต ของหลักสูตรจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ และมีผลงานการวิจัยเพ่ิมเติมอย่างน้อย 2 เรื่อง 
ซึ่งปัญหาพิเศษหรืองานวิจัยต้องได้รับการเผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  
ที่ภาควิชาเห็นชอบ 

2. มีผลสอบภาษาอังกฤษผ่านตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

3. ไม่เคยพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาเนื่องจากการสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 
4. คุณสมบัติอ่ืน ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  
 

หลักฐานการสมัคร : 
 1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
 2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาโท 
ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกชุด 
 3. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา ข้อ 2. (ถ้ามี)  (น ามาในวันสอบ
ประเมินความสามารถ) 
 4. ใบรับรองประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (ถ้ามี) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 5. ผลงานการวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (ถ้ามี)  
(น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 6. ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค าน าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) (น ามาใน
วันสอบประเมินความสามารถ) 
 7. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กรณีส าเร็จการศึกษา
จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 8. หนังสือรับรองคุณสมบัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นิพนธ์ สารนิพนธ์ ปัญหาพิเศษ หรืออาจารย์ 
ที่เคยสอนในระดับปริญญาโท หรือหนังสือรับรองคุณสมบัติจากผู้บังคับบัญชา (กรณีท างาน) จ านวน 1 ฉบับ (น ามา
ในวันสอบประเมินความสามารถ) 
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 9. ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ถ้ามี) (หน้า 101) ผู้สมัครต้องรับรองเอกสาร  
โดยใช้ข้อความ “ผลการทดสอบฉบับนี้ไม่เคยใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
ของ มจพ.” 
 

รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 
0755 สอบประเมินความสามารถ (150 คะแนน) (วันที่ 29 ตุลาคม 2565) 9.00 - 12.00 น. 

  สอบสัมภาษณ์ความรู้พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ   
 คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง และท าโครงร่างงานวิจัยที่สนใจ  
 ประมาณ 3-5 หน้า (A4) มาด้วย 
 ณ ห้อง 6A13 ชั้น 6 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล   
 อาคารนวมินทรราชินี 

 

0800 2.  ภาษาอังกฤษท่ัวไป (100 คะแนน)  (วันที่ 29 ตุลาคม 2565)  
(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบที่ปกหลังด้านใน) 

13.30 - 16.30 น. 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
1. กรณีผู้สมัครไม่มีผลงานการวิจัยมาน าเสนอในวันสอบประเมินความสามารถ หากผู้สมัครผ่านการสอบ

คัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องเสนอผลงานการวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง ตามท่ีภาควิชาเห็นชอบ ภายใน 1 ปีการศึกษา 
2. กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ติดต่อภาควิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัครทาง Internet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล   
   อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 3 

โทรศัพท์ : 0-2555-2000 ต่อ 2728, 2704  
  (อาจารย์ทองพูล  หีบไธสง) 
E-mail : tongpool.h@itd.kmutnb.ac.th 
Website : www.itd.kmutnb.ac.th 
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หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
 

สาขาวิชา : การบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ภาคพิเศษ [แบบ 2.1] (S-DDNS)  
  (รหัสสาขาวิชา 070351) รอบเช้า   จ านวน  5  คน 
   รอบเสาร-์อาทิตย ์  จ านวน  5  คน 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมคัรเข้าศึกษา : 
 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขา
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีคุณสมบัติตรงตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี ้
  1.1 ผ่านการท าวิทยานิพนธ์ (Thesis) ของหลักสูตรจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ หรือ 
  1.2 ผ่านการท าสารนิพนธ์ (Master Project) หรือการค้นคว้าอิสระ (Independent Study) หลักสูตร
จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ และมีผลงานการวิจัยเพิ่มเติมอย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งสารนิพนธ์หรือ
งานวิจัยเพิ่มเติมนั้นต้องได้รับการเผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการ หรือตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ที่ตามเกณฑ ์
กพอ. ปี 2562 หรือ 
  1.3 ผ่านการท าปัญหาพิเศษ (Special Problem) หรือการค้นคว้าอิสระ (Independent Study) หลักสูตร
จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ และมีผลงานการวิจัยเพิ่มเติมอย่างน้อย 2 เรื่อง ซึ่งปัญหาพิเศษ  
หรืองานวิจัยต้องได้รับการเผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการ หรือตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ตามเกณฑ์ กพอ. 
ปี 2562 
 2. มีผลสอบภาษาอังกฤษผ่านตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 3. ไม่เคยพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาเนื่องจากการสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 
 4. ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

หลักฐานการสมัคร : 
 1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
 2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
และระดับปริญญาโท ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกชุด 
 3. ผลสอบภาษาอังกฤษตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา ข้อ 2 (ถ้ามี)  (น ามาในวันสอบประเมิน
ความสามารถ) 
 4. ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค าน าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) (น ามา
ในวันสอบประเมินความสามารถ)  
 5. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (กรณีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 6. ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ถ้ามี) (หน้า 101) ผู้สมัครต้องรับรองเอกสาร 
โดยใช้ข้อความ “ผลการทดสอบฉบับนี้ไม่เคยใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
ของ มจพ.” 
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รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 
0754 1. สอบประเมินความสามารถ (150 คะแนน)  (วันที่ 29 ตุลาคม 2565) 9.00 - 12.00 น. 

 สอบสัมภาษณจ์ากโครงร่างงานวิจัยระดับปริญญาเอกที่ผู้สมัครเตรียมมา 
รวมทั้งประเมินความรู้ ทักษะและเจตคติในการเรียนจากการสัมภาษณ์
และน าเสนอ 

ณ ห้อง 6A03 ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชินี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล 

 

0800 2.  ภาษาอังกฤษทั่วไป (100 คะแนน) (วันที่ 29 ตลุาคม 2565) 
(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบที่ปกหลังด้านใน) 

13.30 - 16.30 น. 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ติดต่อภาควิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมคัรทาง Internet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบถามรายละเอียดได้ที ่ ภาควิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล   
   อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 5 

โทรศัพท ์ : 0-2555-2000 ต่อ 2717, 2701 
  (รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชต)ิ 
E-mail : pongpisit.w@itd.kmutnb.ac.th 
  sompol.p@itd.kmutnb.ac.th 
Website  : www.itd.kmutnb.ac.th 

mailto:it_program@it.kmutnb.ac.th
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หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : สารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (นานาชาติ) [แผนก แบบ ก 2] [ภาคพิเศษ] (I-MIT) 
(รหัสสาขาวิชา 070104) รอบค่่า จ่านวน 10 คน 

