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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เรื่อง เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

โครงการ Active Recruitment (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2566 

................................................................... 
 

 โครงการ Active Recruitment เป็นโครงการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื ่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที ่มีผลการเรียนดี มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน  กล้าแสดงออก                
ส่งเอกสารหรือแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ ภายใต้เกณฑ์การรับ
สมัครของคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา จึงวางระเบียบการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา ไว้ดังนี้ 
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ – วันที่ 31 มีนาคม 2566  
 

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

1.2 เป ็นผ ู ้สำเร ็จการศึกษา หร ือกำล ังศ ึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หร ือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามสายการเรียนที่สาขาวิชากำหนด  

1.3 จำนวนหน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา ไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนด 

1.4 ผลการเร ียนเฉลี ่ยสะสม (GPAX) และผลการเร ียนเฉลี ่ย (GPA) กลุ ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศต้องไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนด 

1.5 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
1.6 ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม 

 

2. เงื่อนไขการรับเข้าศึกษา 
2.1 กรณีได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันการเลือกเรียนที่ มจธ. ในระบบ 

ของ ทปอ. ภายในวันที่กำหนด 

2.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันการเข้าศึกษาในระบบของ ทปอ. แล้ว จะถูกตัดชื่อออกจากการมีสิทธิสมัคร
สอบรอบต่อไป กรณีที ่ต้องการสมัครรอบต่อไปต้องสละสิทธิก่อน หากมีการสมัครครั ้งต่อไป 

โดยไม่สละสิทธิแล้วผ่านการคัดเลือกจะถือเป็นโมฆะ  
2.3 มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิเฉพาะผู้ที่ยืนยันเลือก มจธ. เท่านั้น  

และต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิการเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2566 ภายในระยะเวลาและ 

ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด (ตามประกาศ มจธ. เรื่อง การเก็บค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2564) หากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่มีสิทธิในการเข้าศึกษา 

2.4 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาที่ชำระค่ายืนยันสิทธิแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธิการเข้าศึกษา     
ที่ได้ชำระไปแล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

2.5 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต้องผ่านการตรวจร่างกาย 

2.6 ติดตามกำหนดการลงทะเบียนและตารางกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านเว็บไซต์สำนักงาน 

ทะเบียน นักศึกษา : https://regis.kmutt.ac.th 

TCAS รอบที่ 2 

https://bit.ly/2YWBcS3
https://bit.ly/2YWBcS3
https://regis.kmutt.ac.th/
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3. หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย 

3.1 ผู้สมัครอัปโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัคร ดังนี้ 
3.1.1 สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                
        หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที ่ 3) หรือ สำเนาระเบียนผลการเรียนฉบับสมบูรณ์   
        (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3)  
3.1.2 สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน 

        (1) หน้าปก (ระบุคณะและสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร) 
        (2) ประวัติส่วนตัว  
        (3) ประวัติการศึกษา  
        (4) ประวัติผลงาน รางวัลท่ีได้รับ กิจกรรมท่ีเข้าร่วม และผลงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 
             ท่ีสมัคร 
3.1.3 สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test Results.)  
       (TOEFL/IELTS/CU-TEP/RMIT/TOEIC/CEFR) 
3.1.4 เอกสารเพิ่มเติม ตามเงื่อนไขของคณะ/ภาควิชา กำหนด 

4. ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้ 
 4.1 กรณีสอบคัดเลือก ณ มจธ. นำบัตรประจำตัวประชาชน เพ่ือยืนยันตัวตนในวันสอบ 

 4.2 กรณีสอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง   
                เพ่ือยืนยันตัวตนในวันสอบ 
 

5. ในกรณีที่มีข้อขัด หรือแย้ง หรือกรณีที่มิได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ม ี 

   อำนาจวินิจฉัยชี้ขาด คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาถือเป็นที่สุด 
 

นโยบายด้านความเท่าเทียมและความหลากหลายในสังคม 

 มจธ. มุ่งมั่นในการส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลายในสังคม มจธ. เปิดรับความหลากหลาย  

ในสังคมอย่างมุ่งมั่น ทั้งด้านเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ต้นกำเนิด วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ 
ความทุพพลภาพ ศาสนา การระบุเพศสภาพ รสนิยมทางเพศ เรายืนหยัดจะปฏิบัติกับทุกคนอย่างเป็นธรรมและ
เป็นกลาง เพ่ือให้มั่นใจว่าความเท่าเทียมและความหลากหลายในสังคม มจธ. จะได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เชาวลติ  ลิ้มมณีวิจิตร) 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 



วันท่ี
1. ประกาศรับสมัคร : ผู้สมัครกรอกใบสมัครออนไลน์

ผ่านเว็บไซต์ https://aradmission.kmutt.ac.th

ผู้สมัครอัปโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัคร ดังน้ี
   1.1 ส าเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา  
   1.2 ส าเนาแฟ้มสะสมผลงาน
        1.2.1 หน้าปก (ระบุคณะและสาขาวิชาท่ีต้องการสมัคร )

        1.2.2 ประวัติส่วนตัว 
        1.2.3 ประวัติการศึกษา 
        1.2.4 ประวัติผลงาน รางวัลท่ีได้รับ กิจกรรมท่ีเข้าร่วม และผลงานอ่ืนๆ 
                ท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาท่ีสมัคร
   1.3. ส าเนาใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test

         Results) (TOEFL/IELTS/CU-TEP/RMIT/TOEIC/CEFR) (ถ้ามี)

   1.4 เอกสารเพ่ิมเติม ตามเง่ือนไขของคณะ/ภาควิชา ก าหนด

2. สาขาวิชาพิจารณาเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมท้ังประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
ผ่านเว็บไซต์คณะ/สาขาวิชา หรือช่องทางออนไลน์อ่ืนๆ หรือติดต่อกลับทางโทรศัพท์ หรือ
อีเมลท่ีผู้สมัครแจ้งไว้ และด าเนินการสอบคัดเลือกให้เสร็จส้ิน

ด าเนินการให้เสร็จส้ิน
ภายในวันอังคารท่ี 18 เมษายน 2566

4.

5. ผู้ผ่านการคัดเลือกกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครและดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร 

(350 บาท) แล้วน าไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ หรือ เอทีเอ็ม ของธนำคำรกรุงเทพ  เท่าน้ัน !
หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

6. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก

ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

7. มหาวิทยาลัยฯ ส่งข้อมูลผู้สมัครและผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบท่ี 2 เข้าระบบ TCAS วันอังคารท่ี 2 พฤษภาคม 2566

8. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันเลือกเรียนท่ี มจธ . ในระบบ TCAS

ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com

วันพฤหัสบดีท่ี 4 - วันศุกร์ท่ี 5 พฤษภาคม 2566

(ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน)

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิ จะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิเข้ำศึกษำ
จะขอสิทธิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้ )

9. ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบท่ี 2

ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

10. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศต้องดาวน์โหลดใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา 
แล้วน าไปช ำระเงินท่ีเคำน์เตอร์ หรือ เอทีเอ็ม ของธนำคำรกรุงเทพ  เท่าน้ัน ! 
หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร
วิธีกำรพิมพใบช ำระเงิน/ชองทำงกำรช ำระเงิน : https://kmutt.me/payment

วันพุธท่ี 10 - วันอังคารท่ี 23 พฤษภาคม 2566

(ระยะเวลาช าระเงิน 14 วัน)

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ )

ก ำหนดกำรรับสมัครนักศึกษำ
โครงกำร Active Recruitment (คร้ังท่ี 2) ปีกำรศึกษำ 2566

กำรด ำเนินกำร

สาขาวิชาแจ้งข้อมูลผู้ท่ีผ่านการคัดเลือก มายังส านักงานคัดเลือกฯ

ส านักงานคัดเลือกฯ แจ้งรหัสเข้าสู่ระบบรับสมัครส าหรับผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก
ทาง SMS และ/หรืออีเมล

วันอาทิตย์ท่ี 12 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 31 มีนาคม 2566

(ระยะเวลาสมัคร 48 วัน)

3.

วันศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2566

วันพฤหัสบดีท่ี 20 เมษายน 2566

วันศุกร์ท่ี 21 เมษายน 2566

วันพุธท่ี 10 พฤษภาคม 2566

วันศุกร์ท่ี 21 - วันพุธท่ี 26 เมษายน 2566

(ระยะเวลาช าระเงิน 6 วัน)

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ )

TCAS รอบที่ 2



วันท่ี

ก ำหนดกำรรับสมัครนักศึกษำ
โครงกำร Active Recruitment (คร้ังท่ี 2) ปีกำรศึกษำ 2566

กำรด ำเนินกำร

TCAS รอบที่ 2

11. ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา
ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

12. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (ท่ีช าระเงินค่ำยืนยันสิทธิเรียบร้อยแล้ว)

ตรวจสอบรหัสนักศึกษำใหม่และติดตามกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 
ผ่านเว็บไซต์ส านักงานทะเบียนฯ https://regis.kmutt.ac.th 

โทร. 02-470-8148    อีเมล : regist@kmutt.ac.th

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 26 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลง ติดตำมก ำหนดกำรล่ำสุดได้ท่ี : https://admission.kmutt.ac.th

ข้อมูล ณ วันท่ี 20 ตุลำคม 2565

วันพุธท่ี 10 - วันอังคารท่ี 23 พฤษภาคม 2566



  

โครงการ Active Recruitment (ครั้งท่ี 2) ปีการศึกษา 2566 
 

 
 

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ.  ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

สาขาวิชา จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 9 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 1 9 

วิศวกรรมเคมี 1 6 

วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 1 2 

วิศวกรรมเครื่องกล 2 22 

วิศวกรรมยานยนต์ 2 18 

วิศวกรรมเครื่องมือ 1 5 

วิศวกรรมวัสดุ 1 5 

วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่ 1  3 

วิศวกรรมไฟฟ้า 3 5 

วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ กำลังและพลงังาน) 3 2 

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 3 12 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 3 5 

วิศวกรรมอุตสาหการ 1 5 

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 1 5 

วิศวกรรมโยธา 1 5 

วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 1 3 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 3 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 1 4 

วิศวกรรมระบบควบคมุและเครื่องมือวัด  1 4 

วิศวกรรมระบบควบคมุและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) 1 3 

วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) 1 2 

วิศวกรรมเครื่องกล (มจธ. ราชบุรี) 2 5 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (มจธ. ราชบุรี) 1 1 

รวม 150 

 

 



  

โครงการ Active Recruitment (ครั้งท่ี 2) ปีการศึกษา 2566 
 

 
 

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ.  ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 

3 | P a g e  

 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) 
        เง่ือนไขพิเศษ หรือคุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ๆ  

1 รับผู้มีภาวะตาบอดสี แต่ต้องไม่มีภาวะตาบอดสีข้ันรุนแรงอันเป็นอปุสรรคต่อการศึกษา ตามแนวทางการตรวจ   
    ตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
2 รับผู้มีภาวะตาบอดส ี
3 ไม่รับ ผู้มีภาวะตาบอดส ี

 

1. คุณสมบัติเบื้องต้นในการสมัคร 
- ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
- จำนวนหน่วยกิตข้ันต่ำของกลุ่มสาระการเรียนรู้  

 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ (ฉพาะ ม.6) 

คณิตศาสตร์ 8 

วิทยาศาสตร ์ 20 

ภาษาต่างประเทศ 6 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) 
 

 

2. เกณฑ์การพิจารณา 
 

สาขาวิชา  
จำนวน 

รับ 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 

(คะนนขั้นต่ำ) คุณสมบัติ 

เพิ่มเติม 
GPAX 

GPA 

คณิตศาสตร์ 

GPA 

วิทยาศาสตร์ 

GPA 

ภาษาต่างประเทศ 
อื่นๆ 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 9 3.00 3.00 3.00 3.00   

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 1 

9 2.75 2.75 2.75 2.75   

วิศวกรรมเคมี 1 6 3.00 3.00 3.00 3.50 
ผ่านค่าย 

วิศวกรรมเคม ี

 

วิศวกรรมเคมี  
(หลักสูตรนานาชาติ) 1 

2 3.00 3.00 3.00 3.50  

วิศวกรรมเคร่ืองกล 2 22 3.00 3.00 3.00 3.00   

วิศวกรรมยานยนต์ 2 18 3.00 3.00 3.00 3.00   

วิศวกรรมเคร่ืองมือ 1 5 2.75 2.75 2.75 2.75   

วิศวกรรมวัสดุ 1 5 3.00 3.00 3.00 3.00   

วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วน 

ยานยนต์และอากาศยาน
สมัยใหม่ 1  

3 2.75 2.75 2.75 2.75   

วิศวกรรมไฟฟ้า 3 5 3.00 3.00 3.00 3.00   

วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า 

อิเล็กทรอนิกส์ กำลังและ 
พลังงาน) 3 

2 3.00 3.00 3.00 3.00   

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและ
อิเล็กทรอนิกส์ 3 12 3.00 3.00 3.00 3.00   

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและ
อิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตร
นานาชาติ) 3 

5 2.75 2.75 2.75 2.75   
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวน 

รับ 

(คน) 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 

(คะนนขั้นต่ำ) คุณสมบัติ 

เพิ่มเติม 
GPAX 

GPA 

คณิตศาสตร์ 

GPA 

วิทยาศาสตร์ 

GPA 

ภาษาต่างประเทศ 
อื่นๆ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 1 5 2.75 2.75 2.75 2.75 

กรณีนักเรียน
จากโรงเรียน

นานาชาติ ให้ใช้
คะแนน SAT 

หรือเทียบเท่า 

นักเรียนที่สมัครทุกคนต้องมีแฟ้มสะสม
ผลงาน ซ่ึงควรมีรายละเอียดดงันี ้
- โครงงานในระดับมัธยมปลาย  
ด้านวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ วิศวกรรม 

อุตสาหการ  หรือ วิศวกรรม 

เมคคาทรอนิกส์ 
- ทัศนคติหรือความเข้าใจในงาน
วิศวกรรมอุตสาหการหรือ 

เมคคาทรอนิกส์   
- ผลงานที่สนใจหรือถนัดอ่ืน ๆ 

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 1 5 2.75 2.75 2.75 2.75 

วิศวกรรมโยธา 1 5 3.00 3.00 3.00 3.00   

วิศวกรรมโยธา  
(หลักสูตรนานาชาติ) 1  

3 2.75 2.75 2.75 2.75  

สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตร
นานาชาติแนบเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี ้
1. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน เช่น IELTS, TOEFL หรือ 
ผลทดสอบอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่า เช่น 
TOEIC, CU-TEP เป็นต้น 

2. เรียงความ (Essay) เขียนดว้ย
ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ "ทำไมถึงอยาก
เข้าศึกษาต่อ วิศวกรรมโยธา หลักสูตร
นานาชาติ มจธ." ความยาว 1 

หน้ากระดาษ A4 

3. สามารถแนบผลการทดสอบความรู้
มาตรฐาน  เช่น  IGCSE,  A Level  
หรือ SAT (ถ้ามี)  

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 3 3.00 3.00 3.00 3.00   

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
(หลักสูตรนานาชาติ) 1 

4 2.75 2.75 2.75 2.75   
 

วิศวกรรมระบบควบคุมและ
เคร่ืองมือวัด 1 

4 3.00 3.00 2.75 2.75   

วิศวกรรมระบบควบคุมและ
เคร่ืองมือวัด (สหกิจศึกษา) 1 

3 2.75 2.75 2.75 2.75   

วิศวกรรมอัตโนมัติ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 1 

2 2.75 2.75 2.75 2.75   
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) 

สาขาวิชา 
จำนวน 

รับ 

(คน) 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 

(คะนนขั้นต่ำ) คุณสมบัติ 

เพิ่มเติม 
GPAX 

GPA 

คณิตศาสตร์ 

GPA 

วิทยาศาสตร์ 

GPA 

ภาษาต่างประเทศ 
อื่นๆ 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

(มจธ. ราชบุรี) 2 
5 3.00 3.00 3.00 3.00 

  

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

(มจธ. ราชบุรี) 1 
1 3.00 3.00 3.00 3.00 

  

 

 

โครงการ Active Recruitment รับนักศึกษาความสามารถพิเศษ 

ประเภทคะแนน 
เกณฑ์การรับศึกษา (คะแนนขั้นตำ่) 

หลักสูตรปกติ หลักสูตรนานาชาต ิ

GPAX ไม่กำหนดข้ันต่ำ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 

GPA คณิตศาสตร ์ 2.50 2.50 

GPA วิทยาศาสตร ์ 2.50 2.50 

GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 2.50 

 

3. เกณฑ์รับสมัคร (เพ่ิมเติม) 
3.1 นักเรียนทุกคน "ต้อง" มีแฟ้มสะสมผลงาน (ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4) และเพิ ่มเติมผลงานโดดเด่น 

ของนักเรียน 1 หน้า กระดาษ A4 โดยเน้นไปที่ โครงการวิทยาศาสตร์ พร้อมระบุหน้าที ่ร ับผิดชอบ 

ในโครงการ รางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกโรงเรียน ผลงานที่คาดว่าจะพัฒนาในอนาคต 

3.2 มีคุณสมบัตอิื่น ๆ (ถ้ามี) คือ 

- มีความสามารถพเิศษในเชิง Professional Skill  

- มีผลงานโดดเด่นหรอืได้รับรางวัลระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ  
- ศึกษาอยู่ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบ / โรงเรียนต้นแบบ เช่น มหิดลวิทยานุสรณ์,  

เตรียมอุดมศึกษาฯ, ดรุณสิกขาลัย ฯลฯ  
- ผ่านค่ายโอลมิปิกวิชาการ ค่ายที่ 2 ของ สอวน.  
- ภาควิชาพิจารณาคัดเลือกผู้มีสทิธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์และมสีทิธ์ิเข้าศึกษา  
- มีคะแนนภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS, TOEIC  

- มีรายละเอียดโครงงานด้านวิทยาศาสตรห์รือคณิตศาสตร์ 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) 

 สำหรับผู้สมัครโครงการ Active Recruitment ความสามารถพิเศษ  
- นักเรียนทุกคน "ต้องมี" แฟ้มสะสมผลงาน (ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4) และตอบคำถามดังต่อไปนี้ 

              * จงอธ ิบายอย ่างเป็นข ั ้นตอน แสดงว ิธ ีการและผลการศึกษา และสร ุปผลโครงงาน 

ด้านวิศวกรรมศาสตร์  ด้านวิทยาศาสตร์ หรือสิ ่งประดิษฐ์ที ่เคยทำและภูมิใจมากที่สุด (จำนวน 1 ช้ิน  
พร้อมภาพประกอบ (ถ้ามี) จำนวน 1 หน้ากระดาษ A4) 
              * นำเสนอโครงงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่ท่านอยากทำ  

ในอนาคต (โปรดอธิบายแนวคิดอย่างคร่าว ๆ จำนวน 1 หน้ากระดาษ A4) 
- ต้องมีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- ต้องมีความสามารถเฉพาะด้านที่ภาควิชาเห็นสมควรรับเข้าศึกษา      

3.3 มีความสามารถเฉพาะด้านที่ภาควิชาเห็นสมควรรับเข้าศึกษา (กรณีที่ผลการศึกษาหมวดใดหมวดหนึ่งต่ำกว่า
เกณฑ์ที่กำหนดให้ขึ้นอยู ่กับความเห็นชอบของที ่ประชุมภาควิชา และนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการ
ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ถือเป็นที่สิ้นสุด) 

3.4 คะแนนทดสอบรายวิชา TGAT/TPAT “ถ้าผู้สมัครเข้าศึกษามีคะแนน TGAT/TPAT สามารถยื่นประกอบ 

ในการสมัครได้” 

3.5 ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

4. คุณสมบัติเพิ่มเติม (สำหรับหลักสูตรนานาชาติ) 
4.1 สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษา วศ.โยธา (หลักสูตรนานาชาติ) แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

- ผลการทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน เช่น IELTS, TOEFL หรือ ผลทดสอบอื่น ๆ ที ่เทียบเท่า  
เช่น TOEIC, CU-TEP เป็นต้น  

- เรียงความ (Essay) เขียนด้วยภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “ทำไมถึงอยากเข้าศึกษาต่อวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตรนานาชาติ มจธ.” ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4  

- ในกรณีที่จบการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศ โรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ต้นแบบ สามารถแนบผลการทดสอบความรู้มาตรฐาน เช่น  IGCSE,  A Level  หรือ SAT (ถ้ามี) 

4.2 สำหรับผู้สมคัรเข้าศึกษา วศ.เคมี, วศ.คอมพิวเตอร์, วศ.สิ่งแวดล้อม วศ.อัตโนมัติ และ วศ.อิเล็กทรอนิกสแ์ละ
สารสนเทศสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) สามารถแนบเอกสารคะแนน SAT ประกอบเพิ่มเติมได้ (ถ้ามี) ดังนี ้

- วศ.คอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) และวศ.อัตโนมัติ (นานาชาติ) “ถ้าผู้สมัครเข้าศึกษามีคะแนน SAT 

Math ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน สามารถยื่นประกอบในการสมัครได้” 

- วศ.สิ่งแวดล้อม (นานาชาติ), วศ.อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศสื่อสาร (นานาชาติ)   และ วศ.เคมี 
(นานาชาติ)  “ถ้าผู้สมัครเข้าศึกษามีคะแนน SAT Math สามารถยื่นประกอบในการสมัครได้” 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ 
 

สาขาวิชา จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 
คณิตศาสตร ์ 10 

สถิติและวิทยาการข้อมูล 5 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต ์ 8 

จุลชีววิทยา 20 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 

เคมี 20 

ฟิสิกส์ - สาขาวิชาเอกฟิสิกส์อุตสาหกรรม 1 

ฟิสิกส์ - สาขาวิชาเอกฟิสิกส์วัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์ 1 