 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา: 
1. เป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ซึ่งศึกษาวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ

คอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ 
2. มีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษในระดับดี โดยพิจารณาจากผลการทดสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า 477 คะแนน (Paper-

based/ITP) หรือ 153 คะแนน (Computer-based) หรือ 53 คะแนน (Internet Based) หรือ IELTS (Academic 
Module) ไม่น้อยกว่า 4.5 โดยผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับตั้งแต่วันสอบจากสถาบันที่มีการทดสอบ 

3. ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อ 1. และ/หรือ ข้อ 2. ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของภาควิชา 
 

 

หลักฐานการสมัคร : 
1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด่า 
2. ส่าเนาใบรายงานผลการศึกษาซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส่าเนาถูกต้องเอกสารทุกชุด 
3. ผลสอบ TOEFLหรือ IELTS ที่ผ่านมา (ถ้ามี) (น่ามาในวันประเมินความสามารถ) 
4. หนังสือรับรองคุณสมบัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หรืออาจารย์ที่เคยสอนในระดับปริญญาตรี

หรือหนังสือรับรองคุณสมบัติจากผู้บังคับบัญชา (กรณีท่างาน) จ่านวน 1 ฉบับ (น่ามาในวันสอบประเมิน
ความสามารถ) 

5. ส่าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค่าน่าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) 
(น่ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 6. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส่านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (กรณีส่าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น่ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 

รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 
0703 สอบประเมินความสามารถ (150 คะแนน) (วันที่ 29 ตุลาคม 2565) 

สอบสัมภาษณ์ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์
ที่เก่ียวข้อง และน่าโครงร่างงานวิจัยที่สนใจประมาณ 3-5 หน้า (A4) มาด้วย  

ณ ห้อง 6A03 ชั้น 6 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
อาคารนวมินทรราชินี 

 
9.00 - 12.00น. 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
 1. มีกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ 
  https://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th 
 2. ส่าหรับผู้สมัครที่ไม่มีผลภาษาอังกฤษตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา ข้อ 2. หากได้รับการ 
พิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ต้องส่งผลภาษาอังกฤษท่ีตรงตามคุณสมบัติข้อ 2. นี้ ภายใน 1 ปีการศึกษา 
 3. กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ติดต่อภาควิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัครทาง Internet 
 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 
   อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 3 

โทรศัพท์ : 0-2555-2000 ต่อ 2701, 2728 
  (อาจารย์ทองพูล หีบไธสง) 
E-mail :  tongpool.h@itd.kmutnb.ac.th 
Website : www.itd.kmutnb.ac.th 

mailto:it_program@it.kmutnb.ac.th
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Curriculum : Master of Science 
 

 

Major Field : Information and Data Science(International Program) [Plan A 2] [Special Program] (I-MIT) 
(Program Code 070104) Evening Session 10 Students 

 
Applicant Qualifications : 

1. Applicant must hold a bachelor degree or equivalent from an accredited higher educational 
institution in Thailand or overseas, with at least 12 credits in information technology or computer courses. 

2. Applicant must have an English proficiency certificate with a minimum score of 477 for 
paper-based/ITP TOEFL, 153 for computer-based TOEFL, 53 for internet-based TOEFL or 4.5 for 
IELTSAcademic Module.  The certificate must be valid within two years of the examination date. 

3. Applicantwho does not meet the above qualifications 1. and 2. will be considered at the 
discretion of the department. 
 
Required Documentations : 

1. A passport-sized photograph, not wearing hat and sunglasses. 
2. A copy of official academic transcript which includes the detail of courses and GPAX. All 

documents must be certified and signed as true copy by the applicant. 
3. An English proficiency certificate e.g. TOEFL or IELTS. (if any, to be brought to the interview 

examination) 
4. A letter of recommendation from supervisor, or undergraduate project advisor or lecturer.  

(to be brought to the interview examination) 
5. Marriage certificate/certificate of name or title change. (In case that the name or surname is not 

the same as in the transcript) (Please have it with you on the day of Interview) 
6. A Certificate of Comparable Degree from Office of the Ministry of Higher Education, Science, 

Research and Innovation.(In case of graduation from abroad) (Please have it with you on the day 
of Interview) 

 
 

Exam code Exam course Time 
0703 1. Oral Comprehensive Examination (150 marks) 

(October 29th, 2022) 
Interview on fundamental knowledge in information 

technology. Applicant is to bring a research project draft of 
3-5 (A4) pages for the interview at room 6A13, 6th floor, 
Faculty of Information Technology and Digital Innovation 
Nawaminthrachinee Building 

9.00-12.00 a.m. 
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Additional details 
 1. Thai Government Loan for Education (กยศ.) (Full Time and Thai Nationality Student) for  
more detail, Visit Website-https://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th 
 2. Applicants who do not meet the English proficiency certificate requirement may be accepted on 
the condition that they must meet the requirement mentioned above within one academic year. 
 3. Applicants who do not meet the qualifications in this document should contact the 
department prior to submitting the application on the internet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
More details can be found at Department of Information Technology 
    Faculty of Information Technology and Digital Innovation 
    3rd floor, Nawaminthrachinee Bldg. 

Tel : (+66) 2555-2000  ext. 2701,  2728 
   (Mr.Tongpool Heeptaisong) 
E-mail : tongpool.h@itd.kmutnb.ac.th 
Website : www.itd.kmutnb.ac.th 

 

mailto:it_program@it.kmutnb.ac.th
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หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อนวัตกรรม 
 ภาคปกติ (MITT) (รหัสสาขาวิชา 070105) 

แผนก แบบ ก 2  รอบเช้า จ านวน     5 คน 
 ภาคพิเศษ (S-MITT) (รหัสสาขาวิชา 070106) 

แผน ข   รอบเช้า จ านวน     15 คน 
  รอบเสาร์-อาทิตย์ จ านวน     25 คน 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา: 
 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ซึ่งศึกษาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือวิทยาการ
ข้อมูล หรือนวัตกรรมดิจิทัล หรือเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากสถาบัน 
อุดมศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ 
 2. ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับข้อที่ 1. ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

หลักฐานการสมัคร: 
 1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
 2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกชุด 
 3. ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษทีผ่่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ถ้ามี) (หน้า 101) ผู้สมัครต้องรับรองเอกสาร 
โดยใช้ข้อความ “ผลการทดสอบฉบับนี้ไม่เคยใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
ของ มจพ.” 
 4. ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค าน าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript)(น ามา
ในวันสอบสัมภาษณ์) 
 5. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (กรณีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น ามาในวันสอบสัมภาษณ์) 
 6. หนังสือรับรองคุณสมบัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ หรืออาจารย์ที่เคยสอนในระดับปริญญาตรี 
หรือหนังสือรับรองคุณสมบัติจากผู้บังคับบัญชา (กรณีท างาน) จ านวน 1 ฉบับ (น ามาในวันสอบสัมภาษณ์) 

 
 

รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 
0702 1. วิชาพ้ืนฐานเฉพาะสาขา (150 คะแนน) 9.00 - 12.00 น. 