ฟิสิกส์ - สาขาวิชาเอกฟิสิกสเ์ชิงทฤษฎีและการวิเคราะห์ขอ้มูล 1 

รวม 70 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 

คณิตศาสตร ์ 10 
 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 8 

วิทยาศาสตร ์ 20 

ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
 

 

   เกณฑ์การรบัสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

รายการ  

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบ
คัดเลือก 

เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.75 - 
GPA คณิตศาสตร ์ 3.00 - 
GPA วิทยาศาสตร ์ 3.00 - 
GPA ภาษาต่างประเทศ 2.75 - 

สอบสัมภาษณ ์ 100 

แฟ้มสะสมผลงาน - 
 รวม   100 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 

สถิติและวิทยาการข้อมูล 5 
 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 8 

วิทยาศาสตร ์ 20 

ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
 

   เกณฑ์การรบัสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

รายการ  

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบ
คัดเลือก 

เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 3.00 - 
GPA คณิตศาสตร ์ 3.00 - 
GPA วิทยาศาสตร ์ 3.00 - 
GPA ภาษาต่างประเทศ 3.00 - 

สอบสัมภาษณ ์ 100 

แฟ้มสะสมผลงาน - 
 รวม   100 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต ์ 8 
 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 8 

วิทยาศาสตร ์ 20 

ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
 

  เกณฑ์การรบัสมคัร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑก์ารรับเขา้ศึกษา 

รายการ  

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบ
คัดเลือก 

เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 3.00 - 
GPA คณิตศาสตร ์ 3.00 - 
GPA วิทยาศาสตร ์ 3.00 - 
GPA ภาษาต่างประเทศ 2.75 - 

สอบสัมภาษณ ์ 100 

แฟ้มสะสมผลงาน - 
 รวม 100 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 

จุลชีววิทยา 20 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 
 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 8 

วิทยาศาสตร ์ 20 

ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
 

   เกณฑ์การรบัสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 3.00 10 

GPA คณิตศาสตร ์ 3.00 30 

GPA วิทยาศาสตร ์ 3.00 40 

GPA ภาษาต่างประเทศ 2.75 20 

สอบสัมภาษณ ์ - 
แฟ้มสะสมผลงาน - 

 รวม 100 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 

เคมี 20 
 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 8 

วิทยาศาสตร ์ 20 

ภาษาต่างประเทศ 6 
 

   เกณฑ์การรบัสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.75 20 

GPA คณิตศาสตร ์ 2.75 10 

GPA วิทยาศาสตร ์ 3.00 20 

GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 
สอบสัมภาษณ ์ 50 

แฟ้มสะสมผลงาน - 
 รวม 100 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 

ฟิสิกส์ - สาขาวิชาเอกฟิสิกส์อุตสาหกรรม 1 
 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 10 

วิทยาศาสตร ์ 20 

ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
 

   เกณฑ์การรบัสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

รายการ  

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบ
คัดเลือก 

เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX - - 
GPA คณิตศาสตร ์ 2.75 - 
GPA วิทยาศาสตร ์ 2.75 - 
GPA ภาษาต่างประเทศ 2.75 - 

สอบสัมภาษณ ์ 100 

แฟ้มสะสมผลงาน - 
 รวม 100 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 

ฟิสิกส์ - สาขาวิชาเอกฟิสิกส์วัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์ 1 
 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 10 

วิทยาศาสตร ์ 20 

ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
 

   เกณฑ์การรบัสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

รายการ  

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบ
คัดเลือก 

เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX - - 
GPA คณิตศาสตร ์ 2.75 - 
GPA วิทยาศาสตร ์ 2.75 - 
GPA ภาษาต่างประเทศ 2.75 - 

สอบสัมภาษณ ์ 100 

แฟ้มสะสมผลงาน - 
 รวม 100 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 

ฟิสิกส์ - สาขาวิชาเอกฟิสิกสเ์ชิงทฤษฎีและการวิเคราะห์ขอ้มูล 1 
 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 10 

วิทยาศาสตร ์ 20 

ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
 

   เกณฑ์การรบัสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 
GPA คณิตศาสตร ์ 3.00 - 
GPA วิทยาศาสตร ์ 3.00 - 
GPA ภาษาต่างประเทศ 2.75 - 

สอบสัมภาษณ ์ 100 

แฟ้มสะสมผลงาน - 
 รวม 100 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 

สาขาวิชา 
จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ปวช. ปวส. 
เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน 10 

เทคโนโลยบีรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ 15 - - 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดยี 30 - - 
วิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ. 5 ปี) 20  

วิศวกรรมโยธา (ค.อ.บ. 5 ปี) 8 - 
วิศวกรรมอุตสาหการ (ค.อ.บ. 5 ปี) 20 10 - 
วิศวกรรมไฟฟ้า - วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง (ค.อ.บ. 5 ปี) 20 - 
วิศวกรรมไฟฟ้า - วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์ (ค.อ.บ. 5 ปี) 20 - 
วิศวกรรมไฟฟ้า - วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (ค.อ.บ. 5 ปี) 20 - 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.เครื่องกล) 20 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.โยธา) 5 - 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ) 20 10 - 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.ไฟฟ้า) 20 - 

รวม 248 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 

สาขาวิชา 
จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6  ปวช 

เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน 10 
 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 5 

วิทยาศาสตร ์ 5 

ภาษาต่างประเทศ 6 

 

 เกณฑ์การรับสมคัร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑก์ารรับเขา้ศึกษา 

รายการ  

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบ
คัดเลือก 

เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.75 40 

GPA คณิตศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 
GPA วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 
GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 

สอบสัมภาษณ ์ 60 

แฟ้มสะสมผลงาน - 
 รวม 100 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 

เทคโนโลยบีรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ 15 
 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
 กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 6 

วิทยาศาสตร ์ 6 

ภาษาต่างประเทศ 6 

 

   เกณฑ์การรบัสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.50 20 

GPA คณิตศาสตร ์ 2.50 20 

GPA วิทยาศาสตร ์ 2.50 20 

GPA ภาษาต่างประเทศ 2.00 20 

สอบสัมภาษณ ์ 20 

แฟ้มสะสมผลงาน - 
 รวม 100 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดยี 15 
 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
 กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 6 

วิทยาศาสตร ์ 6 

ภาษาต่างประเทศ 6 
     
    เกณฑ์การรบัสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.50 20 

GPA คณิตศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 
GPA วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 
GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 

สอบสัมภาษณ ์ 50 

แฟ้มสะสมผลงาน 30 

 รวม 100 

   หมายเหตุ: 
1. มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่สนับสนุนการเข้าเรียนในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย 

เช่น ความสามารถทางด้านสื่อมัลติมีเดีย และ/หรือ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)/ดิจิทัล 

2. มีคลิปแนะนำตนเองและอธิบายผลงานด้านสื่อมัลติมีเดีย และ/หรือ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT)/ดิจิทัล หรือความสามารถของตนเองความยาวไม่เกิน 2 นาที 

3. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือความผิดปกติใดๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในหลักสูตรฯ  
4. ผลสรุปการพิจารณาตัดสินรับเข้าศึกษาต่อ จากคณะกรรมการสัมภาษณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6  ปวช. ปวส. 

วิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ. 5 ปี) 20 - 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.เครื่องกล) 20 

 

  ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์ หรือสาขาทีเ่กี่ยวข้อง  

(เฉพาะ ทล.บ เครื่องกล) 
 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ (เฉพาะ ม. 6) 

คณิตศาสตร์ 6 

วิทยาศาสตร ์ 6 

ภาษาต่างประเทศ 6 

   
  เกณฑ์การรบัสมคัร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑก์ารรับเขา้ศึกษา 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.50 30 

GPA คณิตศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 
GPA วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 
GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 

สอบสัมภาษณ ์ 70 

แฟ้มสะสมผลงาน - 
 รวม 100 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6  ปวช 

วิศวกรรมโยธา (ค.อ.บ. 5 ปี) 8 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.โยธา) 5 
 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสถาปัตยกรรม 
ช่างสำรวจ และปวช.ฐานวิทยาศาสตร์ ทกุสาขา 

 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ (เฉพาะ ม. 6) 

คณิตศาสตร์ 6 

วิทยาศาสตร ์ 6 

ภาษาต่างประเทศ 6 

 

   เกณฑ์การรบัสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

รายการ  

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 
เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ 

ค่าน้ำหนัก (%) 
วิศวกรรมโยธา (ค.อ.บ. 5 ปี) 

เทคโนโลยีอตุสาหกรรม  
(ทลบ.โยธา) 

GPAX 2.75 2.50 60 

GPA คณิตศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 
GPA วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 
GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 

สอบสัมภาษณ ์ 20 

แฟ้มสะสมผลงาน 20 

 รวม 100 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6  ปวช 

วิศวกรรมอุตสาหการ (ค.อ.บ. 5 ปี) 20 10 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ) 20 10 
 

ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา ช่างกลโรงงาน ช่างเขียนแบบ ช่างเทคนิค 

การผลิต ช่างเช่ือม ช่างอุตสาหกรรม และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 

- หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ (เฉพาะ ม. 6) 

คณิตศาสตร์ 6 

วิทยาศาสตร ์ 6 

ภาษาต่างประเทศ 6 

   
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.50 30 

GPA คณิตศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 
GPA วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 
GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 

สอบสัมภาษณ ์ 50 

แฟ้มสะสมผลงาน 20 

 รวม 100 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6  ปวช 

วิศวกรรมไฟฟ้า - วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง (ค.อ.บ. 5 ปี) 20 

วิศวกรรมไฟฟ้า - วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์ (ค.อ.บ. 5 ปี) 20 

วิศวกรรมไฟฟ้า - วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (ค.อ.บ. 5 ปี) 20 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.ไฟฟ้า) 20 
 

ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 

- หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ (เฉพาะ ม. 6) 

คณิตศาสตร์ 6 

วิทยาศาสตร ์ 6 

ภาษาต่างประเทศ 6 

   
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.75 25 

GPA คณิตศาสตร ์ 2.75 15 

GPA วิทยาศาสตร ์ 2.75 15 

GPA ภาษาต่างประเทศ 2.75 15 

สอบสัมภาษณ ์ 30 

แฟ้มสะสมผลงาน - 
 รวม 100 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย 
 

สาขาวิชา 
จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 
ม.6 ปวช. 

เทคโนโลยมีีเดีย – กลุ่มวิชาเทคโนโลยีมีเดยีดิจิทัล 3 - 
เทคโนโลยมีีเดีย - กลุ่มวิชาการพัฒนาเกม 4 - 
เทคโนโลยมีีเดีย - กลุ่มวิชานวัตกรรมมีเดยีทางการแพทย์ 3 - 
มีเดียอาตส์ - กลุ่มเอกการออกแบบกราฟิก 3 

มีเดียอาตส์ - กลุ่มเอกแอนิเมชัน 3 

มีเดียอาตส์ - กลุ่มเอกภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหว 3 

มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร ์ 4 

รวม 23 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย (ต่อ) 

สาขาวิชา 
จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 

เทคโนโลยมีีเดีย – กลุ่มวิชาเทคโนโลยีมีเดยีดิจิทัล 3 
 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.50 - 
GPA คณิตศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 
GPA วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 
GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 

สอบสัมภาษณ ์ 50 

แฟ้มสะสมผลงาน 50 

 รวม 100 

 

หมายเหตุ: แฟ้มสะสมผลงานต้องเกี่ยวข้องกบัสาขาวิชาฯ โดยมีผลงานเป็นทีป่ระจักษ์ และได้รบัรางวัลการประกวด 

              แข่งขันระดับเขต/จงัหวัด/ประเทศ 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย (ต่อ) 

สาขาวิชา 
จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 

เทคโนโลยมีีเดีย – กลุ่มวิชาการพัฒนาเกม 4 
 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 

 

   เกณฑ์การรบัสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.50 - 
GPA คณิตศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 
GPA วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 
GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 

สอบสัมภาษณ ์ 50 

แฟ้มสะสมผลงาน 50 

 รวม 100 

 

  หมายเหตุ: แฟ้มสะสมผลงานต้องเกี่ยวข้องกบัสาขาวิชาฯ โดยมีผลงานเป็นทีป่ระจักษ์ และไดร้ับรางวัลการประกวด 

                แข่งขันระดบัเขต/จงัหวัด/ประเทศ 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย (ต่อ) 

สาขาวิชา 
จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 

เทคโนโลยมีีเดีย – กลุ่มวิชานวัตกรรมมีเดียทางการแพทย ์ 3 
 

  ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 

 

   เกณฑ์การรบัสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.50 - 
GPA คณิตศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 
GPA วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 
GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 

สอบสัมภาษณ ์ 50 

แฟ้มสะสมผลงาน 50 

 รวม 100 

 

  หมายเหตุ: แฟ้มสะสมผลงานต้องเกี่ยวข้องกบัสาขาวิชาฯ โดยมีผลงานเป็นทีป่ระจักษ์ และไดร้ับรางวัลการประกวด 

                แข่งขันระดบัเขต/จงัหวัด/ประเทศ 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6  ปวช 

มีเดียอาตส์ - กลุ่มเอกการออกแบบกราฟิก 3 
 

ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.50 - 
GPA คณิตศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 
GPA วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 
GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 

สอบสัมภาษณ ์ 50 

แฟ้มสะสมผลงาน 50 

 รวม 100 

 

หมายเหตุ: แฟ้มสะสมผลงานต้องเกี่ยวข้องกบัสาขาวิชาฯ โดยมีผลงานเป็นทีป่ระจักษ์ และได้รบัรางวัลการประกวด 

               แข่งขันระดับเขต/จังหวัด/ประเทศ 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6  ปวช 

มีเดียอาตส์ - กลุ่มเอกแอนิเมชัน 3 
 

ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.50 - 
GPA คณิตศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 
GPA วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 
GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 

สอบสัมภาษณ ์ 50 

แฟ้มสะสมผลงาน 50 

  รวม รวมกัน 100 

 

หมายเหตุ: แฟ้มสะสมผลงานต้องเกี่ยวข้องกบัสาขาวิชาฯ โดยมีผลงานเป็นทีป่ระจักษ์ และได้รบัรางวัลการประกวด 

               แข่งขันระดับเขต/จังหวัด/ประเทศ 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6  ปวช 

มีเดียอาตส์ - กลุ่มเอกภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหว 3 
 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

รายการ 
 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 
เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) 

GPAX 2.50 - 
GPA คณิตศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 
GPA วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 
GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 

สอบสัมภาษณ ์ 50 

แฟ้มสะสมผลงาน 50 

 รวม 100 

 

หมายเหตุ: แฟ้มสะสมผลงานต้องเกี่ยวข้องกบัสาขาวิชาฯ โดยมีผลงานเป็นทีป่ระจักษ์ และได้รบัรางวัลการประกวด 

               แข่งขันระดับเขต/จังหวัด/ประเทศ 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6  ปวช 

มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร ์ 4 
 

ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

รายการ 
 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 
เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) 

GPAX 2.50 - 
GPA คณิตศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 
GPA วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 
GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 

สอบสัมภาษณ ์ 50 

แฟ้มสะสมผลงาน 50 

 รวม 100 

 

หมายเหตุ: แฟ้มสะสมผลงานต้องเกี่ยวข้องกบัสาขาวิชาฯ โดยมีผลงานเป็นทีป่ระจักษ์ และได้รบัรางวัลการประกวด 

              แข่งขันระดับเขต/จงัหวัด/ประเทศ 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สาขาวิชา 
จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 15 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 50 

นวัตกรรมบริการดิจทิทัล 45 

รวม 110 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 

สาขาวิชา 
จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 15 
 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 12 

วิทยาศาสตร ์ 5 

ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
 

  เกณฑ์การรบัสมคัร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑก์ารรับเขา้ศึกษา 

รายการ 
 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 
เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) 

GPAX 2.75 - 
GPA คณิตศาสตร ์ 2.75 - 
GPA วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 
GPA ภาษาต่างประเทศ 2.75 - 

สอบสัมภาษณ ์ 50 

แฟ้มสะสมผลงาน 50 

 รวม 100 
 

  เง่ือนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ๆ: 

1. สอบสัมภาษณ์โดยคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  
2. ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ที่สนบัสนุนการเข้าเรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ สามารถส่งพร้อม

คลิปแนะนำและอธิบายผลงานตนเอง  
3. เป็นผู้ที่ไม่มโีรคติดต่อร้ายแรง หรือความผิดปกติใดๆ ทีจ่ะเปน็อุปสรรคต่อการศึกษาในหลักสูตร  

โดยคณะกรรมการสัมภาษณ์ ตัดสินถือเป็นทีส่ิ้นสุด 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 

สาขาวิชา 
จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 50 
 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 12 

วิทยาศาสตร ์ 20 

ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
 

  เกณฑ์การรบัสมคัร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑก์ารรับเขา้ศึกษา 

รายการ 
 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 
เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) 

GPAX 3.00 - 
GPA คณิตศาสตร ์ 3.00 - 
GPA วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 
GPA ภาษาต่างประเทศ 3.00 - 

สอบสัมภาษณ ์ 100 

แฟ้มสะสมผลงาน - 
 รวม 100 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 

สาขาวิชา 
จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 

นวัตกรรมบริการดิจิทัล 45 
 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 5 

วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
ภาษาต่างประเทศ 6 

 

  เกณฑ์การรบัสมคัร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑก์ารรับเขา้ศึกษา 

รายการ 
 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 
เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) 

GPAX 2.50 - 
GPA คณิตศาสตร ์ 2.75 - 
GPA วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 
GPA ภาษาต่างประเทศ 2.50 - 

สอบสัมภาษณ ์ 60 

แฟ้มสะสมผลงาน 40 

 รวม 100 

     หมายเหตุ: 
1. สอบสัมภาษณ์โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2. ต้องมีแฟ้มสะสมผลงานและกิจกรรม (Portfolio) ของตัวเองที่สนับสนุนการเข้าเรียนในสาขาวชิานวัตกรรม  

             บริการดิจิทัล เช่น ความสามารถทางดา้น IT/ดิจิทัล และ/หรือ บคุลิกภาพและการสื่อสารโดดเด่น  
3. กรณีผู ้สมัครส่งคลิปแนะนำตนเอง และอธิบายผลงาน หรือ ความสามารถของตนเอง ความยาวคลิปไม่เกิน  

 2 นาที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  
4. เป็นผู ้ที ่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีภาวะตาบอดสี หรือความผิดปกติใด  ๆ ที ่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 ในหลักสูตร 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
 

สาขาวิชา จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 
ม.6 

สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)  2 

สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) 2 

นวัตกรรมการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) 2 

ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) 2 

ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 2 

การบูรณาการการออกแบบด้วยพหุปญัญา (หลักสูตรนานาชาติ) 2 

รวม 12 
 

ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  

หน่วยกิตรวม 

ของกลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

หน่วยกิตขั้นต่ำ 

สถาปัตยกรรม 
สถาปัตยกรรม

ภายใน 

นวัตกรรม 

การออกแบบ 

ออกแบบ 

นิเทศศิลป์ 
ภูมิสถาปัตยกรรม 

การบูรณาการ 

การออกแบบด้วย
พหุปัญญา 

คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 10 ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 10 ไม่กำหนดขั้นต่ำ 

วิทยาศาสตร์ 12 ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 

ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกย่ืนอย่างใดอย่างหน่ึง) 
TOEFL (iBT) 

(เต็ม 120) 

IELTS 

(เต็ม 9) 

CU – TEP 

(เต็ม 120) 

RMIT 

Intermediate (4.5) 
TOEIC 

(เต็ม 900) 

CEFR 

(B1) 

SAT 

> 53 > 4.5 > 53 > 4.5 > 540 > 41 - 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ต่อ) 
 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  

เกณฑ์การรับสมัคร/
เกณฑ์การเรียกสอบ

คัดเลือก 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นต่ำ 

• สถาปัตยกรรมภายใน  
• นวัตกรรมการออกแบบ 

• ออกแบบนเิทศศิลป ์

• ภูมิสถาปัตยกรรม 

 

สถาปัตยกรรม 

 

การบูรณาการ 
การออกแบบด้วย

พหุปัญญา 

ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX ไม่กำหนดขั้นต่ำ - - - 
GPA คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ - - - 
GPA วิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ - - - 
GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ - - - 

สอบสัมภาษณ์ 50 50 50 

สอบความถนัด 50 50 - 
แฟ้มสะสมผลงาน - - - 

คลิปวิดีโอ - - 50 

 รวม  100 100 100 
 

หมายเหตุ : ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำรอ้ยละ 50 ในแต่ละการสอบ 
 

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับคะแนนภาษาอังกฤษ (ทุกสาขาของคณะสถาปัตย์ฯ) 
Report of English Proficiency Test from TOEFL, IELTS, CU-TEP, RMIT, TOEIC or CEFR. 

** Remarks: 

  • English Proficiency Test accepted by SoA+D are as follow: TOEFL (ibt) = 61, IELTS = 5,  

CU-TEP = 61 or RMIT = Upper Intermediate (5), TOEIC = 605 or CEFR 51: B2 

• For those who get the scores with IELTS – 4.5, TOEFL (ibt) – 53-60, CU-TEP – 53-60 or RMIT = 

Intermediate (4.5), TOEIC = 540 - 604 or CEFR 41-50: B1 can submit the application form and take  
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ต่อ) 
 

the aptitude and interview test. If the students are accepted, they are required to study English 

Course in May - June. 

Students may directly apply at RMIT to take the RMIT English Test. 

Please contact the staff at 0-2930-3570 or Line ID: rmitenglishth. 
 

เง่ือนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ๆ ทุกสาขาวิชา ยกเว้น การบูรณาการการออกแบบด้วยพหุปญัญา (หลักสูตร
นานาชาติ) 

1. Personal Statement 

Personal statement must be able to demonstrate the following: 

• Your motivation to study – Why you decide to apply for the program and why you choose 

SoA+D, or KMUTT. 

• Your expectation from the study – How the study can accommodate your future career plan or 

other things you would like to achieve after graduation. 

2. Portfolio Content 

Portfolio should be a tangible evidence of your potential and interest. All materials in the portfolio 

should be original pieces; any kind of duplication is not recommended. Portfolio must be able to 

demonstrate the following attributes: 

• Your basic skills or spatial comprehension– sketching, drawing, painting, printmaking, model 

making, or photographic work. Minimum of 5 pieces 

• Your ideas/ works are related to the discipline of study (architecture, interior architecture, 

industrial design and communication design). Minimum of 5 pieces 

• Other evidence of extra-curricular activities (For example: social activities, academic activities, 

etc. during the last 3 years) 

Portfolio Format 

The focus of your portfolio is basically the content. We would like to encourage use of simple 

format that clearly shows your potential and interest that we are looking for. The portfolio 

should have an international paper dimension - A4 or A3. The maximum size should not 

exceed A3. 

Portfolio Submission 

Applicant must bring the original portfolio on the interview day. 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ต่อ) 

เง่ือนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ๆ เฉพาะสาขาวิชาการบูรณาการการออกแบบด้วยพหุปญัญา (หลักสูตร
นานาชาติ) 

1. Personal Statement in video format. Maximum 5 minutes. 

A personal statement is a crucial part of your application. It should help MIDI team to understand 

your passion and your goal. What do you plan for yourself and how studying at MIDI could help 

you achieve your goal. How is your goal aligned with MIDI’s program objectives? 
• Video file must be saved in .mov, .mp4, .avi format. 

• Total file size must not exceed 20 MB and named as 

“MIDI_firstname_lastname_statement”. 
2. e-Portfolio Content (optional) 

2.1 Personal Profile 

2.2 Five to eight pieces of selected works including one, and/or more than one, of the following 

areas of interest. 

• Art and creative works – including sketches, paintings, photography, models, drawings, 

animation, film, digital artwork. 

• Scientific projects – including photos of work and a concise description 

• Business projects – including photos of work and a concise description 

2.3 Work experiences 

2.4 Academic experiences (exchange , workshop, summer camp) 

2.5 Social or community works 

2.6 Achievement, competitions, and awards 

Portfolio Format and size and naming 

• The focus of your portfolio is the content. We would like to encourage the use of simple format 

that clearly shows your potential and interest that we are looking for. 

• Portfolio must be saved in pdf format. Total file size of E-Portfolio must not exceed 20 MB 

                 Animation and Video file must be saved in .mov format. 

       Total file size must not exceed 20 MB and named as “MIDI_firstname_lastname_Portfolio”. 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ต่อ) 
 

3. Interview 

Your interview will be evaluated against the following criteria. 

• Ability to handle a formal conversation in English. 

• Ability to discuss about business in general as well as relevant social and environmental issues. 

Ability to express self-interest, passion and commitment in the discipline of study.   
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

วิทยาลัยสหวิทยาการ 
 

สาขาวิชา 
จำนวนรับเข้าศึกษา 

(คน) 
ม.6 

การออกแบบดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาเอกการออกแบบและการสรา้งเกม 2 

การออกแบบดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาเอกแอนิเมชั่นและวิชวลเอฟเฟกต์ 2 

เทคโนโลยีแนวสรา้งสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) 2 

วิศวกรรมระบบอัจฉริยะ 10 

รวม 15 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

วิทยาลัยสหวิทยาการ (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนรับเข้าศึกษา 

(คน) 
ม.6 

การออกแบบดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาเอกการออกแบบและการสรา้งเกม 1 

การออกแบบดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาเอกแอนิเมชั่นและวิชวลเอฟเฟกต์ 2 

เทคโนโลยีแนวสรา้งสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) 2 
 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกย่ืนอย่างใดอย่างหน่ึง) 

TOEFL 

(iBT) 

TOEFL 
(Paper-

Based) 

TOEFL 
(Computer-

Based) 

TOEFL iBT 

Home 

Edition 

IELTS TU-GET CU – TEP 
DuoLingo 

English Test 

> 61 > 500 

 

(ไม่รับ 
TOEFL ITP) 

> 173 > 72 > 5.5 > 63 > 61 > 85 

 

หมายเหตุ : สำหรับผู้เข้าสมัครที่มผีลการเรียนดี หากคะแนนภาษาอังกฤษ ไม่ถึงเกณฑ์ข้ันต่ำที่กำหนด สามารถใช้เงือ่นไข  
               ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ประเภท B แทนได้  

     ดูรายละเอียดได้ที่ : https://www.dd-ct.kmutt.ac.th/admission 

 

https://www.dd-ct.kmutt.ac.th/admission
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

วิทยาลัยสหวิทยาการ (ต่อ) 
 

รายการ 
 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 
 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ 
การออกแบบดจิิทลั 
(หลกัสูตรนานาชาติ) 

 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ 
เทคโนโลยีแนวสร้างสรรค์  

(หลกัสูตรนานาชาติ) 
ค่าน้ำหนัก (%) 

GPAX 2.50 2.75 - 
GPA คณิตศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 
GPA วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 
GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 

สอบสัมภาษณ ์ 100 

สอบความถนัด - 
แฟ้มสะสมผลงาน - 

 รวม 100 

 

หมายเหตุเพ่ิมเติม :  
1.  สำหรับสาขาวิชาการออกแบบดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 

เอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติม สำหรับเพื่อพิจารณาการคัดเลือกเข้าศึกษา 

• สาขาวิชาเอกการออกแบบและการสร้างเกม  แฟ้มสะสมผลงาน portfolio Game Analysis Essay on 

candidate’s selected game (500-1000 words estimate). The essay should include the overview 

of the game as well as in depth analysis on the game mechanic and game play. 

• สาขาวิชาเอกแอนิเมชั ่นและวิชวลเอฟเฟกต์ แฟ้มสะสมผลงาน portfolio Minimum of 10 pieces of 

drawings in both Traditional and Creative style 

     ดูรายละเอียดได้ที่ : https://www.dd-ct.kmutt.ac.th/admission 

 

 

 

 

https://www.dd-ct.kmutt.ac.th/admission
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

วิทยาลัยสหวิทยาการ (ต่อ) 

 

2.  สำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีแนวสรา้งสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
     เอกสารที่ตอ้งส่งเพิ่มเตมิ สำหรับเพื่อพจิารณาการคัดเลอืกเข้าศึกษา 

1. แฟ้มสะสมผลงาน portfolio รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ Candidate need to prepare an academic portfolio 

outlining the activities, awards, certificates that show student’s relevance and interests to the 
program. 

2. Statement of Purpose Candidate need to also submit a Statement of Purpose outlining the 

reasons they wish to study ‘Creative Technology’, their understanding of the program, their 
passion towards computer, technology, science, or mathematics. The candidate will need to 

also state their future career outlook. The essay should be approximately 1 page long. 

ดูรายละเอียดได้ที่: https://www.dd-ct.kmutt.ac.th/admission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dd-ct.kmutt.ac.th/admission


  

โครงการ Active Recruitment (ครั้งท่ี 2) ปีการศึกษา 2566 
 

 
 

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ.  ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 

46 | P a g e  

 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

วิทยาลัยสหวิทยาการ (ต่อ) 

สาขาวิชา จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 
ม.6 

วิศวกรรมระบบอัจฉริยะ 10 

 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 8 

วิทยาศาสตร ์ 20 

ภาษาต่างประเทศ 6 
    

  เกณฑ์การรบัสมคัร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑก์ารรับเขา้ศึกษา 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 3.00 

90 

GPA คณิตศาสตร ์ 3.00 

GPA วิทยาศาสตร ์ 3.00 

GPA ภาษาต่างประเทศ 3.00 

TGAT (เต็ม 100 คะแนน) ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
TPAT3 (เต็ม 100 คะแนน) ไม่กำหนดข้ันต่ำ 

สอบสัมภาษณ ์ 10 

แฟ้มสะสมผลงาน - 
 รวม 100 

หมายเหตุ:  
1. นักเรียนที่สมัครจะต้องแนบคะแนน TGAT/TPAT 

2. นักเรียนที่สมัครทกุคนต้องมีแฟม้สะสมผลงาน ซึ่งควรมีรายละเอียด ดังนี ้
- โครงงานในระดับมัธยมปลาย ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ 

- ผลงานที่สนใจหรือถนัดอื่น ๆ 



  

โครงการ Active Recruitment (ครั้งท่ี 2) ปีการศึกษา 2566 
 

 
 

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ.  ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 
 

สาขาวิชา 
จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6  ปวช 

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (วศ.บ. 4 ปี) 8 2 
 

ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชา  

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 9 

วิทยาศาสตร ์ 5 

ภาษาต่างประเทศ 6 
 

  เกณฑ์การรบัสมคัร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑก์ารรับเขา้ศึกษา 

รายการ 
 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
เกณฑ์การรับเขา้

ศึกษา 
เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) 

GPAX 2.50 - 
GPA คณิตศาสตร ์ 2.50 - 
GPA วิทยาศาสตร ์ 2.50 - 
GPA ภาษาต่างประเทศ 2.00 - 

สอบสัมภาษณ ์ 100 

แฟ้มสะสมผลงาน - 
 รวม 100 

หมายเหตุ (เพ่ิมเติม):  

1. เคยได้รับรางวัลการแข่งทกัษะทางวิทยาศาสตรห์รือคณิตศาสตร์ หรือมผีลงานทางด้านนวัตกรรมในระดบัเขต 

ข้ึนไป หรือมผีลงานที่คณะกรรมการคัดเลือกเห็นสมควร 

2. ผู้สมัครต้องผ่านการสอบคัดเลือกกับคณะกรรมการของสถาบันฯ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 
เรื่อง เกณฑ์การรบัสมัครนักศึกษา 

รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงเพ่ือผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม 

 ปีการศึกษา 2566 

................................................................... 
 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ในโครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม  ปีการศึกษา 2566 จึงวาง
ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ ดังนี ้
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2566 
 

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  
1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามสายการเรียนที่

สาขาวิชากำหนด  
1.3 จำนวนหน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา ไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนด (เฉพาะผู้สำเร็จ

การศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6)  
1.4 ผลการเรียนเฉลี ่ยสะสม (GPAX) และผลการเร ียนเฉลี ่ย (GPA) กล ุ ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนด 

1.5 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
1.6 ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม 

 

2. เงื่อนไขการรับเข้าศึกษา 
2.1 กรณีได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันการเลือกเรียนที่ มจธ. ในระบบ 

TCAS ภายในวันที่กำหนด 

2.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันการเลอืกเรียนที่ มจธ. ในระบบ TCAS แล้ว จะถูกตัดช่ือออกจากการมีสิทธิ
สมัครสอบรอบต่อไป กรณีที่ต้องการสมัครรอบต่อไปต้องสละสิทธิก่อน หากมีการสมัครครั้งต่อไปโดย
ไม่สละสิทธิแล้วผ่านการคัดเลือกจะถือเป็นโมฆะ  

2.3 มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายช่ือผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิเฉพาะผู้ที่ยืนยันเลือก มจธ. เท่านั้น และ
ต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิการเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2566 ภายในระยะเวลาและตามอัตรา
ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด (ตามประกาศ มจธ. เรื่อง การเก็บค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2564) หากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่มีสิทธิในการเข้าศึกษา 

TCAS รอบที่ 2 

https://bit.ly/2YWBcS3
https://bit.ly/2YWBcS3
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2.4 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาที่ชำระค่ายืนยันสิทธิแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธิการเข้าศกึษา              
ที่ได้ชำระไปแล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

2.5 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต้องผ่านการตรวจร่างกาย 

2.6 ติดตามกำหนดการลงทะเบียนและตารางกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานทะเบียน
นักศึกษา : https://regis.kmutt.ac.th 

3. หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย 

3.1 ผู้สมัครอปัโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัคร ดังนี ้
3.1.1 รูปถ่ายขนาด 1 – 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
3.1.2 สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6               
หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3) หรือ สำเนาระเบียนผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (สำหรับ       
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3) 
3.1.3 สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 

4. ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้ 
4.1 กรณีสอบคัดเลือก ณ มจธ. นำบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ 

4.2 กรณีสอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อ
ยืนยันตัวตนในวันสอบ 

5. ในกรณีที่มีข้อขัด หรือแย้ง หรือกรณีที่มิได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นผู้มี
อำนาจวินิจฉัยช้ีขาด คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาถือเป็นที่สุด 

 

นโยบายด้านความเท่าเทียมและความหลากหลายในสังคม 

 มจธ. มุ่งมั่นในการส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลายในสังคม มจธ. เปิดรับความหลากหลายใน
สังคมอย่างมุ่งมั่น ทั้งด้านเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ต้นกำเนิด วัฒนธรรม ชาติพันธ์ุ 
ความทุพพลภาพ ศาสนา การระบุเพศสภาพ รสนิยมทางเพศ เรายืนหยัดจะปฏิบัติกับทุ กคนอย่างเป็นธรรมและ
เป็นกลาง เพื่อให้มั่นใจว่าความเท่าเทียมและความหลากหลายในสังคม มจธ. จะได้รับการพัฒนาให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป 
 

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต  ลิ้มมณีวิจิตร) 
รองอธิการบดฝี่ายพัฒนานกัศึกษา ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี 
 

https://regis.kmutt.ac.th/


วันท่ี
1. ประกาศรับสมัคร : ผู้สมัครกรอกใบสมัครออนไลน์

ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

ผู้สมัครอัปโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัคร ดังน้ี
   1.1 รูปถ่ายขนาด 1 - 1.5 น้ิว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

   1.2 ส าเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
   1.3 ส าเนาแฟ้มสะสมผลงาน

2. มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก
ผ่านเว็บไซต์   https://admission.kmutt.ac.th

3. ผู้ท่ีมีสิทธิสอบตามประกาศต้องดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) 

แล้วน าไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ หรือ เอทีเอ็ม ของธนำคำรกรุงเทพ เท่าน้ัน !
หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

4. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบท่ีช าระค่าสมัครแล้ว พร้อมเวลาและสถานท่ีสอบ
ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

5. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพ้ืนฐาน เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/

ความสามารถพิเศษ วันอังคารท่ี 18 เมษายน  2566

6. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก
ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

7. มหาวิทยาลัยฯ ส่งข้อมูลผู้สมัครและผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบท่ี 2 เข้าระบบ TCAS วันอังคารท่ี 2 พฤษภาคม 2566

8. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันเลือกเรียนท่ี มจธ. ในระบบ TCAS

ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com

วันพฤหัสบดีท่ี 4 - วันศุกร์ท่ี 5 พฤษภาคม 2566

(ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน)

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิ จะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิเข้ำศึกษำ
จะขอสิทธิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

9. ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบท่ี 2
ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

10. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศต้องดาวน์โหลดใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา 
แล้วน าไปช ำระเงินท่ีเคำน์เตอร์ หรือ เอทีเอ็ม ของธนำคำรกรุงเทพ เท่าน้ัน ! 
หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร
วิธีกำรพิมพใบช ำระเงิน/ชองทำงกำรช ำระเงิน: https://kmutt.me/payment

วันพุธท่ี 10 - วันอังคารท่ี 23 พฤษภาคม 2566

(ระยะเวลาช าระเงิน 14 วัน)

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ)

11. ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา
ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

12. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (ท่ีช าระเงินค่ำยืนยันสิทธิเรียบร้อยแล้ว)

ตรวจสอบรหัสนักศึกษำใหม่และติดตามกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 
ผ่านเว็บไซต์ส านักงานทะเบียนฯ https://regis.kmutt.ac.th 

โทร. 02-470-8148    อีเมล : regist@kmutt.ac.th

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 26 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลง ติดตำมก ำหนดกำรล่ำสุดได้ท่ี : https://admission.kmutt.ac.th

ข้อมูล ณ วันท่ี 21 ตุลำคม 2565

วันพุธท่ี 10 - วันอังคารท่ี 23 พฤษภาคม 2566

ก ำหนดกำรรับสมัครนักศึกษำ
โครงกำรคัดเลือกตรงเพ่ือผลิตบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม (คร้ังท่ี 1) ปีกำรศึกษำ 2566

กำรด ำเนินกำร

วันพุธท่ี 10 พฤษภาคม 2566

วันอังคารท่ี 4 - วันศุกร์ท่ี 7 เมษายน 2566

(ระยะเวลาช าระเงิน 4 วัน)

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธิในกำรเข้ำสอบ)

วันอาทิตย์ท่ี 12 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 31 มีนาคม 2566

(ระยะเวลาสมัคร 48 วัน)

วันอังคารท่ี 11 เมษายน  2566

วันอังคารท่ี 4 เมษายน 2566

วันศุกร์ท่ี 21 เมษายน  2566

TCAS รอบที่ 2

http://admission.kmutt.ac.th/
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

 

คณะ/สถาบัน 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ ............................................................................................................................................2 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ...................................................................................................8 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ .......................................................................................................................... 13 

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ........................................................................................................... 15 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ 
 

สาขาวิชา จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) 
จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 

คณิตศาสตร์ 8 5 

สถิติและวิทยาการข้อมลู 5 2 

จุลชีววิทยา 50 10 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20 4 

เคม ี 20 10 

ฟิสิกส์ – สาขาวิชาเอกฟิสิกส์อุตสาหกรรม 5 1 

ฟิสิกส์ – สาขาวิชาเอกฟิสิกส์วัสดุและ 

เครื่องมือทางการแพทย ์
5 1 

ฟิสิกส์ – สาขาวิชาเอกฟิสิกสเ์ชิงทฤษฏีและ 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
5 1 

รวม 118 34 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

สาขาวิชา จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) 
จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 

คณิตศาสตร์ 8 5 

 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 8 

วิทยาศาสตร ์ 20 

ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
 

หมายเหตุ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่กำหนดหน่วยกิตข้ันต่ำแต่ต้องมี หากนักเรียนไมก่รอกข้อมลูในระบบรับสมัคร                                                            
จะถือว่าไม่ผา่นเกณฑ์การรบัสมคัร 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.75 20 - 

GPA คณิตศาสตร ์ 3.00 30 - 

GPA วิทยาศาสตร ์ 3.00 30 - 

GPA ภาษาต่างประเทศ 2.75 20 - 

สอบสัมภาษณ์ - 100 

สอบความถนัด - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - - 

 รวม 100 100 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

สาขาวิชา จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) 
จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 

สถิติและวิทยาการข้อมลู 5 2 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 8 

วิทยาศาสตร ์ 20 

ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
 

หมายเหตุ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่กำหนดหน่วยกิตข้ันต่ำแต่ต้องมี หากนักเรียนไมก่รอกข้อมลูในระบบรับสมัคร                                                            
จะถือว่าไม่ผา่นเกณฑ์การรบัสมคัร 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.75 20 - 

GPA คณิตศาสตร ์ 3.00 30 - 

GPA วิทยาศาสตร ์ 3.00 20 - 

GPA ภาษาต่างประเทศ 2.75 30 - 

สอบสัมภาษณ์ - 100 

สอบความถนัด - - 

แฟ้มสะสมผลงาน - - 

 รวม 100 100 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 

 

สาขาวิชา จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) 
จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 

จุลชีววิทยา 50 10 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20 4 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 8 

วิทยาศาสตร ์ 20 

ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
 

หมายเหตุ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่กำหนดหน่วยกิตข้ันต่ำแต่ต้องมี หากนักเรียนไมก่รอกข้อมลูในระบบรับสมัคร                                                            
จะถือว่าไม่ผา่นเกณฑ์การรบัสมคัร 

 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.75 - 30 

GPA คณิตศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 25 

GPA วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 25 

GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 20 

สอบสัมภาษณ์ - - 

สอบความถนัด - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - - 

 รวม 100 100 

 

หมายเหตุ   คะแนน GPA ไม่กำหนดข้ันต่ำแต่ต้องมีคะแนนหากนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรบัสมัคร  
จะถือว่าไม่ผา่นเกณฑ์การรบัสมคัร 



  โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์   
  เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2566  
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

สาขาวิชา จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) 
จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 

เคม ี 20 10 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 8 

วิทยาศาสตร ์ 20 

ภาษาต่างประเทศ 6 

 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 3.00 50 20 

GPA คณิตศาสตร ์ 2.75 20 10 

GPA วิทยาศาสตร ์ 3.00 30 20 

GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - - 
สอบสัมภาษณ์ - 50 

สอบความถนัด - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - - 

 รวม 100 100 
 

หมายเหต ุ คะแนน GPA ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดข้ันต่ำแต่ต้องมีคะแนนหากนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรบัสมัคร 
จะถือว่าไม่ผา่นเกณฑ์การรบัสมคัร 

 

 



  โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์   
  เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2566  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

สาขาวิชา จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) 
จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 

ฟิสิกส์ – สาขาวิชาเอกฟิสิกส์อุตสาหกรรม 5 1 

ฟิสิกส์ – สาขาวิชาเอกฟิสิกส์วัสดุและเคร่ืองมือทางการแพทย ์ 5 1 

ฟิสิกส์ – สาขาวิชาเอกฟิสิกส์เชงิทฤษฏีและการวิเคราะห์ข้อมูล 5 1 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 8 

วิทยาศาสตร ์ 20 

ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
 

หมายเหตุ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่กำหนดหน่วยกิตข้ันต่ำแต่ต้องมี หากนักเรียนไมก่รอกข้อมลูในระบบรับสมัคร                                                            
จะถือว่าไม่ผา่นเกณฑ์การรบัสมคัร 