 1) การรู้เท่าทันโลกดิจิทัลและการสร้างความตระหนักรู้ความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ (Digital Literacy and Cybersecurity Awareness) (30 คะแนน) 

 

 2) เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูล (Database System Technology) (30 คะแนน)  
 3) สถิติในชีวิตประจ าวัน (Statistics for Everyday Life) (30 คะแนน)  
 4) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) (30 คะแนน)  
 5) การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) (30 คะแนน)  

0800 2. ภาษาอังกฤษทั่วไป (100 คะแนน) 
(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบที่ปกหลังด้านใน) 

13.30 - 16.30 น. 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
1. ส าหรับผู้สมัครแผน ก แบบ ก 2 ที่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ให้เตรียมโครงร่างงานวิจัยที่สนใจประมาณ 3-5 หน้า (A4) 

มาในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย 
2. กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ติดต่อภาควิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัครทาง Internet 
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สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล   
   อาคารนวมินทรราชินีชั้น 3 

โทรศัพท์ : 0-2555-2000  ต่อ 2701, 2728 
  (อาจารย์ทองพูล หีบไธสง) 
E-mail :  tongpool.h@itd.kmutnb.ac.th 
Website : www.itd.kmutnb.ac.th 
 

mailto:it_program@it.kmutnb.ac.th
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หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
(ภาคพิเศษ) (S-E-MBIC) (รหัสสาขาวิชา 080102) 
 แผน ก แบบ ก 2 รอบเสาร์-อาทิตย์ จ านวน   2  คน 
 แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ จ านวน 14 คน 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา : 
 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ
ทีส่ านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับรองวิทยฐานะทุกสาขา 
 2. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.50 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
 3. มีระดับคะแนน TOEFL ไม่ต่ ากว่า 477 (Paper-based) หรือ 53 (Internet-based) หรือ IELTS ไม่ต่ ากว่า 
4.5 หรือ CU-TEP ไม่ต่ ากว่า 62 หรือ K-STEP Test ไม่ต่ ากว่า 60 หรือสอบผ่านข้อสอบภาษาอังกฤษ Proficiency 
Test ในการสอบคัดเลือกม่ต่ ากว่า 60 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  อนึ่ง หากนักศึกษาคนใดได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เข้าศึกษาได้ แต่ไม่
สามารถยื่นผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในช่วงรับเข้าศึกษาได้ทันเวลา นักศึกษาผู้นั้นต้องยื่นผล
ภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ระบุเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งก่อนส าเร็จการศึกษา โดยไม่อนุญาตให้ใช้ผลการเรียน 
Graduate English I และ Graduate English II ทดแทนผลภาษาอังกฤษที่ระบุไว้ได้  
 4. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

หลักฐานการสมัคร : 
1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกชุด 
3. ผลสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ K-STEP Test (ถ้ามี) 
4. ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค าน าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) 

(น ามาในวันสอบสัมภาษณ์) 
 5. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (กรณีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น ามาในวันสอบสัมภาษณ์) 
 

รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 
0804 1.  วิชาพ้ืนฐานเฉพาะสาขา (150 คะแนน) 9.00 - 12.00 น. 

 ความสามารถในการเขียนและวิเคราะห์เป็นภาษาอังกฤษ 
ประกอบด้วยการเขียนความเรียงกึ่งวิเคราะห์และการเขียนแบบอิสระ
ภายใต้หัวข้อที่ก าหนดให้ 

 

0800 2.  ภาษาอังกฤษท่ัวไป (100 คะแนน) 
(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบที่ปกหลังด้านใน) 

13.30 - 16.30 น. 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
 1. ผู้มีสิทธิ์สมัครได้ท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
 2. กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ติดต่อภาควิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัครทาง Internet 
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สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 3 อาคาร 46 

โทรศัพท์ : 0-2555-2000 ต่อ 3507 หรือ 086-314-4816 หรือ 089-791-9128 
  (คุณวันศิริ  เจาตระกูล) 
E-mail :  ytharawoot@yahoo.com   
  supalak.toon@yahoo.com 
Website : https://www.facebook.com/Master-of-Arts-in-English- 
  for-Business-and-Industry-Communication-MBIC- 
  600755423678355/ 

mailto:ytharawoot@yahoo.com
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Curriculum : Master of Arts 
 

Major Field : English for Business and Industry Communication (English Program) [Special Program] 
(S-E-MBIC) (Program Code 080102) 
 Plan A 2 Saturday-Sunday  2 Students 
 Plan B Saturday-Sunday 14 Students 

 

 

Applicant’s Qualifications : 
 1. Applicants must hold a bachelor’s degree or equivalent in any field from an accredited 
institution or university in Thailand or overseas which is recognized by Ministry of Higher 
Education, Science, Research and Innovation. 
 2. Applicants’ grade point average must not be less than 2.50.  The applicants who do not 
meet this requirement will be subject to the consideration of the committee of the program. 
 3. Applicants must command high skills in English with the scores of TOEFL (Paper-based) 477 or 
TOEFL (Internet-based) 53 or IELTS band 4.5, CU-TEP 62%, or K-STEP Test 60%.  In the case 
that the applicants’ qualifications do not cover the requirement, the case must be considered 
by the program committee. 
  After being accepted to study in the program, the students who cannot submit one of 
the English scores mentioned above during the admission must submit the score based on 
criteria for English Proficiency Test for Postgraduate Students announced before graduation.  
However, the results of the English courses, Graduate English I and/or Graduate English II will 
not be accepted. 
 4. Applicants must have qualification based on King Mongkut’s University of Thchnology 
North Bangkok’s Regulation 2017 on Graduate Studies and Revised Version of the Regulation 
 
Required Documentations : 

1. A photo of applicant, no hat, no black glasses. 
2. A copy of official transcript for Bachelor’s degree.  The document must be certified. 
3. An English proficiency certificates e.g. TOEFL, IELTS, CU-TEP or K-STEP Test. (if any) 
4. Marriage certificate/certificate of name or title change. (In case that the name or surname is not 

the same as in the transcript) (Please have it with you on the day of Interview) 
5. A Certificate of Comparable Degree from Office of the Higher Education Commission.      

(In case of graduated from abroad) (Please have it with you on the day of Interview) 
 

Exam code Exam course Time 
0804 1. Specific Field Examination (150 marks) 9.00 - 12.00 a.m. 

 Writing and analytical skills in the form of guided 
writing and free writing essay. 

 

0800 2. English Proficiency Test (100 marks) 
(detail of the exam inside back cover) 

1.30 - 4.30 p.m. 
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Additional details 
 1. Applicants can be Thai and foreign students. 
 2. In case that the applicants’ qualifications do not meet the regulations, a 
recommendation comment from the department must be attached to the application form. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
More details can be found at  Department of Languages, Faculty of Applied Arts, 3th floor, Bldg. 46 

Tel : 0-2555-2000 ext. 3507 / 086-314-4816 / 089-719-9128 
   (Ms.Wansiri Chaotragool) 

   E-mail :  ytharawoot@yahoo.com  
      supalak.toon@yahoo.com 
   Website : https://www.facebook.com/Master-of-Arts-in-English- 
      for-Business-and-Industry-Communication-MBIC- 
      600755423678355/ 

 
 

mailto:ytharawoot@yahoo.com
mailto:supalak.toon@yahoo.com
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หลักสูตร : สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : นวัตกรรมและการออกแบบเพ่ือความยั่งยืน  
 ภาคปกติ (MAPIDS) (รหัสสาขาวิชา 110201)    
 แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า จ านวน 3  คน 
 แผน ข รอบเช้า จ านวน 2  คน 

 ภาคพิเศษ (S-MAPIDS) (รหัสสาขาวิชา 110202) 
   แผน ก แบบ ก 2 รอบค่ า จ านวน   2   คน 
   แผน ข รอบค่ า จ านวน   15   คน 
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา : 
 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. ให้การรับรองด้านคุณวุฒิ
ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 2. มีประสบการณ์ท างานทางด้านสถาปัตยกรรมหรือที่เกี่ยวข้องด้านอาคาร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรม หรือบริหารจัดการวิศวกรรมและอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี (ส าหรับภาคพิเศษ) 
 3. ส าหรับผู้ที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาสถาปัตยกรรมหลัก สาขาสถาปัตยกรรมภายใน และมัณฑนศิลป์ จะต้องเรียน
วิชาเลือกทั่วไป จ านวน 2 วิชา ได้แก่ วิชา 110225122 โครงสร้าง งานระบบ และอุปกรณ์ทางสถาปัตยกรรม และวิชา 
110225134 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและอาคาร โดยไม่นับรวมหน่วยกิตในหลักสูตร โดยอยู่ในดุลพินิจ 
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 4. ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
หลักฐานการสมัคร : 
 1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
 2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกชุด 
 3. ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ถ้ามี) (หน้า 101) ผู้สมัครต้องรับรองเอกสาร 
โดยใช้ข้อความ “ผลการทดสอบฉบับนี้ไม่เคยใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
ของ มจพ.” 
 4. ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค าน าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) (น ามา
ในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 5. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (กรณีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 6. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 1 ฉบับ (ส าหรับภาคพิเศษ) 
(น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 7. หนังสือรับรองคุณสมบัติ จ านวน 1 ฉบับ (ส าหรับภาคปกต)ิ (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
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รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 

1101 1.  สอบประเมินความสามารถ (150 คะแนน) 9.00 - 12.00 น. 
 สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการโดยเน้นความรู้พ้ืนฐานทางสถาปัตยกรรม

และการออกแบบ 
ณ ห้อง 801 ชั้น 8 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  

 

0800 2.  ภาษาอังกฤษท่ัวไป (100 คะแนน) 
(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบที่ปกหลังด้านใน) 

13.30 - 16.30 น. 

 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม 

กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ติดต่อคณะก่อนกรอกข้อมูลการสมัครทาง Internet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
     ส านักงานคณบดี ฝ่ายวิชาการ อาคาร 41 ชั้น 4  
     โทรศัพท์ : 081-823-5438  (รองศาสตราจารย์ ดร.ธนา อนันต์อาชา) หรือ 
        02-555-2000 ต่อ 6805, 6816 

E-mail : thana.a@archd.kmutnb.ac.th 
 Website : http://archd.kmutnb.ac.th 
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หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ณ มจพ.ระยอง) 
 

สาขาวิชา : เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ 
 ภาคปกติ (METAM) (รหัสสาขาวิชา 130202)  

- แผน ก แบบ ก 1 รอบเช้า จ านวน 5  คน 
- แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า จ านวน 5  คน 

 ภาคพิเศษ (S-METAM) (รหัสสาขาวิชา 130201) 

- แผน ก แบบ ก 1 รอบเสาร์-อาทิตย์ จ านวน 5  คน 
- แผน ก แบบ ก 2 รอบเสาร์-อาทิตย์ จ านวน 5  คน 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา : 
แผน ก แบบ ก 1 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวุฒิการศึกษาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วศ.บ.) และได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ในสาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีเทคนิค วิศวกรรมเคมี ฟิสิกส์ ฟิสิกส์
ประยุกต์ นาโนเทคโนโลยี วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมปิโตรเลียม วิศวกรรมวัสดุ วิทยาศาสตร์พลังงาน 
กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ หรือเทียบเท่า หากไม่ได้รับ 
เกียรตินิยมอันดับ 1 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์การท างานในเชิงวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีพลังงาน
หรือการจัดการพลังงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี และผ่านความเห็นชอบจากคณะ 

 

แผน ก แบบ ก 2 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวุฒิการศึกษาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(วศ.บ.) ในสาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีเทคนิค วิศวกรรมเคมี ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ นาโนเทคโนโลยี  
วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมปิโตรเลียม วิศวกรรมวัสดุ วิทยาศาสตร์พลังงาน กระบวนการอุตสาหกรรม
เคมีและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายและ
ผ่านความเห็นชอบจากคณะ 
 
 

หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ แผน ก แบบ ก 1 และ/หรือ แผน ก แบบ ก 2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ 

 
หลักฐานการสมัคร : 
 1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
 2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกชุด 
 3. ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ถ้ามี) (หน้า 101) ผู้สมัครต้องรับรองเอกสาร  
โดยใช้ข้อความ “ผลการทดสอบฉบับนี้ไม่เคยใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
ของ มจพ.” 
 4. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา จ านวน 1 ฉบับ (กรณีท างานแล้ว) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 5. หนังสือรับรองคุณสมบัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา จ านวน 1 ฉบับ (กรณีก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย) (น ามาในวัน
สอบประเมินความสามารถ) 
 6. ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค าน าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) (น ามา
ในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 7. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (กรณีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
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รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 
1301 1.  สอบประเมินความสามารถ (150 คะแนน) 9.00 - 12.00 น. 

 สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการโดยเน้นความรู้พ้ืนฐานทางด้าน
เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการพลังงาน ณ ห้อง 53-201 ชั้น 2 
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 

 

0800 2.  ภาษาอังกฤษท่ัวไป (100 คะแนน) 
(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบที่ปกหลังด้านใน) 

13.30 - 16.30 น. 

 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม 
 1. กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ติดต่อคณะก่อนกรอกข้อมูลการสมัครทาง Internet 
 2. มีกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) สามารถดูรายละเอียดได้ที่   

https://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 
    โทรศัพท์ : 062-3289-727 หรือ 038-627-000 ต่อ 5411 

E-mail : panupong.j@sciee.kmutnb.ac.th หรือ 
    wachrapong.b@sciee.kmutnb.ac.th 

 Website : http://www.sciee.kmutnb.ac.th 
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หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ณ มจพ.ระยอง) 
 

สาขาวิชา : กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม 
 ภาคปกติ (MCIPE) (รหัสสาขาวิชา 130104)  

- แผน ก แบบ ก 1 รอบเช้า จ านวน  5  คน 
- แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า จ านวน  5  คน 

 ภาคพิเศษ (S-MCIPE) (รหัสสาขาวิชา 130103) 

- แผน ก แบบ ก 1 รอบเสาร์-อาทิตย์ จ านวน  5  คน 
- แผน ก แบบ ก 2 รอบเสาร์-อาทิตย์ จ านวน  5  คน 

 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา : 

แผน ก แบบ ก 1 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรือวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต (วศ.บ.) และได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ในสาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีเทคนิค วิศวกรรมเคมี เคมี
สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม 
กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ หรือเทียบเท่า หากไม่ได้รับ 
เกียรตินิยมอันดับ 1 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์การท างานในเชิงวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านอุตสาหกรรมเคมี 
หรือสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 2 ปี และผ่านความเห็นชอบจากคณะ   

แผน ก แบบ ก 2 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรือวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต (วศ.บ.) ในสาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีเทคนิค วิศวกรรมเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย และผ่านความเห็นชอบ
จากคณะ   
 

หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ แผน ก แบบ ก 1 และ/หรือ แผน ก แบบ ก 2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ 

 
หลักฐานการสมัคร : 
 1. ภาพถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
 2. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งแสดงรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกชุด 
 3. ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ถ้ามี) (หน้า 101) ผู้สมัครต้องรับรองเอกสาร  
โดยใช้ข้อความ “ผลการทดสอบฉบับนี้ไม่เคยใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
ของ มจพ.” 
 4. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา จ านวน 1 ฉบับ (กรณีท างานแล้ว) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 5. หนังสือรับรองคุณสมบัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา จ านวน 1 ฉบับ (กรณีก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย) (น ามาในวัน
สอบประเมินความสามารถ) 
 6. ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค าน าหน้าชื่อ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใน Transcript) (น ามา
ในวันสอบประเมินความสามารถ) 
 7. หนังสือรับรองผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (กรณีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) (น ามาในวันสอบประเมินความสามารถ)  
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รหัสวิชาสอบ วิชาสอบ เวลา 

1301 1.  สอบประเมินความสามารถ (150 คะแนน) 9.00 - 12.00 น. 
 สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการโดยเน้นความรู้พ้ืนฐาน 

ทางด้านเคมีอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 
ณ ห้อง 53-201 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
วิทยาเขตระยอง 

 

0800 2.  ภาษาอังกฤษท่ัวไป (100 คะแนน) 
(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบที่ปกหลังด้านใน) 

13.30 - 16.30 น. 

 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม 

กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ติดต่อคณะก่อนกรอกข้อมูลการสมัครทาง Internet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 
    โทรศัพท์ : 062-3289-727 หรือ 038-627-000 ต่อ 5411 

E-mail : panupong.j@sciee.kmutnb.ac.th หรือ 
    wachrapong.b@sciee.kmutnb.ac.th 

 Website : http://www.sciee.kmutnb.ac.th 
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อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา (ภาคปกต)ิ 

1. อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บครั้งเดียว 
 1.1 ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่  1,000 บาท 
 1.2 ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย  1,000 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมทั่วไป 
 2.1 ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาละ 500 บาท 
 2.2 ค่าเปลี่ยนสาขาวิชา/แขนงวิชา/ภาควิชา/โอนหน่วยกิต ครั้งละ 500 บาท 
 2.3 ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ    
  - ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท 
  - ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท 
3. อัตราค่าลงทะเบียนเรียน 
 3.1 ประเภทบรรยาย หน่วยกิตละ 300 บาท 
 3.2 ประเภทปฏิบัติการ หน่วยกิตละ 500 บาท 
 3.3 ประเภทวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ หน่วยกิตละ 900 บาท 
4. อัตราค่าบ ารุงให้เรียกเก็บดังต่อไปนี้ 
 4.1 ค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,400 บาท 
 4.2 ค่าบ ารุงห้องสมุด ภาคการศึกษาละ 500 บาท 
 4.3 ค่าบ ารุงสุขภาพ ภาคการศึกษาละ 200 บาท 
 4.4 ค่าบริการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาละ 900 บาท 
 4.5 ค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 450 บาท 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีละ 350 บาท 
6. ค่าพัฒนาวิชาการ 
 6.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์    
  - ระดับปริญญาเอก ช าระตามแผนการศึกษา 6 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท 
  - ระดับปริญญาโท ช าระตามแผนการศึกษา 4 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 7,500 บาท 
  - ระดับปริญญาโท (สหกิจศึกษา) ช าระตามแผนการศึกษา 4 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท 
 6.2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    
  - ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ช าระตามแผนการศึกษา  