 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX ไม่กำหนดข้ันต่ำ - - 
GPA คณิตศาสตร ์ 2.75 50 - 
GPA วิทยาศาสตร ์ 2.75 50 - 
GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - - 

สอบสัมภาษณ์ - 100 

สอบความถนัด - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - - 

 รวม 100 100 
 

หมายเหตุ   คะแนน GPAX, GPA ไม่กำหนดข้ันต่ำแต่ต้องมีคะแนนหากนักเรียนไมก่รอกคะแนนในระบบรับสมัคร  
จะถือว่าไม่ผา่นเกณฑ์การรบัสมคัร 



  โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์   
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 
เทคโนโลยีบรรจภุัณฑแ์ละการพิมพ ์ ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ - 2 - 
วิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ. 5 ปี) 5 5 2 2 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) เครื่องกล 5 5 2 2 

วิศวกรรมโยธา (ค.อ.บ. 5 ปี) 2 - 2 - 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.โยธา) 4 - 2 - 

วิศวกรรมไฟฟ้า - วิชาเอกไฟฟา้กำลัง (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ 10 

วิศวกรรมไฟฟ้า - วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์ (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ 10 

วิศวกรรมไฟฟ้า - วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ 10 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) ไฟฟา้ ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ 10 

รวม - 54 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

  



  โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์   
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 
เทคโนโลยีบรรจภุัณฑแ์ละการพิมพ ์ ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ - 2 - 

 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 6 

วิทยาศาสตร ์ 6 

ภาษาต่างประเทศ 6 

 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.50 40 20 

GPA คณิตศาสตร ์ 2.50 20 20 

GPA วิทยาศาสตร ์ 2.50 20 20 

GPA ภาษาต่างประเทศ 2.00 20 20 

สอบสัมภาษณ์ - 20 

สอบความถนัด - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - - 

 รวม 100 100 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 
วิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ. 5 ปี) 5 5 2 2 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) เครื่องกล 5 5 2 2 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

    ผลการเรยีน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์ หรือสาขาทีเ่กี่ยวข้อง 
- หน่วยกิตรวมของกลุม่สาระการเรียนรูร้ายวิชา (เฉพาะ ม.6) 

 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 6 

วิทยาศาสตร ์ 6 

ภาษาต่างประเทศ 6 

 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.50 25 30 

GPA คณิตศาสตร ์ 2.50 25 10 

GPA วิทยาศาสตร ์ 2.50 25 10 

GPA ภาษาต่างประเทศ 2.50 25 - 
สอบสัมภาษณ์ - 50 

สอบความถนัด - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - - 

 รวม 100 100 

 

 

 



  โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์   
  เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2566  
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 
วิศวกรรมโยธา (ค.อ.บ. 5 ปี) 2 - 2 - 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.โยธา) 4 - 2 - 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

- หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 6 

วิทยาศาสตร ์ 6 

ภาษาต่างประเทศ 6 

 

รายการ  

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 
เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 

วิศวกรรมโยธา  
(ค.อ.บ. 5 ปี) 

เทคโนโลยี 

อุตสาหกรรม  
(ทล.บ.โยธา) 

วิศวกรรมโยธา  
(ค.อ.บ. 5 ปี) 

เทคโนโลยี 

อุตสาหกรรม  
(ทล.บ.โยธา) 

วิศวกรรมโยธา  
(ค.อ.บ. 5 ปี) 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  
(ทล.บ.โยธา) 

GPAX 2.75 2.50 100 - 60 60 

GPA คณิตศาสตร ์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ - - - - 
GPA วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ - - - - 
GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ - - - - 

สอบสัมภาษณ์  - 20 20 

สอบความถนัด  - - - 
แฟ้มสะสมผลงาน  - 20 20 

รวม 100 100 100 100 
 

หมายเหตุ   คะแนน GPA  ไม่กำหนดข้ันต่ำแต่ต้องมีคะแนนหากนกัเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรบัสมัคร  
จะถือว่าไม่ผา่นเกณฑ์การรบัสมคัร 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 
วิศวกรรมไฟฟ้า - วิชาเอกไฟฟา้กำลัง (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ 10 

วิศวกรรมไฟฟ้า - วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์ (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ 10 

วิศวกรรมไฟฟ้า - วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ 10 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) ไฟฟา้ ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ 10 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 

- หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 6 

วิทยาศาสตร ์ 6 

ภาษาต่างประเทศ 6 

 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.75 25 25 

GPA คณิตศาสตร ์ 2.75 25 15 

GPA วิทยาศาสตร ์ 2.75 25 15 

GPA ภาษาต่างประเทศ 2.75 25 15 

สอบสัมภาษณ์ - 30 

สอบความถนัด - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - - 

 รวม 100 100 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สาขาวิชา จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) 
จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 2 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 3 1 

รวม 8 3 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 
 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้
หน่วยกิตขั้นต่ำ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
คณิตศาสตร์ 12 12 

วิทยาศาสตร ์ 5 20 

ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
 

หมายเหตุ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่กำหนดหน่วยกิตข้ันต่ำแต่ต้องมี หากนักเรียนไมก่รอกข้อมลูในระบบรับสมัคร                                                            
จะถือว่าไม่ผา่นเกณฑ์การรบัสมคัร 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
 

รายการ  

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ 
ค่าน้ำหนัก (%) 

ค่าน้ำหนัก (%) 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาการคอมพิวเตอร์  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

GPAX 3.00 - 30 - 

GPA คณิตศาสตร ์ 3.00 - 30 - 

GPA วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - - - 

GPA ภาษาต่างประเทศ 3.00 - 40 - 

สอบสัมภาษณ์ - - 100 

สอบความถนัด - - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - - - 

 รวม 100 100 

 

หมายเหตุ  คะแนน GPA วิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดข้ันต่ำแต่ต้องมีคะแนนหากนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรบัสมัคร  
 จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 

 

เง่ือนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ๆ (สำหรบัเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

- สอบสัมภาษณ์โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- เป็นผู ้ที ่ไม่มีโรคติดต่อร ้ายแรง หรือความผิดปกติใดๆ ที ่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในหลักสูตร โดย

คณะกรรมการสัมภาษณ์ตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

 

 

 

 

 



  โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์   
  เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2566  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6  ปวช. ม.6  ปวช. 
วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (วศ.บ. 4 ปี) 50 8 2 

 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

     ผลการเรยีน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชา 

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

      หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 9 

วิทยาศาสตร ์ 20 

ภาษาต่างประเทศ 6 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 3.00 25 - 

GPA คณิตศาสตร ์ 3.00 25 - 

GPA วิทยาศาสตร ์ 3.00 25 - 

GPA ภาษาต่างประเทศ 2.75 25 - 

สอบสัมภาษณ์ - 100 

สอบความถนัด - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - - 

 รวม 100 100 
 

    หมายเหตุ (เพ่ิมเติม) : ผู้สมัครต้องผ่านการสอบคัดเลือกกับคณะกรรมการของสถาบันฯ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เรื่อง เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

รอบท่ี 2 โครงการ “ทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์” ปีการศึกษา 2566 

................................................................... 
 

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ในโครงการ “ทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์” ปีการศึกษา 2566 จึงวางระเบียบการรับ
สมัครคัดเลือกเข้าศึกษา ไว้ดังนี้ 
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ - วันที่ 15 มีนาคม 2566 

 

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

1.1 เป็นผู้สำเรจ็การศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
1.2 จำนวนหน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา ไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนด (เฉพาะผู้สำเร็จ

การศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)  
1.3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนด 

1.4 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
1.5 ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม 

2. เงื่อนไขการรับเข้าศึกษา 
2.1 กรณีได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันการเลือกเรียนที่ มจธ. ในระบบ 

TCAS ภายในวันที่กำหนด 

2.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันการเลือกเรียนที่ มจธ. ในระบบ TCAS แล้ว จะถูกตัดชื่อออกจากการมีสิทธิ
สมัครสอบรอบต่อไป กรณีท่ีต้องการสมัครรอบต่อไปต้องสละสิทธิก่อน หากมีการสมัครครั้งต่อไปโดยไม่
สละสิทธิแล้วผ่านการคัดเลือกจะถือเป็นโมฆะ  

2.3 มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิเฉพาะผู้ที่ยืนยันเลือก มจธ. เท่านั้ น และ
ต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิการเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2566 ภายในระยะเวลาและตามอัตราที่
มหาวิทยาลัยฯ กำหนด (ตามประกาศ มจธ. เรื่อง การเก็บค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2564) หากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่มีสิทธิในการเข้าศึกษา 

2.4 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาที่ชำระค่ายืนยันสิทธิแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธิการเข้าศึกษา              
ที่ได้ชำระไปแล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

2.5 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต้องผ่านการตรวจร่างกาย 

TCAS รอบที่ 2 

https://bit.ly/2YWBcS3
https://bit.ly/2YWBcS3
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2.6 ติดตามกำหนดการลงทะเบียนและตารางกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานทะเบียน
นักศึกษา : https://regis.kmutt.ac.th 

3. หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย 

3.1 ผู้สมัครอัพโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัคร ดังนี้ 
3.1.1 รูปถ่ายขนาด 1 – 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
3.1.2 สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)  
        หรือ สำเนาระเบียนผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) 
3.1.3 เอกสารรับรองการประกอบธุรกิจด้านการพิมพ์หรือด้านบรรจุภัณฑ์ จากองค์กรภาครัฐหรือ 

        สมาคมท่ีเกี่ยวข้องทางด้านการพิมพ์หรือด้านบรรจุภัณฑ์ 

3.1.4 เอกสารรับรองและหลักฐานแสดงการเป็นทายาท (บุตรหรือหลาน) อย่างแท้จริง ของผู้สมัครกับ 

        เจ้าของธุรกิจการพิมพ์หรือธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีชื่ออยู่ในเอกสารรับรองการประกอบธุรกิจนั้นๆ 

3.1.5 สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 

4. ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้ 
4.1 กรณีสอบคัดเลือก ณ มจธ. นำบัตรประจำตัวประชาชน เพ่ือยืนยันตัวตนในวันสอบ 

4.2 กรณีสอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพ่ือ
ยืนยันตัวตนในวันสอบ 

5. ในกรณีที่มีข้อขัด หรือแย้ง หรือกรณีที่มิได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นผู้มี
อำนาจวินิจฉัยชี้ขาด คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาถือเป็นที่สุด 

 

นโยบายด้านความเท่าเทียมและความหลากหลายในสังคม 

 มจธ. มุ่งมั่นในการส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลายในสังคม มจธ. เปิดรับความหลากหลายใน
สังคมอย่างมุ่งมั่น ทั้งด้านเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ต้นกำเนิด วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ ความ
ทุพพลภาพ ศาสนา การระบุเพศสภาพ รสนิยมทางเพศ เรายืนหยัดจะปฏิบัติกับทุกคนอย่างเป็นธรรมและเป็นกลาง 
เพ่ือให้มั่นใจว่าความเท่าเทียมและความหลากหลายในสังคม มจธ. จะได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เชาวลติ  ลิ้มมณีวิจิตร) 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

https://regis.kmutt.ac.th/


วันท่ี
1. ประกาศรับสมัคร : ผู้สมัครกรอกใบสมัครออนไลน์

ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

ผู้สมัครอัปโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัคร ดังน้ี
   1.1 รูปถ่ายขนาด 1 - 1.5 น้ิว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

   1.2 ส าเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
   1.3 เอกสารรับรองการประกอบธุรกิจด้านการพิมพ์หรือด้านบรรจุภัณฑ์ 
         จากองค์กรภาครัฐหรือสมาคมท่ีเก่ียวข้องทางด้านการพิมพ์หรือด้าน
         บรรจุภัณฑ์
   1.4 เอกสารรับรองและหลักฐานแสดงการเป็นทายาท (บุตรหรือหลาน) 

         อย่างแท้จริงของผู้สมัครกับเจ้าของธุรกิจการพิมพ์หรือธุรกิจบรรจุภัณฑ์ 
         ซ่ึงมีช่ืออยู่ในเอกสารรับรองการประกอบธุรกิจน้ันๆ
   1.5 ส าเนาแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

2. มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก

ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

3. ผู้ท่ีมีสิทธิสอบตามประกาศต้องดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) 

แล้วน าไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ หรือ เอทีเอ็ม ของธนำคำรกรุงเทพ  เท่าน้ัน !
หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

4. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบท่ีช าระค่าสมัครแล้ว พร้อมเวลาและสถานท่ีสอบ
ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

5. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพ้ืนฐาน เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ /

ความสามารถพิเศษ วันเสาร์ท่ี 1 เมษายน  2566

6. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก

ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

7. มหาวิทยาลัยฯ ส่งข้อมูลผู้สมัครและผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบท่ี 2 เข้าระบบ TCAS วันอังคารท่ี 2 พฤษภาคม 2566

8. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันเลือกเรียนท่ี มจธ . ในระบบ TCAS

ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com

วันพฤหัสบดีท่ี 4 - วันศุกร์ท่ี 5 พฤษภาคม 2566

(ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน)

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิ จะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิเข้ำศึกษำ
จะขอสิทธิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้ )

9. ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบท่ี 2

ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

10. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศต้องดาวน์โหลดใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา
แล้วน าไปช ำระเงินท่ีเคำน์เตอร์ หรือ เอทีเอ็ม ของธนำคำรกรุงเทพ  เท่าน้ัน !
หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร
วิธีกำรพิมพใบช ำระเงิน/ชองทำงกำรช ำระเงิน : https://kmutt.me/payment

วันพุธท่ี 10 - วันอังคารท่ี 23 พฤษภาคม 2566

(ระยะเวลาช าระเงิน 14 วัน)

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ )

ก ำหนดกำรรับสมัครนักศึกษำ
โครงกำร "ทำยำทธุรกิจกำรพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์"  ปีกำรศึกษำ 2566

กำรด ำเนินกำร

วันพุธท่ี 10 พฤษภาคม 2566

วันจันทร์ท่ี 20 - วันพฤหัสบดีท่ี 23 มีนาคม 2566

(ระยะเวลาช าระเงิน 4 วัน)

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธิในกำรเข้ำสอบ )

วันอาทิตย์ท่ี 12 กุมภาพันธ์ - วันพุธท่ี 15 มีนาคม 2566

(ระยะเวลาสมัคร 32 วัน)

วันจันทร์ท่ี 20 มีนาคม 2566

วันอังคารท่ี 28 มีนาคม 2566

วันพุธท่ี 5 เมษายน  2566

TCAS รอบที่ 2

http://admission.kmutt.ac.th/


วันท่ี

ก ำหนดกำรรับสมัครนักศึกษำ
โครงกำร "ทำยำทธุรกิจกำรพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์"  ปีกำรศึกษำ 2566

กำรด ำเนินกำร

TCAS รอบที่ 2

11. ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา
ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

12. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (ท่ีช าระเงินค่ำยืนยันสิทธิเรียบร้อยแล้ว)

ตรวจสอบรหัสนักศึกษำใหม่และติดตามกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 
ผ่านเว็บไซต์ส านักงานทะเบียนฯ https://regis.kmutt.ac.th 

โทร. 02-470-8148    อีเมล : regist@kmutt.ac.th

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 26 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลง ติดตำมก ำหนดกำรล่ำสุดได้ท่ี : https://admission.kmutt.ac.th

ข้อมูล ณ วันท่ี 20 ตุลำคม 2565

วันพุธท่ี 10 - วันอังคารท่ี 23 พฤษภาคม 2566



        โครงการทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  
        ปีการศึกษา 2566  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ม.6 

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการพิมพ ์ ทุกคนท่ีผ่านเกณฑ์ 10 

รวม - 10 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ม.6 

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ ทุกคนที่ผ่านเกณฑ์ 10 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 

วิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 

ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
 

หมายเหตุ หน่วยกิตข้ันต่ำ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำแต่ต้องม ี หากนักเรียนไม่
กรอกข้อมูลในระบบรับสมัคร จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 

 

 เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

เกรดเฉลี่ยข้ันต่ำ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.50 40 20 

GPA คณิตศาสตร์ 2.50 20 20 

GPA วิทยาศาสตร์ 2.50 20 20 

GPA ภาษาต่างประเทศ 2.50 20 20 

สอบสัมภาษณ์ - 20 

สอบความถนัด - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - - 

 รวม 100 100 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

 เงื่อนไขพิเศษ หรือคุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ๆ 

1. เอกสารรับรองการประกอบธุรกิจด้านการพิมพ์หรือด้านบรรจุภัณฑ์ จากองค์กรภาครัฐหรือสมาคมที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านการพิมพ์หรือด้านบรรจุภัณฑ์ 

2. เอกสารรับรองและหลักฐานแสดงการเป็นทายาท (บุตรหรือหลาน) อย่างแท้จริง ของผู้สมัครกับเจ้าของธุรกิจการ
พิมพ์หรือธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ซ่ึงมีชื่ออยู่ในเอกสารรับรองการประกอบธุรกิจนั้น ๆ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เรื่อง เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

รอบท่ี 2 โครงการส่งเสริมการพัฒนาบุตรหลานครู ปีการศึกษา 2566 

................................................................... 
 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี ในโครงการส่งเสริมการพัฒนาบุตรหลานครู ปีการศึกษา 2566 จึงวางระเบียบการรับสมัครคัดเลือก 

เข้าศึกษา ไว้ดังนี้ 
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ - วันที่ 15 มีนาคม 2566 

 

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามสายการเรียน  

ที่สาขาวิชากำหนด  
1.3 จำนวนหน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา ไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนด (เฉพาะผู้สำเร็จ

การศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)  
1.4 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนด 

1.5 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
1.6 ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม 

2. เงื่อนไขการรับเข้าศึกษา 
2.1 กรณีได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันการเลือกเรียนที่ มจธ. ในระบบ 

TCAS ภายในวันที่กำหนด 

2.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันการเลือกเรียนที่ มจธ. ในระบบ TCAS แล้ว จะถูกตัดชื่อออกจากการมีสิทธิ
สมัครสอบรอบต่อไป กรณีที่ต้องการสมัครรอบต่อไปต้องสละสิทธิก่อน หากมีการสมัครครั้งต่อไป  

โดยไม่สละสิทธิแล้วผ่านการคัดเลือกจะถือเป็นโมฆะ  
2.3 มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิเฉพาะผู้ที่ยืนยันเลือก มจธ. เท่านั้น และ

ต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิการเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2566 ภายในระยะเวลาและตามอัตราที่
มหาวิทยาลัยฯ กำหนด (ตามประกาศ มจธ. เรื่อง การเก็บค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2564) หากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่มีสิทธิในการเข้าศึกษา 

2.4 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาที่ชำระค่ายืนยันสิทธิแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธิการเข้าศึกษา              
ที่ได้ชำระไปแล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

2.5 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต้องผ่านการตรวจร่างกาย 

TCAS รอบที่ 2 

https://bit.ly/2YWBcS3
https://bit.ly/2YWBcS3
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2.6 ติดตามกำหนดการลงทะเบียนและตารางกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานทะเบียน
นักศึกษา : https://regis.kmutt.ac.th 

3. หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย 

3.1 ผู้สมัครอัปโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัคร ดังนี้ 
3.1.1 รูปถ่ายขนาด 1 - 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
3.1.2 สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6               

หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3) หรือ สำเนาระเบียนผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (สำหรับ
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3) 

3.1.3 เอกสารรับรองการประกอบวิชาชีพครู (ใบประกอบวิชาชีพครู หรือบัตรข้าราชการ หรือเอกสาร
รับรองจากผู้บังคับบัญชาสถานที่สอน) 

3.1.4 เอกสารรับรองและหลักฐานแสดงการเป็นทายาท (บุตรหรือหลาน) อย่างแท้จริง ของผู้สมัครกับ
ทายาทครุศาสตร์ ที่เป็นครู อาจารย์ 

3.1.5 สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 

4. ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้ 
4.1 กรณีสอบคัดเลือก ณ มจธ. นำบัตรประจำตัวประชาชน เพ่ือยืนยันตัวตนในวันสอบ 

4.2 กรณีสอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ทั ้งด้านหน้าและด้านหลัง  
เพ่ือยืนยันตัวตนในวันสอบ 

5. ในกรณีที ่มีข้อขัด หรือแย้ง หรือกรณีที ่มิได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

 เป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาถือเป็นที่สุด 
 

นโยบายด้านความเท่าเทียมและความหลากหลายในสังคม 

 มจธ. มุ่งมั่นในการส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลายในสังคม มจธ. เปิดรับความหลากหลาย  

ในสังคมอย่างมุ่งมั่น ทั้งด้านเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ต้นกำเนิด วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ 
ความทุพพลภาพ ศาสนา การระบุเพศสภาพ รสนิยมทางเพศ เรายืนหยัดจะปฏิบัติกับทุกคนอย่างเป็นธรรมและเป็น
กลาง เพื่อให้มั่นใจว่าความเท่าเทียมและความหลากหลายในสังคม มจธ. จะได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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(รองศาสตราจารย์ ดร.เชาวลติ  ลิ้มมณีวิจิตร) 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 

 

https://regis.kmutt.ac.th/


วันท่ี
1. ประกาศรับสมัคร : ผู้สมัครกรอกใบสมัครออนไลน์

ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

ผู้สมัครอัปโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัคร ดังน้ี
   1.1 รูปถ่ายขนาด 1 - 1.5 น้ิว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

   1.2 ส าเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
   1.3 เอกสารรับรองการประกอบวิชาชีพครู (ใบประกอบวิชาชีพครู 
        หรือบัตรข้าราชการ หรือเอกสารรับรองจากผู้บังคับบัญชาสถานท่ีสอน)

   1.4 เอกสารรับรองและหลักฐานแสดงการเป็นทายาท (บุตรหรือหลาน)     

         อย่างแท้จริงของผู้สมัครกับทายาทครุศาสตร์ ท่ีเป็นครู อาจารย์
   1.5 ส าเนาแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

2. มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก

ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

3. ผู้ท่ีมีสิทธิสอบตามประกาศต้องดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) 

แล้วน าไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ หรือ เอทีเอ็ม ของธนำคำรกรุงเทพ เท่าน้ัน !