6 ภาคการศึกษา 
 

ภาคการศึกษาละ 
 

120,000 
 

บาท 
  - ระดับปริญญาเอก ช าระตามแผนการศึกษา 6 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท 
  - ระดับปริญญาโท ช าระตามแผนการศึกษา 4 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 7,500 บาท 
 6.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
  - ระดับปริญญาเอก ช าระตามแผนการศึกษา 6 ภาคการศึกษา    
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท 
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท 
  • สาขาวิชาอ่ืน ๆ    
  - ระดับปริญญาโท ช าระตามแผนการศึกษา 4 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 7,500 บาท 
 6.4 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์    
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    
  - ระดับปริญญาเอก ช าระตามแผนการศึกษา 6 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท 
  - ระดับปริญญาโท ช าระตามแผนการศึกษา 4 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท 
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  • สาขาวิชาอ่ืน ๆ    
   - ระดับปริญญาเอก ช าระตามแผนการศึกษา 6 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท 
   - ระดับปริญญาโท ช าระตามแผนการศึกษา 4 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 7,500 บาท 
 6.5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร    
   - ระดับปริญญาเอก ช าระตามแผนการศึกษา 6 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท 
   - ระดับปริญญาโท ช าระตามแผนการศึกษา 4 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 7,500 บาท 
 6.6 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม    
   - ระดับปริญญาเอก ช าระตามแผนการศึกษา 6 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท 
   - ระดับปริญญาโท ช าระตามแผนการศึกษา 4 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 7,500 บาท 
 6.7 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล    
  • ภาคภาษาไทย    
   - ระดับปริญญาเอก ช าระตามแผนการศึกษา 6 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท 
   - ระดับปริญญาโท ช าระตามแผนการศึกษา 4 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท 
 6.8 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์    
  • สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ    
   - ระดับปริญญาเอก ช าระตามแผนการศึกษา 6 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท 
   - ระดับปริญญาโท ช าระตามแผนการศึกษา 4 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 7,500 บาท 
  • สาขาวิชาอ่ืน ๆ    
   - ระดับปริญญาเอก ช าระตามแผนการศึกษา 6 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท 
   - ระดับปริญญาโท ช าระตามแผนการศึกษา 4 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 7,500 บาท 
 6.9 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ    
   - ระดับปริญญาเอก ช าระตามแผนการศึกษา 6 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท 
   - ระดับปริญญาโท ช าระตามแผนการศึกษา 4 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 7,500 บาท 
 6.10 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม    
   - ระดับปริญญาเอก ช าระตามแผนการศึกษา 6 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท 
   - ระดับปริญญาโท ช าระตามแผนการศึกษา 4 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท 
 6.11 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ    
   - ระดับปริญญาโท ช าระตามแผนการศึกษา 4 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 7,500 บาท 
 6.12 เงินอุดหนุนการศึกษา    
  • สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (โครงการพัฒนาผู้บริหาร)    
   - ระดับปริญญาโท ช าระตามแผนการศึกษา 4 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท 
7. อัตราค่าธรรมเนียมส าหรับนักศึกษาพิเศษ 
 7.1 ผู้ที่มหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษาพิเศษ ให้ช าระค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัย 
 7.2 นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนของรัฐ  และมหาวิทยาลัยอนุมัติให้นักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่นได้ ให้ช าระเฉพาะค่าลงทะเบียนตามข้อ 3. และค่าบ ารุง
ตามข้อ 4. 
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อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครและการเก็บเงินอุดหนุนการศึกษา (ภาคพิเศษ) 

1. ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ    
 1.1 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ส าหรับผู้บริหาร (X- ) สาขาวิชาละ 1,500 บาท 
 1.2 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ส าหรับผู้บริหารระดับต้น (Y- ) สาขาวิชาละ 1,500 บาท 
 1.3 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ นานาชาติ (I- ) สาขาวิชาละ 1,000 บาท 
 1.4 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ส าหรับบุคคลทั่วไป (S- ) สาขาวิชาละ 1,000 บาท 
 1.5 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ซึ่งร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ (G- ) สาขาวิชาละ 1,000 บาท 
 1.6 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาษาต่างประเทศ (F- ) สาขาวิชาละ 1,000 บาท 
2. เงินอุดหนุนการศึกษา 
 2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ช าระตามแผนการศึกษา 6 ภาคการศึกษา 
  - สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (G-DVTM) ภาคการศึกษาละ 100,000 บาท 
  - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (S-DTCT) ภาคการศึกษาละ 100,000 บาท 
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา (S-DET) ภาคการศึกษาละ 100,000 บาท 
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา (S-DICT) ภาคการศึกษาละ 100,000 บาท 
  - สาขาวิชาสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (นานาชาติ) (I-DIT) ภาคการศึกษาละ 75,000 บาท 
  - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพ่ือนวัตกรรม (S-DITT) ภาคการศึกษาละ 100,000 บาท 
  - สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (S-DMIS) ภาคการศึกษาละ 100,000 บาท 
  - สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (S-DIOP) ภาคการศึกษาละ 100,000 บาท 
 2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  ช าระตามแผนการศึกษา 6 ภาคการศึกษา 
  - สาขาวชิาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (X-DBA) ภาคการศึกษาละ 100,000 บาท 
  - สาขาวชิาการพัฒนาธรุกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (X-DBR) ภาคการศึกษาละ 100,000 บาท 
 2.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  ช าระตามแผนการศึกษา 4 ภาคการศึกษา 
  - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (S-MME) ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท 
  - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (สหกิจศึกษา) (F-E-MME) ภาคการศึกษาละ 60,000 บาท 
  - สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (X-MIE) ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท 
  - สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (Y-MIE) ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท 
  - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (S-MCE) ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 
  - สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง (X-MCM) ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท 
  - สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ (S-MHLE) ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 
  - สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (S-MPTE) ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 
  - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (S-MCEE) ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (S-MCET) ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 
  - สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม (S-METM) ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 
  - สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม (X-METM) ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท 
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (S-MWET) ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท 
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน (S-MEET) ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท 
  - สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ (S-MEM) ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 
 2.4 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  ช าระตามแผนการศึกษา 4 ภาคการศึกษา 
  - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา (S-MTM) ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 
  - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (S-MTE) ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา (S-MET) ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 
  - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (S-MTCT) ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 
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 2.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ช าระตามแผนการศึกษา 4 ภาคการศึกษา 
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา (S-MICT) ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 
  - สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพ่ือธุรกิจและอุตสาหกรรม  

(สหวิทยาการ) (S-MIMB) 
 

ภาคการศึกษาละ 
 

35,000 
 
บาท 

  - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (S-MMA) ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 
  - สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (S-MMC) ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 
  - สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (S-MAST) ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 
  - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (S-MCS) ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 
  - สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (S-MSE) ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท 
  - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (S-MFSM) ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 
  - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพ่ือนวัตกรรม (S-MITT) ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท 
  - สาขาวิชาสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (นานาชาติ) (I-MIT) ภาคการศึกษาละ 60,000 บาท 
  - สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (S-MMIST) ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท 
  - สาขาวิชาการบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

  (S-MDN) 
 

ภาคการศึกษาละ 
 

45,000 
 
บาท 

  - สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (S-MICPE) ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท 
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (S-METAM) ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท 
 2.6 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ช าระตามแผนการศึกษา 4 ภาคการศึกษา 
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม (S-E-MBIC) ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 
  - สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (S-MIOP) ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 
 2.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ช าระตามแผนการศึกษา 4 ภาคการศึกษา 
  - สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม (S-MBA) ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 
  - สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม (X-MBA) ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท 
  - สาขาวิชาการบัญชี (X-MBAcc) ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท 
  - สาขาวชิาการพัฒนาธรุกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (S-MBR) ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 
  - สาขาวชิาการพัฒนาธรุกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (X-MBR) 

(เฉพาะนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564-2565) 
ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 

  - สาขาวชิาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (S-MBIT) ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 
 2.8 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  ช าระตามแผนการศึกษา 4 ภาคการศึกษา 
  - สาขาวิชานวัตกรรมและการออกแบบเพ่ือความยั่งยืน (S-MAPIDS) ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ว่าด้วย  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
---------------------------------- 

 
ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตร 

(2) หลักสูตรระดับปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่ง
การศึกษาเป็น 2 แผน คือ 

ก. แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังน้ี 
แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต อาจก าหนดให้เรียน

รายวิชาเพิ่มเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด
ไว้ในหลักสูตร 

แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

ข. แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้า
อิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

(3) หลักสูตรระดับปริญญาเอก เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูง โดยแบ่ง
การศึกษาเป็น 2 แบบ คือ 

ก. แบบ 1 มีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ อาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม  หรือท า
กิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ดังน้ี 

แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
ทั้งน้ี วิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 

ข. แบบ 2 มีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และ
ศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังน้ี 

แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางาน
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษางาน
รายวิชาไม่น้อยกว่าอีก 24 หน่วยกิต 

ทั้งน้ี วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
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 (แบบฟอร์มนี้ให้ถ่ายส าเนาได)้ 

  

 
หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา 

 

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว)………………………………………………………………………………………………………….…………. 
ต าแหน่ง……………………………………….…………………………………………………………………….. ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของ 
(นาย, นาง, นางสาว) …………………………………..………………………………………………………… ผู้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อ 
ในบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    ขอรับรองว่าผู้สมัครได้เข้าท างานครั้งแรก 
เมื่อเดือน ………………..………………. พ.ศ. ……….….. ถึงปัจจุบันเป็นเวลา …………. ปี ………….เดือน ปัจจุบันผู้สมัคร 
ท างานในต าแหน่ง………………….………………………………………………………………………………………………………………… 
โดยมีภาระงานดังนี้………………………….………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชายินดีอนุญาตให้ (นาย, นาง, นางสาว)…………………………………………………………………. 
ผู้สมคัรสอบเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สาขาวิชาที่สมัคร  ……………………………………………………..………… รหัสสาขาวิชา/แขนงวิชา  
แขนงวิชา ……………………………………………………………………….………  อักษรย่อภาษาอังกฤษ ………………………….. 
 
    
 

ระดับปริญญา ป.เอก แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
 ป.โท แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ก แบบ ก 2 

(สหกิจศึกษา) 
 

  แผน ข แผน ข (สหกิจศึกษา)   
ภาค ปกติ พิเศษ    
รอบ เช้า         ค่ า       วันเสาร์-อาทิตย์   วันเสาร์  วันอาทิตย์ 
 
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ถ้าสอบผ่านการคัดเลือก 
 

ลงชื่อ……………………………………………………………… 
(…………………………………………………………..) 

วันที่…………………………………………. 
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Supervisors’ Recommendation 

 

I, (Mr., Mrs., Miss) ………………………………..………...………., am employed as ……………………………………………. 

and I am the supervisor of (Mr., Mrs., Miss) ………………………………..………...……….,the applicant for the 

Graduate College, KMUTNB.  I hereby confirm that the applicant has been working from…………. 

year…….…. up to the present for.………years ……..months.  The applicant is working at present in 

the position of……………………………………………………….………………………………………… and is responsible for  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

I, as a supervisor, allow (Mr., Mrs., Miss) …………………………………………………………………...............………., the 

applicant for Graduate College, KMUTNB, to apply for (Academic Program) 

……………………..……………………………………………………………….. Academic Program Code   
 
    
 

Education Level Doctoral Plan 1.1 Plan 1.2  Plan 2.1  Plan 2.2 
 Master Plan A1   Plan A2  Plan A2 (Co-op)  
  Plan B    Plan B (Co-op)     
Program Regular Special    
Session Office hours Evening Weekend Saturday Sunday 
 

to study at KMUTNB if he/she can pass the selection process. 

 

Signature …………………...................................……………… 

(…………….............................……….…………..) 

Date ………………………………….…………… 

 



  

(แบบฟอร์มนี้ให้ถ่ายส าเนาได)้ 

105 

 

 
 

หนังสือรับรองคุณสมบตัิ 
 

 
 
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว) ……………………………………………………………………………………………………..ประสงค์จะสมัคร 
เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   
 

ลงนาม……………………………………………………………………………………………….………….วันที่ ………………………………………………… 
 
 
 
ชื่อผู้รับรอง (นาย, นาง, นางสาว) ……………………………………………………………………………………………………………………………..        
ต าแหน่งทางวิชาการ ………………………………………………….……………ต าแหน่งบริหาร ….………….……………………………………………… 
สถานที่ท างาน……………………………………………………………………………………………..…………..………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………..โทรศัพท์ …………..…………………………….. 
เกี่ยวขอ้งกบัผู้สมัครโดยเปน็              อาจารย์ผู้เคยสอนหรือควบคุมวิทยานิพนธ์              ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน       
บัณฑิตวิทยาลยัใคร่ขอความร่วมมอืจากท่านให้ประเมินผูส้มัครอย่างตรงไปตรงมาว่ามคีวามเหมาะสมที่จะศึกษาต่อและท างาน
วิจัยหรือไม่ อย่างไร ในด้านต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในแบบฟอร์มนี้ พร้อมทั้งบรรยายสั้น ๆ เกี่ยวกบัคุณสมบัติพิเศษของผู้สมัคร  
ที่บัณฑิตวิทยาลัยควรพิจารณาและให้ความเห็นโดยสรุปเกี่ยวกับโอกาสที่จะส าเร็จการศึกษาของผู้สมัคร เม่ือประเมินเสร็จแล้ว
ขอให้ท่านผนึกซองถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยให้ผู้สมัครเป็นผู้น าส่งพร้อมใบสมัคร  จักขอบคุณยิง่ 
(กาเครื่องหมาย  ในช่องที่ประเมิน) 