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร
4. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบท่ีช าระค่าสมัครแล้ว พร้อมเวลาและสถานท่ีสอบ

ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

5. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพ้ืนฐาน เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/

ความสามารถพิเศษ วันเสาร์ท่ี 1 เมษายน  2566

6. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก

ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

7. มหาวิทยาลัยฯ ส่งข้อมูลผู้สมัครและผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบท่ี 2 เข้าระบบ TCAS วันอังคารท่ี 2 พฤษภาคม 2566

8. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันเลือกเรียนท่ี มจธ. ในระบบ TCAS

ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com

วันพฤหัสบดีท่ี 4 - วันศุกร์ท่ี 5 พฤษภาคม 2566

(ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน)

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิ จะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิเข้ำศึกษำ
จะขอสิทธิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

9. ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบท่ี 2

ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

10. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศต้องดาวน์โหลดใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา 
แล้วน าไปช ำระเงินท่ีเคำน์เตอร์ หรือ เอทีเอ็ม ของธนำคำรกรุงเทพ เท่าน้ัน ! 
หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร
วิธีกำรพิมพใบช ำระเงิน/ชองทำงกำรช ำระเงิน: https://kmutt.me/payment

วันพุธท่ี 10 - วันอังคารท่ี 23 พฤษภาคม 2566

(ระยะเวลาช าระเงิน 14 วัน)

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ)

ก ำหนดกำรรับสมัครนักศึกษำ
 โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำบุตรหลำนครู ปีกำรศึกษำ 2566

กำรด ำเนินกำร

วันพุธท่ี 10 พฤษภาคม 2566

วันจันทร์ท่ี 20 - วันพฤหัสบดีท่ี 23 มีนาคม 2566

(ระยะเวลาช าระเงิน 4 วัน)

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธิในกำรเข้ำสอบ)

วันอาทิตย์ท่ี 12 กุมภาพันธ์ - วันพุธท่ี 15 มีนาคม 2566

(ระยะเวลาสมัคร 32 วัน)

วันจันทร์ท่ี 20 มีนาคม 2566

วันอังคารท่ี 28 มีนาคม 2566

วันพุธท่ี 5 เมษายน  2566

TCAS รอบที่ 2

http://admission.kmutt.ac.th/


วันท่ี

ก ำหนดกำรรับสมัครนักศึกษำ
 โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำบุตรหลำนครู ปีกำรศึกษำ 2566

กำรด ำเนินกำร

TCAS รอบที่ 2

11. ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา
ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

12. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (ท่ีช าระเงินค่ำยืนยันสิทธิเรียบร้อยแล้ว)

ตรวจสอบรหัสนักศึกษำใหม่และติดตามกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 
ผ่านเว็บไซต์ส านักงานทะเบียนฯ https://regis.kmutt.ac.th 

โทร. 02-470-8148    อีเมล : regist@kmutt.ac.th

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 26 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลง ติดตำมก ำหนดกำรล่ำสุดได้ท่ี : https://admission.kmutt.ac.th

ข้อมูล ณ วันท่ี 20 ตุลำคม 2565

วันพุธท่ี 10 - วันอังคารท่ี 23 พฤษภาคม 2566



โครงการส่งเสริมการพัฒนาบุตรหลานครู 
ปีการศึกษา 2566 

 
 

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ม.6 

คณิตศาสตร์ 2 1 

สถิติและวิทยาการข้อมูล 2 1 

รวม 4 2 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 เงื่อนไขพิเศษ หรือคุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ๆ 
1. เอกสารรับรองการประกอบวิชาชีพครู (ใบประกอบวิชาชีพครู หรือบัตรข้าราชการ หรือเอกสารรับรองจาก

ผู้บังคับบัญชาสถานที่สอน) 
2. เอกสารรับรองและหลักฐานแสดงการเป็นทายาท (บุตรหรือหลาน) อย่างแท้จริง ของผู้สมัครกับทายาทครุศาสตร์ 

ที่เป็นครู อาจารย์ 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 

 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ม.6 

คณิตศาสตร์ 2 1 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 10 

วิทยาศาสตร์ 20 

ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
 

หมายเหตุ หน่วยกิตข้ันต่ำ ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำแต่ต้องม ี หากนักเรียนไมก่รอกข้อมูลในระบบรับสมัคร 
จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 

 

 เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

เกรดเฉลี่ยข้ันต่ำ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.75 10 - 

GPA คณิตศาสตร์ 2.75 40 - 

GPA วิทยาศาสตร์ 2.75 30 - 

GPA ภาษาต่างประเทศ 2.50 20 - 

สอบสัมภาษณ์ - 100 

สอบความถนัด - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - - 

 รวม 100 100 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ม.6 

สถิติและวิทยาการข้อมูล ทุกคนที่ผ่านเกณฑ์ 1 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 10 

วิทยาศาสตร์ 20 

ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
 

หมายเหตุ หน่วยกิตข้ันต่ำ ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำแต่ต้องม ี หากนักเรียนไมก่รอกข้อมูลในระบบรับสมัคร 
จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 

 

 เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

เกรดเฉลี่ยข้ันต่ำ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.75 ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก 10 

GPA คณิตศาสตร์ 2.75 ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก 40 

GPA วิทยาศาสตร์ 2.75 ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก 30 

GPA ภาษาต่างประเทศ 2.75 ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก 10 

สอบสัมภาษณ์ - 10 

สอบความถนัด - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - - 

 รวม 100 100 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 
วิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนท่ีผ่านเกณฑ ์ ทุกคนท่ีผ่านเกณฑ ์ 5 5 

วิศวกรรมโยธา (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ์ 2 

วิศวกรรมอุตสาหการ (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนท่ีผ่านเกณฑ ์ ทุกคนท่ีผ่านเกณฑ ์ 2 2 

วิศวกรรมไฟฟ้า - วิชาเอกไฟฟา้กำลัง (ค.อ.บ. 5 ป)ี ทุกคนท่ีผ่านเกณฑ ์ - 5 - 
วิศวกรรมไฟฟ้า - วิชาเอกอิเลก็ทรอนิกส์ (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนท่ีผ่านเกณฑ ์ - 5 - 
วิศวกรรมไฟฟ้า - วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนท่ีผ่านเกณฑ ์ - 5 - 

รวม - 31 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 เงื่อนไขพิเศษ หรือคุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ๆ 
1. เอกสารรับรองการประกอบวิชาชีพครู (ใบประกอบวิชาชีพครู หรือบัตรข้าราชการ หรือเอกสารรับรองจาก

ผู้บังคับบัญชาสถานที่สอน) 
2. เอกสารรับรองและหลักฐานแสดงการเป็นทายาท (บุตรหรือหลาน) อย่างแท้จริง ของผู้สมัครกับทายาทครุศาสตร์ 

ที่เป็นครู อาจารย์ 
 

 

 

 

 

 

 

  



โครงการส่งเสริมการพัฒนาบุตรหลานครู 
ปีการศึกษา 2566 

 
 

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 

วิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนท่ีผ่าน
เกณฑ์ 

ทุกคนท่ีผ่าน
เกณฑ์ 

5 5 

 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

    ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 
(เฉพาะ ม.6) 

คณิตศาสตร์ 6 

วิทยาศาสตร์ 6 

ภาษาต่างประเทศ 6 

 

 เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

เกรดเฉลี่ยข้ันต่ำ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.50 50 50 

GPA คณิตศาสตร์ 2.50 25 - 
GPA วิทยาศาสตร์ 2.50 25 - 
GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก - 

สอบสัมภาษณ์ - 50 

สอบความถนัด - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - - 

 รวม 100 100 

 

หมายเหตุ คะแนน GPA คณิตศาสตร,์ วิทยาศาสตร ์และภาษาตา่งประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำแต่ต้องมีคะแนน 
  หากนักเรียนไมก่รอกคะแนนในระบบรับสมัคร จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 

 
 
 
 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาบุตรหลานครู 
ปีการศึกษา 2566 

 
 

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 
วิศวกรรมโยธา (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนท่ีผ่านเกณฑ์ 2 

 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ชา่งสถาปัตยกรรม 

ช่างสำรวจ และปวช. ฐานวิทยาศาสตร์ ทุกสาขา 
 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 
(เฉพาะ ม.6) 

คณิตศาสตร์ 6 

วิทยาศาสตร์ 6 

ภาษาต่างประเทศ 6 

 

 เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

เกรดเฉลี่ยข้ันต่ำ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.50 100 60 

GPA คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก - 
GPA วิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก - 
GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก - 

สอบสัมภาษณ์ - 20 

สอบความถนัด - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - 20 

 รวม 100 100 

 
หมายเหตุ คะแนน GPA คณิตศาสตร,์ วิทยาศาสตร ์และภาษาตา่งประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำแต่ต้องมีคะแนน 
  หากนักเรียนไมก่รอกคะแนนในระบบรับสมัคร จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 
 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาบุตรหลานครู 
ปีการศึกษา 2566 

 
 

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 
วิศวกรรมอุตสาหการ (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ์ ทุกคนที่ผ่านเกณฑ์ 2 2 

 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา ช่างกลโรงงาน ช่างเขียนแบบ ช่างเทคนิค 

การผลิต ช่างเชื่อม ช่างอุตสาหกรรม และ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 
(เฉพาะ ม.6) 

คณิตศาสตร์ 6 

วิทยาศาสตร์ 6 

ภาษาต่างประเทศ 6 

 

 เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

เกรดเฉลี่ยข้ันต่ำ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.75 100 30 

GPA คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก - 
GPA วิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก - 
GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก - 

สอบสัมภาษณ์ - 50 

สอบความถนัด - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - 20 

 รวม 100 100 

 

หมายเหตุ คะแนน GPA คณิตศาสตร,์ วิทยาศาสตร ์และภาษาตา่งประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำแต่ต้องมีคะแนน 
  หากนักเรียนไมก่รอกคะแนนในระบบรับสมัคร จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 
 
 
 
 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาบุตรหลานครู 
ปีการศึกษา 2566 

 
 

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ม.6 

วิศวกรรมไฟฟ้า - วิชาเอกไฟฟา้กำลัง (ค.อ.บ. 5 ป)ี ทุกคนที่ผ่านเกณฑ์ 5 

วิศวกรรมไฟฟ้า - วิชาเอกอิเลก็ทรอนิกส์ (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ์ 5 

วิศวกรรมไฟฟ้า - วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ์ 5 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่เก่ียวข้อง 

 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 
(เฉพาะ ม.6) 

คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 

วิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 

ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
 

หมายเหตุ หน่วยกิตข้ันต่ำ ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำแต่ต้องม ี หากนักเรียนไมก่รอกข้อมูลในระบบรับสมัคร 
จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 

 

 เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

เกรดเฉลี่ยข้ันต่ำ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.50 40 20 

GPA คณิตศาสตร์ 2.50 20 20 

GPA วิทยาศาสตร์ 2.50 20 20 

GPA ภาษาต่างประเทศ 2.50 20 20 

สอบสัมภาษณ์ - 20 

สอบความถนัด - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - - 

 รวม 100 100 

 

 



-1- 
 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เรื่อง เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

รอบท่ี 2 โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. ปีการศึกษา 2566 

................................................................... 
 

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ในโครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. ปีการศึกษา 2566 จึงวางระเบียบการรับสมัครคัดเลือกเข้า
ศึกษา ไว้ดังนี้ 
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ - วันที่ 15 มีนาคม 2566 
 

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามสายการเรียนที่
สาขาวิชากำหนด  

1.2 ผลการเร ียนเฉลี ่ยสะสม (GPAX) และผลการเร ียนเฉลี ่ย (GPA) กลุ ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนด 

1.3 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
1.4 ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม 

 

2. เงื่อนไขการรับเข้าศึกษา 
2.1 กรณีได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันการเลือกเรียนที่ มจธ. ในระบบ 

TCAS ภายในวันที่กำหนด 

2.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกทีย่ืนยันการเลือกเรียนที่ มจธ. ในระบบ TCAS แล้ว จะถูกตัดชื่อออกจากการมีสิทธิ
สมัครสอบรอบต่อไป กรณีท่ีต้องการสมัครรอบต่อไปต้องสละสิทธิก่อน หากมีการสมัครครั้งต่อไปโดย
ไม่สละสิทธิแล้วผ่านการคัดเลือกจะถือเป็นโมฆะ  

2.3 มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิเฉพาะผู้ที่ยืนยันเลือก มจธ. เท่านั้น และ
ต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิการเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2566 ภายในระยะเวลาและตามอัตรา
ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด (ตามประกาศ มจธ. เรื่อง การเก็บค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2564) หากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่มีสิทธิในการเข้าศึกษา 

2.4 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาที่ชำระค่ายืนยันสิทธิแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธิการเข้าศึกษา              
ที่ได้ชำระไปแล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

2.5 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต้องผ่านการตรวจร่างกาย 

TCAS รอบที่ 2 

https://bit.ly/2YWBcS3
https://bit.ly/2YWBcS3


-2- 
 

2.6 ติดตามกำหนดการลงทะเบียนและตารางกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานทะเบียน
นักศึกษา : https://regis.kmutt.ac.th 

3. หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย 

3.1 ผู้สมัครอัพโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัคร ดังนี้ 
3.1.1 รูปถ่ายขนาด 1 – 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
3.1.2 สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพปีที่ 3) หรือ สำเนาระเบียนผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3) 

3.1.3 สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 

4. ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้ 
4.1 กรณีสอบคัดเลือก ณ มจธ. นำบัตรประจำตัวประชาชน เพ่ือยืนยันตัวตนในวันสอบ 

4.2 กรณีสอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพ่ือ
ยืนยันตัวตนในวันสอบ 

5. ในกรณีที่มีข้อขัด หรือแย้ง หรือกรณีที่มิได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นผู้มี
อำนาจวินิจฉัยชี้ขาด คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาถือเป็นที่สุด 

 

นโยบายด้านความเท่าเทียมและความหลากหลายในสังคม 

 มจธ. มุ่งม่ันในการส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลายในสังคม มจธ. เปิดรับความหลากหลายใน
สังคมอย่างมุ่งมั่น ทั้งด้านเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ต้นกำเนิด วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ 
ความทุพพลภาพ ศาสนา การระบุเพศสภาพ รสนิยมทางเพศ เรายืนหยัดจะปฏิบัติกับทุกคนอย่างเป็นธรรมและ
เป็นกลาง เพ่ือให้มั่นใจว่าความเท่าเทียมและความหลากหลายในสังคม มจธ. จะได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เชาวลติ  ลิ้มมณีวิจิตร) 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 

 

https://regis.kmutt.ac.th/


วันท่ี
1. ประกาศรับสมัคร : ผู้สมัครกรอกใบสมัครออนไลน์

ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

ผู้สมัครอัปโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัคร ดังน้ี
   1.1 รูปถ่ายขนาด 1 - 1.5 น้ิว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

   1.2 ส าเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
   1.3 ส าเนาแฟ้มสะสมผลงาน

2. มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก

ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

3. ผู้ท่ีมีสิทธิสอบตามประกาศต้องดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) 

แล้วน าไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ หรือ เอทีเอ็ม ของธนำคำรกรุงเทพ  เท่าน้ัน !
หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

4. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบท่ีช าระค่าสมัครแล้ว พร้อมเวลาและสถานท่ีสอบ
ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

5. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพ้ืนฐาน เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ /

ความสามารถพิเศษ วันเสาร์ท่ี 1 เมษายน  2566

6. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก

ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

7. มหาวิทยาลัยฯ ส่งข้อมูลผู้สมัครและผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบท่ี 2 เข้าระบบ TCAS วันอังคารท่ี 2 พฤษภาคม 2566

8. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันเลือกเรียนท่ี มจธ . ในระบบ TCAS

ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com

วันพฤหัสบดีท่ี 4 - วันศุกร์ท่ี 5 พฤษภาคม 2566

(ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน)

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิ จะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิเข้ำศึกษำ
จะขอสิทธิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้ )

9. ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบท่ี 2

ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

10. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศต้องดาวน์โหลดใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา 
แล้วน าไปช ำระเงินท่ีเคำน์เตอร์ หรือ เอทีเอ็ม ของธนำคำรกรุงเทพ  เท่าน้ัน ! 
หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร
วิธีกำรพิมพใบช ำระเงิน/ชองทำงกำรช ำระเงิน : https://kmutt.me/payment

วันพุธท่ี 10 - วันอังคารท่ี 23 พฤษภาคม 2566

(ระยะเวลาช าระเงิน 14 วัน)

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ )

11. ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา
ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

12. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (ท่ีช าระเงินค่ำยืนยันสิทธิเรียบร้อยแล้ว)

ตรวจสอบรหัสนักศึกษำใหม่และติดตามกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 
ผ่านเว็บไซต์ส านักงานทะเบียนฯ https://regis.kmutt.ac.th 

โทร. 02-470-8148    อีเมล : regist@kmutt.ac.th

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 26 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลง ติดตำมก ำหนดกำรล่ำสุดได้ท่ี : https://admission.kmutt.ac.th

ข้อมูล ณ วันท่ี 20 ตุลำคม 2565

วันพุธท่ี 10 - วันอังคารท่ี 23 พฤษภาคม 2566

ก ำหนดกำรรับสมัครนักศึกษำ
โครงกำรคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. ปีกำรศึกษำ 2566

กำรด ำเนินกำร

วันพุธท่ี 10 พฤษภาคม 2566

วันจันทร์ท่ี 20 - วันพฤหัสบดีท่ี 23 มีนาคม 2566

(ระยะเวลาช าระเงิน 4 วัน)

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธิในกำรเข้ำสอบ )

วันอาทิตย์ท่ี 12 กุมภาพันธ์ - วันพุธท่ี 15 มีนาคม 2566

(ระยะเวลาสมัคร 32 วัน)

วันจันทร์ท่ี 20 มีนาคม 2566

วันอังคารท่ี 28 มีนาคม 2566

วันพุธท่ี 5 เมษายน  2566

TCAS รอบที่ 2

http://admission.kmutt.ac.th/


 

โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. ปีการศึกษา 2566 

  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

สาขาวิชา จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 
วิศวกรรมเครื่องมือ 

เรียกสอบคัดเลือกตามจำนวน
ผู้สมัครท่ีผ่านเกณฑ์ 

2 

วิศวกรรมวัสดุ 3 

วิศวกรรมโยธา 2 

วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 1 

วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) 5 

รวม 13 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสมัภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 
 

ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
วิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 

 

หมายเหตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่กำหนดหน่วยกิตขั้นต่ำแต่ต้องมี หากนักเรียนไม่กรอกข้อมูลในระบบรับสมัคร                                                            
จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  

เกณฑ์การรับสมัคร 
(คะแนนขัน้ต่ำ) 

เกณฑ์การเรียก
สอบคัดเลือก 

เกณฑ์การรับเข้า
ศึกษา 

GPAX GPA 
คณิตศาสตร ์

GPA 
วิทยาศาสตร ์

GPA 
ภาษา 

ต่างประเทศ 

ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 

วิศวกรรมเครื่องมือ 2.75 2.75 2.75 2.75 

100 
(เฉพาะ GPAX) 

50 
(GPAX +  

GPA คณิตศาสตร์ +   
GPA วิทยาศาสตร์ +  

GPA ภาษาต่างประเทศ) 

วิศวกรรมวสัดุ  3.00 3.00 3.00 3.00 

วิศวกรรมโยธา  3.00 3.00 3.00 3.00 

วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 2.75 2.75 2.75 2.75 

วิศวกรรมระบบควบคมุและเครื่องมือวัด 
(สหกิจศึกษา) 

2.75 2.75 2.75 2.75 

สอบสัมภาษณ ์ - 50 

 รวม 100 100 
 

หมายเหตุ: 1. รับผู้มีภาวะตาบอดสี แต่ต้องไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของ  
      ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 

   2. ให้ผู้สมัครนำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มายื่นด้วยตนเองให้กับคณะกรรมการสอบในวันสอบสัมภาษณ์ (ถ้ามี) 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ 
 

สาขาวิชา จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 
คณิตศาสตร์ 3 2 

สถิติและวิทยาการข้อมูล 2 1 

ฟิสิกส์ – สาขาวิชาเอกฟิสิกส์อุตสาหกรรม 10 1 

รวม 15 4 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสมัภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

สาขาวิชา จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 
คณิตศาสตร์ 3 2 

 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสมัภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 

วิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 

ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 

หมายเหตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่กำหนดหน่วยกิตขั้นต่ำแต่ต้องมี หากนักเรียนไม่กรอกข้อมูลในระบบรับสมัคร                                                            
จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นต่ำ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.75 10 - 

GPA คณิตศาสตร์ 2.75 40 - 

GPA วิทยาศาสตร์ 2.75 30 - 

GPA ภาษาต่างประเทศ 2.75 20 - 

สอบสัมภาษณ์ - 100 

สอบความถนัด - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - - 

 รวม 100 100 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

สาขาวิชา จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 
สถิติและวิทยาการข้อมูล 2 1 

 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสมัภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
วิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
หมายเหตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่กำหนดหน่วยกิตขั้นต่ำแต่ต้องมี หากนักเรียนไม่กรอกข้อมูลในระบบรับสมัคร                                                            

จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 
 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นต่ำ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.75 - 10 

GPA คณิตศาสตร์ 2.75 - 40 

GPA วิทยาศาสตร์ 2.75 - 30 

GPA ภาษาต่างประเทศ 2.75 - 10 

สอบสัมภาษณ์ - 10 

สอบความถนัด - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - - 

 รวม 100 100 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

สาขาวิชา จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 
ฟิสิกส์ – สาขาวิชาเอกฟิสิกส์อุตสาหกรรม 10 1 

 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสมัภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 10 

วิทยาศาสตร์ 20 

ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
หมายเหตุ ภาษาต่างประเทศไม่กำหนดหน่วยกิตขั้นต่ำแต่ต้องมี หากนักเรียนไม่กรอกข้อมูลในระบบรับสมัคร                                                            

จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 
 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นต่ำ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 3.00 10 - 

GPA คณิตศาสตร์ 3.00 30 - 

GPA วิทยาศาสตร์ 3.00 30 - 

GPA ภาษาต่างประเทศ 2.75 30 - 

สอบสัมภาษณ์ - 100 

สอบความถนัด - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - - 

 รวม 100 100 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 

สาขาวิชา จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 
วิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ. 5 ปี) 20 10 

วิศวกรรมโยธา (ค.อ.บ. 5 ปี) 10 6 

วิศวกรรมอุตสาหการ (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ์ 10 

วิศวกรรมไฟฟ้า - วิชาเอกไฟฟา้กำลัง (ค.อ.บ. 5 ป)ี ทุกคนที่ผ่านเกณฑ์ 10 

วิศวกรรมไฟฟ้า - วิชาเอกอิเลก็ทรอนิกส์ (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ์ 10 

วิศวกรรมไฟฟ้า - วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ์ 10 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. เครื่องกล) 20 10 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.โยธา) 10 6 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ์ 10 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. ไฟฟ้า) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ์ 10 

รวม - 92 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสมัภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

สาขาวิชา จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 
วิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ. 5 ปี) 20 10 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. เครื่องกล) 20 10 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสมัภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

    ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 

วิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
 

หมายเหตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่กำหนดหน่วยกิตขั้นต่ำแต่ต้องมี หากนักเรียนไม่กรอกข้อมูลในระบบรับสมัคร                                                            
จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 

 

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นต่ำ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.50 100 30 

GPA คณิตศาสตร์ 2.50 - - 

GPA วิทยาศาสตร์ 2.50 - - 

สอบสัมภาษณ์ - 70 

สอบความถนัด - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - - 

 รวม 100 100 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

สาขาวิชา จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 
วิศวกรรมไฟฟ้า - วิชาเอกไฟฟา้กำลัง (ค.อ.บ. 5 ป)ี ทุกคนที่ผ่านเกณฑ์ 10 

วิศวกรรมไฟฟ้า - วิชาเอกอิเลก็ทรอนิกส์ (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ์ 10 

วิศวกรรมไฟฟ้า - วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ์ 10 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. ไฟฟ้า) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ์ 10 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสมัภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 
 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่เก่ียวข้อง 

 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 

วิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 

ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 

หมายเหตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่กำหนดหน่วยกิตขั้นต่ำแต่ต้องมี หากนักเรียนไม่กรอกข้อมูลในระบบรับสมัคร                                                            
จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นต่ำ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.75 25 25 

GPA คณิตศาสตร์ 2.75 25 15 

GPA วิทยาศาสตร์ 2.75 25 15 

GPA ภาษาต่างประเทศ 2.75 25 15 

สอบสัมภาษณ์ - 30 

สอบความถนัด - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - - 

 รวม 100 100 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

สาขาวิชา จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 
วิศวกรรมโยธา (ค.อ.บ. 5 ปี) 10 6 

 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสมัภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสถาปัตยกรรม ช่าง

สำรวจ และ ปวช. ฐานวิทยาศาสตร์ ทุกสาขา 
 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 6 

วิทยาศาสตร์ 6 

ภาษาต่างประเทศ 6 
 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นต่ำ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.75 100 60 

GPA คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ - - 

GPA วิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ - - 

GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ - - 

สอบสัมภาษณ์ - 20 

สอบความถนัด - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - 20 

 รวม 100 100 

 
หมายเหตุ  1. คะแนน GPA คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำแต่ต้องมีคะแนน 
                  หากนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมัคร จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 

2. ผู้สมัครต้องอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงานผ่านระบบรับสมัคร 

 
 
 
 
 

 



 

โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. ปีการศึกษา 2566 

  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 

11 | P a g e  

 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

สาขาวิชา จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.โยธา) 10 6 

 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสมัภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสถาปัตยกรรม ช่าง

สำรวจ และ ปวช. ฐานวิทยาศาสตร์ ทุกสาขา 
 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 6 

วิทยาศาสตร์ 6 

ภาษาต่างประเทศ 6 
 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นต่ำ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.50 100 60 

GPA คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ - - 

GPA วิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ - - 

GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ - - 

สอบสัมภาษณ์ - 20 

สอบความถนัด - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - 20 

 รวม 100 100 

 
หมายเหตุ  1. คะแนน GPA คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำแต่ต้องมีคะแนน 
                  หากนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมัคร จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 

2. ผู้สมัครต้องอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงานผ่านระบบรับสมัคร 

 

 

 

 

 



 

โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. ปีการศึกษา 2566 

  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

สาขาวิชา จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 
วิศวกรรมอุตสาหการ (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ์ 10 

 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสมัภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

    ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างกลโรงงาน ช่างเขียนแบบ ช่างเทคนิคการผลิต 

ช่างเชื่อม ช่างอุตสาหกรรม หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 

วิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 

ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นต่ำ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.50 100 30 

GPA คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ - - 

GPA วิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ - - 

GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ - - 

สอบสัมภาษณ์ - 50 

สอบความถนัด - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - 20 

 รวม 100 100 

 
หมายเหตุ  1. คะแนน GPA คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำแต่ต้องมีคะแนน 
                  หากนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมัคร จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 

2. ผู้สมัครต้องอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงานผ่านระบบรับสมัคร 

 

 

 

 



 

โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. ปีการศึกษา 2566 

  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

สาขาวิชา จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. อุตสาหการ) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ์ 10 

 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสมัภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

    ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างกลโรงงาน ช่างเขียนแบบ ช่างเทคนิคการผลิต 

ช่างเชื่อม ช่างอุตสาหกรรม หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 6 

วิทยาศาสตร์ 6 

ภาษาต่างประเทศ 6 

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นต่ำ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.75 100 30 

GPA คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ - - 

GPA วิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ - - 

GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ - - 

สอบสัมภาษณ์ - 50 

สอบความถนัด - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - 20 

 รวม 100 100 

 
หมายเหตุ  1. คะแนน GPA คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำแต่ต้องมีคะแนน 
                  หากนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมัคร จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 

2. ผู้สมัครต้องอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงานผ่านระบบรับสมัคร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เรื่อง เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

รอบท่ี 2 โครงการ KMUTT International Admission ครั้งที่ 2  
ปีการศึกษา 2566  

................................................................... 
 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ในโครงการ KMUTT International Admission ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จึงวางระเบียบการรับสมัครคัดเลือก
เข้าศึกษา ไว้ดังนี้ 
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2566  
 

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
1.2 จำนวนหน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา ไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนด 

1.3 ผลการเร ียนเฉลี ่ยสะสม (GPAX) และผลการเร ียนเฉลี ่ย (GPA) กลุ ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศต้องไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนด 

1.4 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
1.5 ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม 

 

2. เงื่อนไขการรับเข้าศึกษา 
2.1 กรณีได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันการเลือกเรียนที่ มจธ. ในระบบ 

TCAS ภายในวันที่กำหนด 

2.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกทีย่ืนยันการเลือกเรียนที่ มจธ. ในระบบ TCAS แล้ว จะถูกตัดชื่อออกจากการมีสิทธิ
สมัครสอบรอบต่อไป กรณีท่ีต้องการสมัครรอบต่อไปต้องสละสิทธิก่อน หากมีการสมัครครั้งต่อไปโดย
ไม่สละสิทธิแล้วผ่านการคัดเลือกจะถือเป็นโมฆะ  

2.3 มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิเฉพาะผู้ที่ยืนยันเลือก มจธ. เท่านั้น และ
ต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิการเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2566 ภายในระยะเวลาและตามอัตรา
ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด (ตามประกาศ มจธ. เรื่อง การเก็บค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2564) หากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่มีสิทธิในการเข้าศึกษา 

2.4 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาที่ชำระค่ายืนยันสิทธิแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธิการเข้าศึกษา              
ที่ได้ชำระไปแล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

2.5 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต้องผ่านการตรวจร่างกาย 

2.6 ติดตามกำหนดการลงทะเบียนและตารางกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานทะเบียน
นักศึกษา : https://regis.kmutt.ac.th 

 

TCAS รอบที่ 2 

https://bit.ly/2YWBcS3
https://bit.ly/2YWBcS3
https://regis.kmutt.ac.th/
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3. หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย 

3.1 ผู้สมัครอัพโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัคร ดังนี้ 
3.1.1 รูปถ่ายขนาด 1 – 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
3.1.2 สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) 

หรือ สำเนาระเบียนผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) 
3.1.3 สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
3.1.4 เอกสารเฉพาะผู้ที่สมัครคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

1) สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอ ังกฤษ  (English Proficiency Test Results) 
(TOEFL/IELTS/CU-TEP/RMIT/TOEIC/CEFR) 

2) Personal Statement of Motivation:  
 Your motivation to study – Why you decide to apply for the program and 

why you choose SoA+D, or KMUTT. 

 Your expectation from the study – How the study can accommodate 

your future career plan or other things you would like to achieve after 

graduation. 

3) จดหมายแนะนำตัวจากอาจารย์ 2 ฉบับ 
 

4. ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้ 
4.1 กรณีสอบคัดเลือก ณ มจธ. นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 

เพ่ือยืนยันตัวตนในวันสอบ 

4.2 กรณีสอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างชาติ) ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพ่ือยืนยันตัวตนในวันสอบ 

5. ในกรณีที่มีข้อขัด หรือแย้ง หรือกรณีที่มิได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นผู้มี
อำนาจวินิจฉัยชี้ขาด คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาถือเป็นที่สุด 

 

นโยบายด้านความเท่าเทียมและความหลากหลายในสังคม 

 มจธ. มุ่งม่ันในการส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลายในสังคม มจธ. เปิดรับความหลากหลายใน
สังคมอย่างมุ่งมั่น ทั้งด้านเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ต้นกำเนิด วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ 
ความทุพพลภาพ ศาสนา การระบุเพศสภาพ รสนิยมทางเพศ เรายืนหยัดจะปฏิบัติกับทุกคนอย่างเป็นธรรมและ
เป็นกลาง เพ่ือให้มั่นใจว่าความเท่าเทียมและความหลากหลายในสังคม มจธ. จะได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 

 
 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.เชาวลติ  ลิ้มมณีวิจิตร) 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 



วันท่ี
1. ประกาศรับสมัคร : ผู้สมัครกรอกใบสมัครออนไลน์

ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

ผู้สมัครอัปโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัคร ดังน้ี
   1.1 รูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

   1.2 ส าเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
   1.3 ส าเนาแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

   1.4 เอกสารเฉพาะผู้ท่ีสมัครคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
        1.4.1 ส าเนาใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency 

                Test Results.) (TOEFL/IELTS/CU-TEP/RMIT/TOEIC/CEFR)

        1.4.2 Personal Statement of Motivation : 

                - Your motivation to study – Why you decide to apply 

                  for the program and why you choose SoA+D, or KMUTT.

                - Your expectation from the study – How the study can

                  accommodate your future career plan or other things 

                  you would like to achieve after graduation.

         1.4.3 จดหมายแนะน าตัวจากอาจารย์ 2 ฉบับ

2. มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก

ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

3. ผู้ท่ีมีสิทธิสอบตามประกาศต้องดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) 

แล้วน าไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ หรือ เอทีเอ็ม ของธนำคำรกรุงเทพ  เท่าน้ัน !
หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

4. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบท่ีช าระค่าสมัครแล้ว พร้อมเวลาและสถานท่ีสอบ
ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

5. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพ้ืนฐาน เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ /

ความสามารถพิเศษ วันจันทร์ท่ี 27 มีนาคม  2566

6. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก

ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

7. มหาวิทยาลัยฯ ส่งข้อมูลผู้สมัครและผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบท่ี 2 เข้าระบบ TCAS วันอังคารท่ี 2 พฤษภาคม 2566

8. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันเลือกเรียนท่ี มจธ . ในระบบ TCAS

ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com

วันพฤหัสบดีท่ี 4 - วันศุกร์ท่ี 5 พฤษภาคม 2566

(ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน)

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิ จะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิเข้ำศึกษำ
จะขอสิทธิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้ )

ก ำหนดกำรรับสมัครนักศึกษำ
โครงกำร KMUTT International Admission (คร้ังท่ี 2) ปีกำรศึกษำ 2566

กำรด ำเนินกำร

วันพฤหัสบดีท่ี 16 - วันจันทร์ท่ี 20 มีนาคม 2566

(ระยะเวลาช าระเงิน 5 วัน)

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธิในกำรเข้ำสอบ )

วันอาทิตย์ท่ี 12 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 13 มีนาคม 2566

(ระยะเวลาสมัคร 30 วัน)

วันพฤหัสบดีท่ี 16 มีนาคม 2566

วันพฤหัสบดีท่ี 23 มีนาคม  2566

วันพฤหัสบดีท่ี 30 มีนาคม  2566

TCAS รอบที่ 2

http://admission.kmutt.ac.th/


วันท่ี

ก ำหนดกำรรับสมัครนักศึกษำ
โครงกำร KMUTT International Admission (คร้ังท่ี 2) ปีกำรศึกษำ 2566

กำรด ำเนินกำร

TCAS รอบที่ 2

9. ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบท่ี 2

ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

10. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศต้องดาวน์โหลดใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา 
แล้วน าไปช ำระเงินท่ีเคำน์เตอร์ หรือ เอทีเอ็ม ของธนำคำรกรุงเทพ  เท่าน้ัน ! 
หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร
วิธีกำรพิมพใบช ำระเงิน/ชองทำงกำรช ำระเงิน : https://kmutt.me/payment

วันพุธท่ี 10 - วันอังคารท่ี 23 พฤษภาคม 2566

(ระยะเวลาช าระเงิน 14 วัน)

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ )

11. ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา
ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

12. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (ท่ีช าระเงินค่ำยืนยันสิทธิเรียบร้อยแล้ว)

ตรวจสอบรหัสนักศึกษำใหม่และติดตามกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 
ผ่านเว็บไซต์ส านักงานทะเบียนฯ https://regis.kmutt.ac.th 

โทร. 02-470-8148    อีเมล : regist@kmutt.ac.th

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 26 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลง ติดตำมก ำหนดกำรล่ำสุดได้ท่ี : https://admission.kmutt.ac.th

ข้อมูล ณ วันท่ี 20 ตุลำคม 2565

วันพุธท่ี 10 - วันอังคารท่ี 23 พฤษภาคม 2566

วันพุธท่ี 10 พฤษภาคม 2566
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
 

สาขาวิชา จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* 
(คน) 

จำนวนรับเข้าศึกษา 

(คน) 
ม.6 

สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)  ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ 15 

สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ 10 

นวัตกรรมการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ 10 

ออกแบบนเิทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ 10 

ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ 10 

การบรูณาการการออกแบบด้วยพหุปญัญา (หลักสูตรนานาชาติ) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ 5 

รวม - 60 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรอืเทียบเท่า 

หน่วยกิตรวม 

ของกลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

หน่วยกิตขั้นต่ำ 

สถาปัตยกรรม 
สถาปัตยกรรม

ภายใน 

นวัตกรรม 

การออกแบบ 

ออกแบบ 

นิเทศศิลป์ 
ภูมิสถาปัตยกรรม 

การบูรณาการ 

การออกแบบด้วย
พหุปัญญา 

คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 10 ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 10 ไม่กำหนดขั้นต่ำ 

วิทยาศาสตร์ 12 ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 

ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
 

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกย่ืนอย่างใดอย่างหน่ึง) 
TOEFL (iBT) 

(เต็ม 120) 

IELTS 

(เต็ม 9) 

CU – TEP 

(เต็ม 120) 

RMIT 

Intermediate (4.5) 
TOEIC 

(เต็ม 900) 

CEFR 

(B1) 

SAT 

> 53 > 4.5 > 53 > 4.5 > 540 > 41 - 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ต่อ) 
 

รายการ 
 

เกณฑ์การรับสมัคร/ 
เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา  
• สถาปัตยกรรมภายใน 

• นวัตกรรมการออกแบบ 

• ออกแบบนิเทศศิลป์ 
• ภูมิสถาปัตยกรรม 

สถาปัตยกรรม 

การบูรณาการ 

การออกแบบ 

ด้วยพหุปัญญา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนข้ันต่ำ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX ไม่กำหนดขั้นต่ำ - - - 

GPA คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ - - - 

GPA วิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ - - - 

GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ - - - 

สอบสัมภาษณ์ 50 25 50 

สอบความถนัด 50 50 - 

แฟ้มสะสมผลงาน - 25 - 
คลิปวิดีโอ - - 50 

 รวม  100 100 100 

 
 

หมายเหตุ : ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำรอ้ยละ 50 ในแต่ละการสอบ 
 

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับคะแนนภาษาอังกฤษ (ทุกสาขาของคณะสถาปัตย์ฯ) 
Report of English Proficiency Test from TOEFL, IELTS, CU-TEP, RMIT, TOEIC or CEFR. 

** Remarks: 

  • English Proficiency Test accepted by SoA+D are as follow: TOEFL (ibt) = 61, IELTS = 5,  
CU-TEP = 61 or RMIT = Upper Intermediate (5), TOEIC = 605 or CEFR 51: B2 

• For those who get the scores with IELTS – 4.5, TOEFL (ibt) – 53-60, CU-TEP – 53-60 or RMIT = 

Intermediate (4.5), TOEIC = 540 - 604 or CEFR 41-50: B1 can submit the application form and take  

the aptitude and interview test. If the students are accepted, they are required to study English Course 

in May - June. 

Students may directly apply at RMIT to take the RMIT English Test. 

Please contact the staff at 0-2930-3570 or Line ID: rmitenglishth. 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ต่อ) 
 

เง่ือนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ๆ ทุกสาขาวิชา ยกเว้น การบูรณาการการออกแบบด้วยพหุปญัญา (หลักสูตร
นานาชาติ) 
1.1.1 Personal Statement 

Personal statement must be able to demonstrate the following: 

• Your motivation to study – Why you decide to apply for the program and why you choose 

SoA+D, or KMUTT. 

• Your expectation from the study – How the study can accommodate your future career plan or 

other things you would like to achieve after graduation. 

1.1.2 Portfolio Content 

Portfolio should be a tangible evidence of your potential and interest. All materials in the 

portfolio should be original pieces; any kind of duplication is not recommended. Portfolio must 

be able to demonstrate the following attributes: 

• Your basic skills or spatial comprehension– sketching, drawing, painting, printmaking, model 

making, or photographic work. Minimum of 5 pieces 

• Your ideas/ works are related to the discipline of study (architecture, interior architecture, 

industrial design and communication design). Minimum of 5 pieces 

• Other evidence of extra-curricular activities (For example: social activities, academic activities, 

etc. during the last 3 years) 

Portfolio Format 

The focus of your portfolio is basically the content. We would like to encourage use of simple 

format that clearly shows your potential and interest that we are looking for. The portfolio 

should have an international paper dimension - A4 or A3. The maximum size should not 

exceed A3. 

Portfolio Submission 

Applicant must bring the original portfolio on the interview day. 

 

 

 



      

   โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งท่ี 2) 
   ปีการศึกษา 2566 

 
 

 

 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 

5 | P a g e  

 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ต่อ) 

เง่ือนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ๆ เฉพาะสาขาวิชาการบูรณาการการออกแบบด้วยพหุปญัญา (หลักสูตร
นานาชาติ) 

1. Personal Statement in video format. Maximum 5 minutes. 

A personal statement is a crucial part of your application. It should help MIDI team to understand 

your passion and your goal. What do you plan for yourself and how studying at MIDI could help 

you achieve your goal. How is your goal aligned with MIDI’s program objectives? 
• Video file must be saved in .mov, .mp4, .avi format. 

• Total file size must not exceed 20 MB and named as 

“MIDI_firstname_lastname_statement”. 
2. e-Portfolio Content (optional) 

2.1 Personal Profile 

2.2 Five to eight pieces of selected works including one, and/or more than one, of the following 

areas of interest. 

• Art and creative works – including sketches, paintings, photography, models, drawings, 

animation, film, digital artwork. 

• Scientific projects – including photos of work and a concise description 

• Business projects – including photos of work and a concise description 

2.3 Work experiences 

2.4 Academic experiences (exchange , workshop, summer camp) 

2.5 Social or community works 

2.6 Achievement, competitions, and awards 

Portfolio Format and size and naming 

• The focus of your portfolio is the content. We would like to encourage the use of simple format 

that clearly shows your potential and interest that we are looking for. 

• Portfolio must be saved in pdf format. Total file size of E-Portfolio must not exceed 20 MB 

                 Animation and Video file must be saved in .mov format. 

       Total file size must not exceed 20 MB and named as “MIDI_firstname_lastname_Portfolio”. 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ต่อ) 
 

3. Interview 

Your interview will be evaluated against the following criteria. 

• Ability to handle a formal conversation in English. 

• Ability to discuss about business in general as well as relevant social and environmental issues. 

Ability to express self-interest, passion and commitment in the discipline of study. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

   โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งท่ี 2) 
   ปีการศึกษา 2566 

 
 

 

 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 

7 | P a g e  

 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

วิทยาลัยสหวิทยาการ 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* 

(คน) 
จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 

การออกแบบดจิิทลั (หลักสูตรนานาชาติ) 
สาขาวิชาเอกการออกแบบและการสร้างเกม 

30 1 

การออกแบบดจิิทลั (หลักสูตรนานาชาติ)  
สาขาวิชาเอกแอนิเมช่ันและวิชวลเอฟเฟกต ์

60 1 

เทคโนโลยีแนวสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) 30 1 

รวม 120 3 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 

 

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (เลือกย่ืนอย่างใดอย่างหน่ึง) 
TOEFL 

(iBT) 

TOEFL 
(Paper-

Based) 

TOEFL 

(Computer-

Based) 

TOEFL 

iBT Home 

Edition 

IELTS TU-GET CU – TEP DuoLingo English 

Test 

> 61 > 500 

(ไม่รับ 
TOEFL ITP) 

> 173 > 72 > 5.5 > 63 > 61 > 85 

 

หมายเหตุ : สำหรับผู้เข้าสมัครที่มผีลการเรียนดี หากคะแนนภาษาอังกฤษ ไม่ถึงเกณฑ์ข้ันต่ำที่กำหนด สามารถใช้เงือ่นไข  
               ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ประเภท B แทนได้  

       ดูรายละเอียดได้ที่ : https://www.dd-ct.kmutt.ac.th/admission 

https://www.dd-ct.kmutt.ac.th/admission
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

วิทยาลัยสหวิทยาการ (ต่อ) 
 

รายการ 
 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 
 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ 
การออกแบบดจิิทลั  
(หลกัสูตรนานาชาติ) 

 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ 
เทคโนโลยีแนวสร้างสรรค์  

(หลกัสูตรนานาชาติ) 
ค่าน้ำหนัก (%) 

GPAX 2.50 2.75 - 
GPA คณิตศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 
GPA วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 
GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 

สอบสัมภาษณ์ 100 

สอบความถนัด - 
แฟ้มสะสมผลงาน - 

 รวม 100 

 

หมายเหตุเพ่ิมเติม :  
1.  สำหรับสาขาวิชาการออกแบบดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 
     เอกสารที่ตอ้งส่งเพิ่มเตมิ สำหรับเพื่อพจิารณาการคัดเลอืกเข้าศึกษา 

• สาขาวิชาเอกการออกแบบและการสรา้งเกม แฟ้มสะสมผลงาน portfolio Game Analysis Essay on 

candidate’s selected game (500-1000 words estimate). The essay should include the overview 

of the game as well as in depth analysis on the game mechanic and game play. 

• สาขาวิชาเอกแอนิเมชั่นและวิชวลเอฟเฟกต์ แฟ้มสะสมผลงาน portfolio Minimum of 10 pieces of 

drawings in both Traditional and Creative style. 
      ดูรายละเอียดได้ที่ : https://www.dd-ct.kmutt.ac.th/admission 

 

 

 

 

https://www.dd-ct.kmutt.ac.th/admission
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

วิทยาลัยสหวิทยาการ (ต่อ) 

 

2.  สำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีแนวสรา้งสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
     เอกสารที่ตอ้งส่งเพิ่มเตมิ สำหรับเพื่อพจิารณาการคัดเลอืกเข้าศึกษา 

1. แฟ้มสะสมผลงาน portfolio รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ Candidate need to prepare an academic portfolio 

outlining the activities, awards, certificates that show student’s relevance and interests to the 
program. 

2. Statement of Purpose Candidate need to also submit a Statement of Purpose outlining the 

reasons they wish to study ‘Creative Technology’, their understanding of the program, their 
passion towards computer, technology, science, or mathematics. The candidate will need to 

also state their future career outlook. The essay should be approximately 1 page long. 

ดูรายละเอียดได้ที่: https://www.dd-ct.kmutt.ac.th/admission 

 
 

https://www.dd-ct.kmutt.ac.th/admission


    
 

   

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เรื่อง เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

รอบท่ี 2 โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา 

ปีการศึกษา 2566 

................................................................... 
 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เล็งเห็นความสำคัญในการเพิ ่มโอกาสทาง
การศึกษาให้กับนักเรียนที่มีทัศนคติที่ดี มีความประพฤติดี และมีความมุ่งมั่นในการศึกษา แต่มีฐานะยากจนและ
ขาดโอกาสทางการศึกษาด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคม จึงเปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี ในโครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยได้วาง
ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา ไว้ดังนี้ 
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ - วันที่ 15 มีนาคม 2566 
 

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือ โรงเรียนพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญ
ศึกษา) หรือการศึกษาทางเลือก เท่านั้น 

1.2 เป็นนักเรียนที่มีทัศนคติที่ดี มีความประพฤติดี และมีความมุ่งมั่นในการศึกษา แต่มีฐานะยากจน และอยู่ใน
ครอบครัวที่ขาดโอกาสทางการศึกษา 

1.3 จำนวนหน่วยกิตรวมของกลุ ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา ไม่ต่ำกว่าที ่สาขาวิชากำหนด (เฉพาะผู้สำเร็จ
การศึกษา หรือกำลังศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)  

1.4 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนด 

1.5 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
1.6 ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม 

 

2. เงื่อนไขการรับเข้าศึกษา 
2.1 กรณีได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันการเลือกเรียนที่ มจธ. ในระบบ TCAS 

ภายในวันที่กำหนด 

TCAS รอบที่ 2 



    
 

2.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันการเลือกเรียนที่ มจธ. ในระบบ TCAS แล้ว จะถูกตัดชื่อออกจากการมีสิทธิ
สมัครสอบรอบต่อไป กรณีที่ต้องการสมัครรอบต่อไปต้องสละสิทธิก่อน หากมีการสมัครครั้งต่อไปโดยไม่
สละสิทธิแล้วผ่านการคัดเลือกจะถือเป็นโมฆะ  

2.3 มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิเฉพาะผู้ที่ยืนยันเลือก มจธ. เท่านั้ น และต้อง
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิการเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที ่ 1/2566 ภายในระยะเวลาและตามอัตราที่
มหาวิทยาลัยฯ กำหนด (ตามประกาศ มจธ. เรื่อง การเก็บค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2564) หากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่มีสิทธิในการเข้าศึกษา 

2.4 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาที่ชำระค่ายืนยันสิทธิแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธิการเข้าศึกษา              
ที่ได้ชำระไปแล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

2.5 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต้องผ่านการตรวจร่างกาย 

2.6 ติดตามกำหนดการลงทะเบียนและตารางกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานทะเบียน
นักศึกษา : https://regis.kmutt.ac.th 

 

3. หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย 

3.1 ผู้สมัครอัพโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัคร ดังนี้ 
3.1.1 รูปถ่ายขนาด 1 – 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
3.1.2 สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (สำหรับผู ้ที ่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6               

หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3) หรือ สำเนาระเบียนผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (สำหรับ       
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3) 

3.1.3 สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 

4. ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้ 
4.1 กรณีสอบคัดเลือก ณ มจธ. นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) เพ่ือ

ยืนยันตัวตนในวันสอบ 

4.2 กรณีสอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างชาติ) ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพ่ือยืนยันตัวตนในวันสอบ 

5. ในกรณีที่มีข้อขัด หรือแย้ง หรือกรณีที่มิได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นผู้มี
อำนาจวินิจฉัยชี้ขาด คำสั่ง หรือคำวินิจฉัยของรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาถือเป็นที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2YWBcS3
https://bit.ly/2YWBcS3
https://regis.kmutt.ac.th/


    
 

นโยบายด้านความเท่าเทียมและความหลากหลายในสังคม 

 มจธ. มุ่งม่ันในการส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลายในสังคม มจธ. เปิดรับความหลากหลายใน
สังคมอย่างมุ่งมั่น ทั้งด้านเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ต้นกำเนิด วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ 
ความทุพพลภาพ ศาสนา การระบุเพศสภาพ รสนิยมทางเพศ เรายืนหยัดจะปฏิบัติกับทุกคนอย่างเป็นธรรมและ
เป็นกลาง เพ่ือให้มั่นใจว่าความเท่าเทียมและความหลากหลายในสังคม มจธ. จะได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เชาวลติ  ลิ้มมณีวิจิตร) 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 



วันท่ี
1. ประกาศรับสมัคร : ผู้สมัครกรอกใบสมัครออนไลน์

ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

ผู้สมัครอัปโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัคร ดังน้ี
   1.1 รูปถ่ายขนาด 1 - 1.5 น้ิว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

   1.2 ส าเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
   1.3 ส าเนาแฟ้มสะสมผลงาน

2. มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก

ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

3. ผู้ท่ีมีสิทธิสอบตามประกาศต้องดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) 

แล้วน าไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ หรือ เอทีเอ็ม ของธนำคำรกรุงเทพ  เท่าน้ัน !
หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

4. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบท่ีช าระค่าสมัครแล้ว พร้อมเวลาและสถานท่ีสอบ
ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

5. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพ้ืนฐาน เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ /

ความสามารถพิเศษ วันเสาร์ท่ี 1 เมษายน  2566

6. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก

ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

7. มหาวิทยาลัยฯ ส่งข้อมูลผู้สมัครและผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบท่ี 2 เข้าระบบ TCAS วันอังคารท่ี 2 พฤษภาคม 2566

8. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันเลือกเรียนท่ี มจธ . ในระบบ TCAS

ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com

วันพฤหัสบดีท่ี 4 - วันศุกร์ท่ี 5 พฤษภาคม 2566

(ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน)

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิ จะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิเข้ำศึกษำ
จะขอสิทธิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้ )

9. ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบท่ี 2

ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

10. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศต้องดาวน์โหลดใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา 
แล้วน าไปช ำระเงินท่ีเคำน์เตอร์ หรือ เอทีเอ็ม ของธนำคำรกรุงเทพ  เท่าน้ัน ! 
หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร
วิธีกำรพิมพใบช ำระเงิน/ชองทำงกำรช ำระเงิน : https://kmutt.me/payment

วันพุธท่ี 10 - วันอังคารท่ี 23 พฤษภาคม 2566

(ระยะเวลาช าระเงิน 14 วัน)

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ )

11. ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา
ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

12. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (ท่ีช าระเงินค่ำยืนยันสิทธิเรียบร้อยแล้ว)

ตรวจสอบรหัสนักศึกษำใหม่และติดตามกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 
ผ่านเว็บไซต์ส านักงานทะเบียนฯ https://regis.kmutt.ac.th 

โทร. 02-470-8148    อีเมล : regist@kmutt.ac.th

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 26 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลง ติดตำมก ำหนดกำรล่ำสุดได้ท่ี : https://admission.kmutt.ac.th

ข้อมูล ณ วันท่ี 20 ตุลำคม 2565

วันพุธท่ี 10 - วันอังคารท่ี 23 พฤษภาคม 2566

ก ำหนดกำรรับสมัครนักศึกษำ
โครงกำรคัดเลือกตรง มจธ. รักษำธรรม เพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำ 

(เฉพำะผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จำกกำรศึกษำนอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย หรือ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม (แผนกสำมัญศึกษำ) หรือกำรศึกษำทำงเลือก) ปีกำรศึกษำ 2566

กำรด ำเนินกำร

วันพุธท่ี 10 พฤษภาคม 2566

วันจันทร์ท่ี 20 - วันพฤหัสบดีท่ี 23 มีนาคม 2566

(ระยะเวลาช าระเงิน 4 วัน)

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธิในกำรเข้ำสอบ )

วันอาทิตย์ท่ี 12 กุมภาพันธ์ - วันพุธท่ี 15 มีนาคม 2566

(ระยะเวลาสมัคร 32 วัน)

วันจันทร์ท่ี 20 มีนาคม 2566

วันอังคารท่ี 28 มีนาคม 2566

วันพุธท่ี 5 เมษายน  2566

TCAS รอบที่ 2

http://admission.kmutt.ac.th/


โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา (เฉพาะผู้สำเร็จ
การศึกษา จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 
(แผนกสามัญศึกษา) หรือการศึกษาทางเลือก) ปีการศึกษา 2566 

 
  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
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คณะวิทยาศาสตร์ ............................................................................................................................................8 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ................................................................................................ 12 
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การศึกษา จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 
(แผนกสามัญศึกษา) หรือการศึกษาทางเลือก) ปีการศึกษา 2566 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* 

(คน) 
จำนวนรับเข้าศึกษา 

(คน) 
วิศวกรรมเครื่องกล 2  

เรียกสอบคัดเลือกตาม
จำนวนผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ 

1 

วิศวกรรมยานยนต์ 2 1 

วิศวกรรมเครื่องมือ 1 1 

วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่ 1 3 

วิศวกรรมไฟฟ้า 3 1 

วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และพลังงาน) 3 1 

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 3  1 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 3 1 

วิศวกรรมโยธา 1 1 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 1 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 1 1 

รวม 13 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสมัภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 
 

ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า 

 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 8 

วิทยาศาสตร์ 20 

ภาษาต่างประเทศ 6 
 
 

หมายเหตุ:  1. รับผู้มีภาวะตาบอดสี แต่ต้องไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของ  
       ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
   2. รับผู้มีภาวะตาบอดสี 
   3. ไม่รับผู้มีภาวะตาบอดสี 
 
 
 
 

 
 
 

 



โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา (เฉพาะผู้สำเร็จ
การศึกษา จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 
(แผนกสามัญศึกษา) หรือการศึกษาทางเลือก) ปีการศึกษา 2566 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) 
 

สาขาวิชา จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 
วิศวกรรมเครื่องกล  เรียกสอบคัดเลือกตามจำนวน

ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ 

1 

วิศวกรรมยานยนต์ 1 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสมัภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นต่ำ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 3.50 20 20 

GPA คณิตศาสตร์ 3.00 30 30 

GPA วิทยาศาสตร์ 3.00 30 30 

GPA ภาษาต่างประเทศ 3.00 20 20 

สอบสัมภาษณ์ - - 

สอบความถนัด - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - - 

 รวม 100 100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา (เฉพาะผู้สำเร็จ
การศึกษา จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 
(แผนกสามัญศึกษา) หรือการศึกษาทางเลือก) ปีการศึกษา 2566 

 
  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 

4 | P a g e  

 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) 
 

สาขาวิชา จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* 
(คน) 

จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

วิศวกรรมเครื่องมือ เรียกสอบคัดเลือกตามจำนวน
ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ 

1 

วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่ 3 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสมัภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นต่ำ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.75 20 20 

GPA คณิตศาสตร์ 2.75 30 30 

GPA วิทยาศาสตร์ 2.75 30 30 

GPA ภาษาต่างประเทศ 2.75 20 20 

สอบสัมภาษณ์ - - 

สอบความถนัด - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - - 

 รวม 100 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา (เฉพาะผู้สำเร็จ
การศึกษา จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 
(แผนกสามัญศึกษา) หรือการศึกษาทางเลือก) ปีการศึกษา 2566 

 
  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) 
 

สาขาวิชา จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* 
(คน) 

จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศสื่อสาร 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

เรียกสอบคัดเลือกตามจำนวน
ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ 

1 

 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสมัภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นต่ำ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.75 25 25 

GPA คณิตศาสตร์ 2.75 25 25 

GPA วิทยาศาสตร์ 2.75 25 25 

GPA ภาษาต่างประเทศ 2.75 25 25 

สอบสัมภาษณ์ - - 

สอบความถนัด - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - - 

 รวม 100 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา (เฉพาะผู้สำเร็จ
การศึกษา จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 
(แผนกสามัญศึกษา) หรือการศึกษาทางเลือก) ปีการศึกษา 2566 

 
  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) 
 

สาขาวิชา จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* 
(คน) 

จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

วิศวกรรมโยธา เรียกสอบคัดเลือกตามจำนวน
ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ 

1 

 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสมัภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นต่ำ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 3.00 - - 

GPA คณิตศาสตร์ 3.00 40 40 

GPA วิทยาศาสตร์ 3.00 30 30 

GPA ภาษาต่างประเทศ 3.00 30 30 

สอบสัมภาษณ์ - - 

สอบความถนัด - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - - 

 รวม 100 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา (เฉพาะผู้สำเร็จ
การศึกษา จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 
(แผนกสามัญศึกษา) หรือการศึกษาทางเลือก) ปีการศึกษา 2566 

 
  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) 
 

สาขาวิชา จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* 
(คน) 

จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

เรียกสอบคัดเลือกตาม
จำนวนผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ 

1 

วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และพลังงาน) 1 

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 1 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 1 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสมัภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นต่ำ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 3.00 25 25 

GPA คณิตศาสตร์ 3.00 25 25 

GPA วิทยาศาสตร์ 3.00 25 25 

GPA ภาษาต่างประเทศ 3.00 25 25 

สอบสัมภาษณ์ - - 

สอบความถนัด - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - - 

 รวม 100 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา (เฉพาะผู้สำเร็จ
การศึกษา จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 
(แผนกสามัญศึกษา) หรือการศึกษาทางเลือก) ปีการศึกษา 2566 

 
  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ 
 

สาขาวิชา จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 
คณิตศาสตร์ 3 2 

สถิติและวิทยาการข้อมูล 5 2 

จุลชีววิทยา 30 5 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20 2 

รวม 58 11 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสมัภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา (เฉพาะผู้สำเร็จ
การศึกษา จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 
(แผนกสามัญศึกษา) หรือการศึกษาทางเลือก) ปีการศึกษา 2566 

 
  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

สาขาวิชา จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 
คณิตศาสตร์ 3 2 

 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสมัภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 

วิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 

ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 

หมายเหตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่กำหนดหน่วยกิตขั้นต่ำแต่ต้องมี หากนักเรียนไม่กรอกข้อมูลในระบบรับสมัคร                                                            
จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นต่ำ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.75 10 - 

GPA คณิตศาสตร์ 3.00 40 - 

GPA วิทยาศาสตร์ 3.00 30 - 

GPA ภาษาต่างประเทศ 2.75 20 - 

สอบสัมภาษณ์ - 100 

สอบความถนัด - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - - 

 รวม 100 100 

 

 

 

 

 



โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา (เฉพาะผู้สำเร็จ
การศึกษา จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 
(แผนกสามัญศึกษา) หรือการศึกษาทางเลือก) ปีการศึกษา 2566 

 
  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

สาขาวิชา จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 
สถิติและวิทยาการข้อมูล 5 2 

 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสมัภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
วิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
หมายเหตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่กำหนดหน่วยกิตขั้นต่ำแต่ต้องมี หากนักเรียนไม่กรอกข้อมูลในระบบรับสมัคร                                                            

จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 
 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นต่ำ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 3.00 - 10 

GPA คณิตศาสตร์ 3.00 - 40 

GPA วิทยาศาสตร์ 3.00 - 30 

GPA ภาษาต่างประเทศ 2.75 - 10 

สอบสัมภาษณ์ - 10 

สอบความถนัด - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - - 

 รวม 100 100 

 

 

 

 

 

 



โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา (เฉพาะผู้สำเร็จ
การศึกษา จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 
(แผนกสามัญศึกษา) หรือการศึกษาทางเลือก) ปีการศึกษา 2566 

 
  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

สาขาวิชา จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 
จุลชีววิทยา 30 5 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20 2 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสมัภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
วิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
หมายเหตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่กำหนดหน่วยกิตขั้นต่ำแต่ต้องมี หากนักเรียนไม่กรอกข้อมูลในระบบรับสมัคร                                                            

จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 
 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นต่ำ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 3.00 - 10 

GPA คณิตศาสตร์ 3.00 - 40 

GPA วิทยาศาสตร์ 3.00 - 30 

GPA ภาษาต่างประเทศ 2.75 - 20 

สอบสัมภาษณ์ - - 

สอบความถนัด - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - - 

 รวม 100 100 

 

 

 

 

 



โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา (เฉพาะผู้สำเร็จ
การศึกษา จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 
(แผนกสามัญศึกษา) หรือการศึกษาทางเลือก) ปีการศึกษา 2566 

 
  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 
วิศวกรรมโยธา (ค.อ.บ. 5 ปี) 2 - 2 - 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.โยธา) 4 2 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ์ 1 2 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสมัภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

  



โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา (เฉพาะผู้สำเร็จ
การศึกษา จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 
(แผนกสามัญศึกษา) หรือการศึกษาทางเลือก) ปีการศึกษา 2566 

 
  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

สาขาวิชา จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 
วิศวกรรมโยธา (ค.อ.บ. 5 ปี) 2 2 

 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสมัภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 6 

วิทยาศาสตร์ 6 

ภาษาต่างประเทศ 6 

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นต่ำ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.50 100 60 

GPA คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ - - 

GPA วิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ - - 

GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ - - 

สอบสัมภาษณ์ - 20 

สอบความถนัด - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - 20 

 รวม 100 100 

 
หมายเหตุ  1. คะแนน GPA คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำแต่ต้องมีคะแนน 
                  หากนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมัคร จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 

2. ผู้สมัครต้องอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงานผ่านระบบรับสมัคร 

 
 
 
 
 
 

 



โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา (เฉพาะผู้สำเร็จ
การศึกษา จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 
(แผนกสามัญศึกษา) หรือการศึกษาทางเลือก) ปีการศึกษา 2566 

 
  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.โยธา) 4 2 

 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสมัภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสถาปัตยกรรม ช่าง

สำรวจ และ ปวช. ฐานวิทยาศาสตร์ ทุกสาขา 
 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 6 

วิทยาศาสตร์ 6 

ภาษาต่างประเทศ 6 

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นต่ำ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.50 100 60 