รายการประเมิน ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ใช้ไม่ได้ 
1.  ความรู้ความสามารถในสาขาวิชาท่ีสมัคร      
2.  ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ      
3.  ความคิดริเริ่ม      
4.  ความสามารถในการสื่อสาร      
5.  ความขยันหมั่นเพียร      
6.  ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี      
7.  ความสามารถในการเป็นผู้น า        
8.  การท างานร่วมกับผู้อื่น      
9. ความประพฤติโดยรวม      
 

คุณสมบัติหรือความสามารถพิเศษของผู้สมัคร……………………………..………………………………………………………………………….. 
…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ความเห็นโดยสรุป : โอกาสส าเรจ็การศึกษาของผู้สมัคร 
      ส าเร็จอย่างแน่นอน               คาดว่าจะส าเร็จ                    ไม่ม่ันใจว่าจะส าเร็จ    
 

 

ลงนาม……………………………………………………………………………………………….………….วันที่ ………………………………………………… 

ส าหรับผู้สมัคร 

ส าหรับผู้รับรอง 
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Letter of Recommendation 
 

Name (Mr., Mrs., Miss) …………………………………………..…….………………………………………………………………..…. 

Academic Title …………………..……………………………….. Position …………………………………………………………… 

Office …………………………………..……………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….…..……… Telephone …………………………………………………..…… 

I am the applicant’s            professor or thesis advisor             supervisor. 

The Graduate College would like to ask for your corporation to evaluate the applicant 

objectively so that they can determine whether his/her qualifications and personal qualities are 

adequate for studying and conducting research.  Also, please provide a brief explanation of the 

applicant’s distinctive qualities which you think may contribute to his/her opportunity for 

success.  Please place this letter in a sealed envelope addressed to the Dean of the Graduate 

College.  The applicant will send it in with the application form.  Thank you. 

 

(Put a   in the box you choose) 
 

Evaluating Item Excellent Very good Good Fair Unsatisfactory 
1. Expertise in relevant field       
2. English Proficiency      
3. Creativity      
4. Ability in Communication      
5. Diligence      
6. Job performance      
7. Leadership Qualities      
8. Cooperative attitude      
9. General behavior      
 

Applicant’s Special Qualities…………………………………………………………………………….……………………………….. 
 

…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………. 
 

General Comment on applicant’s potential to graduate (graduation potential) 
        Should certainly graduate            Would expect to graduate            Uncertain 
 
 

Signature……………………………………………………………..……………..Date………………………………….…………………… 
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จดหมายแสดงเจตจ านงในการศึกษาต่อ (Letter of Purpose) 

และแนวคิดเกี่ยวกับงานวจัิยที่สนใจ 

ส าหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก 
 
 
 หัวข้องานวิจัยท่ีสนใจ ความสนใจ และความสามารถพิเศษ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีคาดว่าจะท าวิทยานิพนธ์ (พร้อมลายเซ็นรับทราบ) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 แหล่งทุนท่ีคาดว่าจะใช้ในการเรียน (พร้อมใบรับรองแหล่งทุน ถ้ามี) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ผลงานท่ีเคยได้รับตีพิมพ์ (ถ้ามี) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

  

ระเบยีบการรบัสมคัร โท เอก ปี 2554 
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จดหมายแสดงเจตจ านงในการศึกษาต่อ (Letter of Purpose) 
และแนวคิดเกี่ยวกับงานวจัิยที่สนใจ 

ส าหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท 
 
 
 หัวข้องานวิจัยท่ีสนใจ ความสนใจ และความสามารถพิเศษ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีคาดว่าจะท าวิทยานิพนธ์ 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 แหล่งทุนท่ีคาดว่าจะใช้ในการเรียน 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ผลงานท่ีเคยได้รับตีพิมพ์ (ถ้ามี) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Letter of Purpose and Research of interest 

for Applicants in Doctoral Degree 
 

 Research of interest, interest issues and special capabilities 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Thesis supervisor who in expected to be appointed 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Financial source supporting study and research 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Published works (if there is) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Letter of Purpose and Research of interest 
for Applicants in Master Degree 

 

 Research of interest, interest issues and special capabilities 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Thesis supervisor who in expected to be appointed 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Financial source supporting study and research 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Published works (if there is) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



  

 
 

ก าหนดการสอบคัดเลือก 
วันที่ 20 มิถุนายน ถึง 1 ตุลาคม 2565 - รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 
วันที่ 11 ตุลาคม 2565 - ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ 
วันที่ 29 ตุลาคม  2565 - สอบข้อเขียน สอบประเมินความสามารถ และสอบภาษาอังกฤษทั่วไป 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน 
วันที่ 13-14 พฤศจิกายน  2565 - สอบสัมภาษณ์ 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกสาขาวิชา  
วันที่ 2 ธันวาคม 2565 - ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือรายงานตัว 

และลงทะเบียนเรียน และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
วันที่ 6 ธันวาคม 2565 - เปิดภาคการศึกษา 

 
Examination Schedule 

 20 June – 1 October 2022 - Application Dates 
11 October 2022 - Announcement of Applicant’s Names, Time and Venue of 

the Examination 
29 October 2022 - Specific Field Examination or Comprehensive Examination 

and English Proficiency Test 
9 November 2022 - Announcement of Specific Field Examination Reseult 

13-14 November 2022 - Interview 
25 November 2022 - Announcement of the Prospective Students 
2 December 2022 - Meet the Supervisor and Registrationand Orientation 
6 December 2022 - Semester Starting Date 

 
 

รายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป 
(ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) 

ตอนที่ 1 Conversation 20 ข้อ 
ตอนที่ 2 Paraphrasing 10 ข้อ 
ตอนที่ 3 Error Detection 10 ข้อ 
ตอนที่ 4 Grammar 25 ข้อ 
ตอนที่ 5 Reading Comprehension 35 ข้อ 

 