GPA คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ - - 

GPA วิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ - - 

GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ - - 

สอบสัมภาษณ์ - 20 

สอบความถนัด - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - 20 

 รวม 100 100 

 
หมายเหตุ  1. คะแนน GPA คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำแต่ต้องมีคะแนน 
                  หากนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมัคร จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 

2. ผู้สมัครต้องอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงานผ่านระบบรับสมัคร 

 

 

 



โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา (เฉพาะผู้สำเร็จ
การศึกษา จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 
(แผนกสามัญศึกษา) หรือการศึกษาทางเลือก) ปีการศึกษา 2566 

 
  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. อุตสาหการ) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ์ 1 2 

 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสมัภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

    ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างกลโรงงาน ช่างเขียนแบบ ช่างเทคนิคการผลิต 

ช่างเชื่อม ช่างอุตสาหกรรม หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 6 

วิทยาศาสตร์ 6 

ภาษาต่างประเทศ 6 
 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นต่ำ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.50 100 30 

GPA คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ - - 

GPA วิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ - - 

GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ - - 

สอบสัมภาษณ์ - 50 

สอบความถนัด - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - 20 

 รวม 100 100 

 
หมายเหตุ  1. คะแนน GPA คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำแต่ต้องมีคะแนน 
                  หากนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมัคร จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 

2. ผู้สมัครต้องอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงานผ่านระบบรับสมัคร 

 



 
 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี  
เรื่อง เกณฑ์การรบัสมัครนักศึกษา 

รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพ่ือการกระจายโอกาสทางการศึกษา  
(รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ) 

ปีการศึกษา 2566 

................................................................... 
 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี ในโครงการคัดเล ือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื ่อการกระจายโอกาสทางการศึกษา                   
(รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2566 จึงวางระเบียบการรับสมัคร
คัดเลือกเข้าศึกษาไว้ ดังนี ้
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ - วันที่ 31 มีนาคม 2566 
 

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  
1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามสายการเรียนที่

สาขาวิชากำหนด  
1.3 จำนวนหน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา ไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนด (เฉพาะผู้สำเร็จ

การศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6)  
1.4 ผลการเรียนเฉลี ่ยสะสม (GPAX) และผลการเร ียนเฉลี ่ย (GPA) กล ุ ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนด 

1.5 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
1.6 ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม 

 

2. เงื่อนไขการรับเข้าศึกษา 
2.1 กรณีได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันการเลือกเรียนที่ มจธ. ในระบบ 

TCAS ภายในวันที่กำหนด 

2.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันการเลอืกเรียนที่ มจธ. ในระบบ TCAS แล้ว จะถูกตัดช่ือออกจากการมีสิทธิ
สมัครสอบรอบต่อไป กรณีที่ต้องการสมัครรอบต่อไปต้องสละสิทธิก่อน หากมีการสมัครครั้งต่อไปโดย
ไม่สละสิทธิแล้วผ่านการคัดเลือกจะถือเป็นโมฆะ  

TCAS รอบที่ 2 



 
 

2.3 มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายช่ือผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิเฉพาะผู้ที่ยืนยันเลือก มจธ. เท่านั้น และ
ต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิการเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2566 ภายในระยะเวลาและตามอัตรา
ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด (ตามประกาศ มจธ. เรื่อง การเก็บค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2564) หากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่มีสิทธิในการเข้าศึกษา 

2.4 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาที่ชำระค่ายืนยันสิทธิแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธิการเข้าศกึษา              
ที่ได้ชำระไปแล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

2.5 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต้องผ่านการตรวจร่างกาย 

2.6 ติดตามกำหนดการลงทะเบียนและตารางกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานทะเบียน
นักศึกษา : https://regis.kmutt.ac.th 

3. หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย 

3.1 ผู้สมัครอปัโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัคร ดังนี ้
3.1.1 รูปถ่ายขนาด 1 – 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
3.1.2 สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6               

หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที ่ 3) หรือ สำเนาระเบียนผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ 
(สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3) 

3.1.3 สำเนาใบรายงานผลการสอบ (TGAT/TPAT) 
3.1.4 สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)  

 

4. ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้ 
4.1 กรณีสอบคัดเลือก ณ มจธ. นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 

เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ 

4.2 กรณีสอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างชาติ) ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ 

5. ในกรณีที่มีข้อขัด หรือแย้ง หรือกรณีที่มิได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นผู้มี 
อำนาจวินิจฉัยช้ีขาด คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาถือเป็นที่สุด 

 

หมายเหตุ : เขต* หมายถึง สถานศึกษาในช้ัน ม.6 ที่สังกัดตามเขตตรวจราชการระดับสำนักนายกรัฐมนตรี 18 เขต   
    ดังนี้  https://goo.gl/WCuaAq 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2YWBcS3
https://bit.ly/2YWBcS3
https://regis.kmutt.ac.th/
https://goo.gl/WCuaAq


 
 

นโยบายด้านความเท่าเทียมและความหลากหลายในสังคม 

 มจธ. มุ ่งมั ่นในการส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลายในสังคม สังคม มจธ. เปิดรับความ
หลากหลายในสังคมอย่างมุ่งมั่น ทั้งด้านเพศ เช้ือชาติ สัญชาติ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ต้นกำเนิด วัฒนธรรม 
ชาติพันธุ์ ความทุพพลภาพ ศาสนา การระบุเพศสภาพ รสนิยมทางเพศ เรายืนหยัดจะปฏิบัติกับทุกคนอย่างเป็น
ธรรมและเป็นกลาง เพื่อให้มั่นใจว่าความเท่าเทียมและความหลากหลายในสังคม มจธ. จะได้รับการพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต  ลิ้มมณีวิจิตร) 
รองอธิการบดฝี่ายพัฒนานกัศึกษา ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี 



วันท่ี
1. ประกาศรับสมัคร : ผู้สมัครกรอกใบสมัครออนไลน์

ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

ผู้สมัครอัปโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัคร ดังน้ี
   1.1 รูปถ่ายขนาด 1 - 1.5 น้ิว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

   1.2 ส าเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
   1.3 ส าเนาใบรายงานผลการสอบ (TGAT/TPAT)  (ถ้ามี)

   1.4 ส าเนาแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

2. มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก
ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

3. ผู้ท่ีมีสิทธิสอบตามประกาศต้องดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) 

แล้วน าไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ หรือ เอทีเอ็ม ของธนำคำรกรุงเทพ เท่าน้ัน !
หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

4. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบท่ีช าระค่าสมัครแล้ว พร้อมเวลาและสถานท่ีสอบ
ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

5. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพ้ืนฐาน เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/

ความสามารถพิเศษ วันพุธท่ี 19 เมษายน  2566

6. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก
ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

7. มหาวิทยาลัยฯ ส่งข้อมูลผู้สมัครและผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบท่ี 2 เข้าระบบ TCAS วันอังคารท่ี 2 พฤษภาคม 2566

8. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันเลือกเรียนท่ี มจธ. ในระบบ TCAS

ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com

วันพฤหัสบดีท่ี 4 - วันศุกร์ท่ี 5 พฤษภาคม 2566

(ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน)

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิ จะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิเข้ำศึกษำ
จะขอสิทธิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

9. ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบท่ี 2
ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

10. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศต้องดาวน์โหลดใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา 
แล้วน าไปช ำระเงินท่ีเคำน์เตอร์ หรือ เอทีเอ็ม ของธนำคำรกรุงเทพ เท่าน้ัน ! 
หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร
วิธีกำรพิมพใบช ำระเงิน/ชองทำงกำรช ำระเงิน: https://kmutt.me/payment

วันพุธท่ี 10 - วันอังคารท่ี 23 พฤษภาคม 2566

(ระยะเวลาช าระเงิน 14 วัน)

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ)

11. ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา
ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

12. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (ท่ีช าระเงินค่ำยืนยันสิทธิเรียบร้อยแล้ว)

ตรวจสอบรหัสนักศึกษำใหม่และติดตามกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 
ผ่านเว็บไซต์ส านักงานทะเบียนฯ https://regis.kmutt.ac.th 

โทร. 02-470-8148    อีเมล : regist@kmutt.ac.th

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 26 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลง ติดตำมก ำหนดกำรล่ำสุดได้ท่ี : https://admission.kmutt.ac.th

ข้อมูล ณ วันท่ี 21 ตุลำคม 2565

วันพุธท่ี 10 - วันอังคารท่ี 23 พฤษภาคม 2566

ก ำหนดกำรรับสมัครนักศึกษำ
โครงกำรคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพ่ือกำรกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 

(รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ) ปีกำรศึกษำ 2566

กำรด ำเนินกำร

วันพุธท่ี 10 พฤษภาคม 2566

วันพฤหัสบดีท่ี 6 - วันจันทร์ท่ี 10 เมษายน 2566

(ระยะเวลาช าระเงิน 5 วัน)

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธิในกำรเข้ำสอบ)

วันอาทิตย์ท่ี 12 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 31 มีนาคม 2566

(ระยะเวลาสมัคร 48 วัน)

วันพฤหัสบดีท่ี 6 เมษายน 2566

วันพฤหัสบดีท่ี 13 เมษายน  2566

วันพฤหัสบดีท่ี 27 เมษายน 2566

TCAS รอบที่ 2

http://admission.kmutt.ac.th/


    โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อการกระจายโอกาสทาง     
    การศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ)  
    ปีการศึกษา 2566  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ .....................................................................................................................................2 

คณะวิทยาศาสตร์ ............................................................................................................................................4 
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ .......................................................................................................................... 28 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

สาขาวิชา จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 13 5 

วิศวกรรมเคมี 1 21 8 

วิศวกรรมเครื่องกล 2 3 1 

วิศวกรรมยานยนต์ 2 3 1 

วิศวกรรมเครื่องมือ 1 13 5 

วิศวกรรมวสัดุ 1 13 5 

วิศวกรรมการผลิตชิ้นสว่นยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่ 1 8 3 

วิศวกรรมไฟฟ้า 3 23 9 

วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟา้อิเล็กทรอนิกส์ กำลังและพลังงาน) 3 10 4 

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 3 8 3 

วิศวกรรมอุตสาหการ 1 23 9 

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 1 5 2 

วิศวกรรมโยธา 1 5 2 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 5 2 

วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 1 8 3 

วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) 1 3 1 

รวม 164 63 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชพี/ความสามารถพเิศษ 

 

เง่ือนไขพิเศษ หรือคุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ๆ  
1. รับผู้มีภาวะตาบอดสี แต่ต้องไม่มีภาวะตาบอดสีข้ันรุนแรงอนัเป็นอปุสรรคต่อการศึกษา ตามแนวทางการตรวจตา

บอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 

2. รับผู้มีภาวะตาบอดส ี

3. ไม่รับ ผูม้ีภาวะตาบอดส ี

 

 

 

 



    โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อการกระจายโอกาสทาง     
    การศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ)  
    ปีการศึกษา 2566  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) 
 

คุณสมบัติเบื้องต้นในการสมัคร 
- ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
- จำนวนหน่วยกิตข้ันต่ำของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 8 

วิทยาศาสตร ์ 20 

ภาษาต่างประเทศ 6 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลอืก เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นต่ำ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก 

80 

GPA คณิตศาสตร ์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก 

GPA วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก 

GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก 

TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่กำหนดขั้นต่ำ 20 

TPAT 3 ความถนัดดา้น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตร์ 

ไม่กำหนดขั้นต่ำ 80 

สอบสัมภาษณ์ - 20 

แฟ้มสะสมผลงาน - - 
รวม  100 100 

 

หมายเหต ุ 1.  คะแนน GPAX, GPA ไม่กำหนดข้ันต่ำแต่ต้องมีคะแนนหากนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมัคร  
    จะถือว่าไม่ผา่นเกณฑ์การรบัสมคัร 

 2.  คะแนนทดสอบวิชา TGAT/TPAT ไม่กำหนดข้ันต่ำแต่ต้องมีคะแนน 

  ผู้สมัครไม่ต้องกรอกคะแนน มหาวิทยาลัยฯ จะดึงคะแนนจากฐานข้อมูลเอง 
 3.  เขต* หมายถึง สถานศึกษาในช้ัน ม.6 ทีส่ังกัดตามเขตตรวจราชการระดับสานักนายกรัฐมนตรี 18 เขต 



    โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อการกระจายโอกาสทาง     
    การศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ)  
    ปีการศึกษา 2566  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ม.6 

คณิตศาสตร์ 12 10 

สถิติและวิทยาการข้อมลู 10 5 

วิทยาการคอมพิวเตอรป์ระยกุต์ 30 7 

จุลชีววิทยา 25 5 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 2 

เคม ี 30 15 

ฟิสิกส์ – สาขาวิชาเอกฟิสิกส์อุตสาหกรรม 5 1 

ฟิสิกส์ – สาขาวิชาเอกฟิสิกส์วัสดุและ 

เครื่องมือทางการแพทย ์
5 1 

ฟิสิกส์ – สาขาวิชาเอกฟิสิกสเ์ชิงทฤษฏีและ 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
5 1 

รวม 132 47 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อการกระจายโอกาสทาง     
    การศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ)  
    ปีการศึกษา 2566  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 

5 | P a g e  

 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ม.6 

คณิตศาสตร์ 12 10 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 8 

วิทยาศาสตร์ 20 

ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
 

หมายเหตุ หน่วยกิตขั้นต่ำ ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำแต่ต้องม ี หากนักเรียนไม่กรอกข้อมูลในระบบรับสมัคร จะถือว่าไม่ผ่าน
เกณฑ์การรับสมัคร 

 

 เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนข้ันต่ำ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.75 20 - 
GPA คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ - - 
GPA วิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ - - 
GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ -  

TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 20 - 
TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล ไม่กำหนดขั้นต่ำ 40 - 
TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน ไม่กำหนดขั้นต่ำ 20 - 

สอบสัมภาษณ์ - 100 

 รวม 100 100 
 

หมายเหตุ 1.  คะแนน GPA ไม่กำหนดขั้นต่ำแต่ต้องมีคะแนนหากนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมัคร  
       จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 

 2.  คะแนนทดสอบวิชา TGAT ไม่กำหนดขั้นต่ำแต่ต้องมีคะแนน 

  ผู้สมัครไม่ต้องกรอกคะแนน มหาวิทยาลัยฯ จะดึงคะแนนจากฐานข้อมูลเอง 



    โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อการกระจายโอกาสทาง     
    การศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ)  
    ปีการศึกษา 2566  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ม.6 

สถิติและวิทยาการข้อมลู 10 5 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 8 

วิทยาศาสตร ์ 20 

ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
 

หมายเหต ุ หน่วยกิตข้ันต่ำ ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำแต่ต้องมี หากนักเรียนไม่กรอกข้อมลูในระบบรบัสมัคร 
จะถือว่าไม่ผา่นเกณฑ์การรบัสมคัร 

 

 เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ยขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 3.00 10 - 
GPA คณิตศาสตร์ 3.00 20 - 
GPA วทิยาศาสตร์ 3.00 10 - 
GPA ภาษาตา่งประเทศ 2.75 10 - 
TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่กำหนดขั้นต่ำ 20 - 
TPAT 3 ความถนัดดา้นวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 

ไม่กำหนดขั้นต่ำ 30 
- 

สอบสัมภาษณ์ - 100 

 รวม 100 100 

 



    โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อการกระจายโอกาสทาง     
    การศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ)  
    ปีการศึกษา 2566  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ม.6 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 30 7 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 
 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 10 

วิทยาศาสตร์ 20 

ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
 

หมายเหตุ หน่วยกิตขั้นต่ำ ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำแต่ต้องม ี หากนักเรียนไม่กรอกข้อมูลในระบบรับสมัคร จะถือว่าไม่ผ่าน
เกณฑ์การรับสมัคร 

 

 เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนข้ันต่ำ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 3.00 - 10 

GPA คณิตศาสตร์ 3.00 - 10 

GPA วิทยาศาสตร์ 3.00 - - 
GPA ภาษาต่างประเทศ 2.75 - 10 

TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดขั้นต่ำ - 20 

TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล ไม่กำหนดขั้นต่ำ - 30 

TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน ไม่กำหนดขั้นต่ำ - 10 

TPAT 3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และวิศวกรรมศาสตร์ 

ไม่กำหนดขั้นต่ำ - 10 

สอบสัมภาษณ์ - 100 

 รวม 100 100 

 

หมายเหตุ คะแนนทดสอบวิชา TGAT/TPAT ไม่กำหนดขั้นต่ำแต่ต้องมีคะแนน  
  ผู้สมัครไม่ต้องกรอกคะแนน มหาวิทยาลัยฯ จะดึงคะแนนจากฐานข้อมูลเอง 

 



    โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อการกระจายโอกาสทาง     
    การศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ)  
    ปีการศึกษา 2566  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 

8 | P a g e  

 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 

 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ม.6 

จุลชีววิทยา 25 5 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 2 

 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 
 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 8 

วิทยาศาสตร์ 20 

ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
 

หมายเหตุ หน่วยกิตขั้นต่ำ ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำแต่ต้องม ี หากนักเรียนไม่กรอกข้อมูลในระบบรับสมัคร จะถือว่าไม่ผ่าน
เกณฑ์การรับสมัคร 

 

 เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนข้ันต่ำ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 3.00 50 20 

GPA คณิตศาสตร์ 3.00 20 - 
GPA วิทยาศาสตร์ 3.00 30 20 

GPA ภาษาต่างประเทศ 2.75 - - 
TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่กำหนดขั้นต่ำ - 10 

TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน ไม่กำหนดขั้นต่ำ - 10 

สอบสัมภาษณ์ - 40 

 รวม 100 100 

 

หมายเหตุ คะแนนทดสอบวิชา TGAT ไม่กำหนดขั้นต่ำแต่ต้องมีคะแนน 

ผู้สมัครไม่ต้องกรอกคะแนน มหาวิทยาลัยฯ จะดึงคะแนนจากฐานข้อมูลเอง 
 

 



    โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อการกระจายโอกาสทาง     
    การศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ)  
    ปีการศึกษา 2566  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ม.6 

เคม ี 30 15 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 8 

วิทยาศาสตร ์ 20 

ภาษาต่างประเทศ 6 

 

 เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.75 50 20 

GPA คณิตศาสตร์ 2.75 20 10 

GPA วทิยาศาสตร์ 3.00 30 20 

GPA ภาษาตา่งประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ - - 
TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่กำหนดขั้นต่ำ - - 
TPAT 3 ความถนัดดา้นวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 

ไม่กำหนดขั้นต่ำ - - 

สอบสัมภาษณ์ - 50 

 รวม 100 100 

 

หมายเหต ุ คะแนนทดสอบวิชา TGAT/TPAT ไม่กำหนดข้ันต่ำแต่ต้องมคีะแนน 

ผู้สมัครไม่ต้องกรอกคะแนน มหาวิทยาลัยฯ จะดึงคะแนนจากฐานข้อมูลเอง 
 



    โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อการกระจายโอกาสทาง     
    การศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ)  
    ปีการศึกษา 2566  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ม.6 

ฟิสิกส์ – สาขาวิชาเอกฟิสิกส์อุตสาหกรรม 5 1 

ฟิสิกส์ – สาขาวิชาเอกฟิสิกส์วัสดุและเคร่ืองมือทางการแพทย ์ 5 1 

ฟิสิกส์ – สาขาวิชาเอกฟิสิกส์เชงิทฤษฏีและการวิเคราะห์ข้อมูล 5 1 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 8 

วิทยาศาสตร ์ 20 

ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
 

หมายเหต ุ หน่วยกิตข้ันต่ำ ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำแต่ต้องมี หากนักเรียนไม่กรอกข้อมลูในระบบรบัสมัคร 
จะถือว่าไม่ผา่นเกณฑ์การรบัสมคัร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อการกระจายโอกาสทาง     
    การศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ)  
    ปีการศึกษา 2566  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

 เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ยขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.75 - - 

GPA คณิตศาสตร ์ 2.75 40 - 

GPA วิทยาศาสตร ์ 2.75 40 - 

GPA ภาษาต่างประเทศ 2.75 20 - 

TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 10 

TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 10 

TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 10 

TPAT 3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร ์

ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 10 

สอบสัมภาษณ์ - 60 

 รวม 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อการกระจายโอกาสทาง     
    การศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ)  
    ปีการศึกษา 2566  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 
เทคโนโลยีการศึกษาและสือ่สารมวลชน 30 10 

เทคโนโลยีบรรจภุัณฑแ์ละการพิมพ ์ ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ - 5 - 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ - 5 - 
วิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ 5 5 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) เครื่องกล ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ 5 5 

วิศวกรรมโยธา (ค.อ.บ. 5 ปี) 5 - 2 - 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.โยธา) 5 - 2 - 
วิศวกรรมอุตสาหการ (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ 25 5 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ 20 5 

วิศวกรรมไฟฟ้า - วิชาเอกไฟฟา้กำลัง (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ 10 

วิศวกรรมไฟฟ้า - วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์ (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ 10 

วิศวกรรมไฟฟ้า - วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ 10 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) ไฟฟา้ ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ 10 

รวม - 139 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

  



    โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อการกระจายโอกาสทาง     
    การศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ)  
    ปีการศึกษา 2566  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 
เทคโนโลยีการศึกษาและสือ่สารมวลชน 30 10 

 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 5 

วิทยาศาสตร ์ 5 

ภาษาต่างประเทศ 6 

 

 เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ยขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.75 100 40 

GPA คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก - 
GPA วทิยาศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก - 
GPA ภาษาตา่งประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก - 

สอบสัมภาษณ์ - 60 

สอบความถนัด - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - - 

 รวม 100 100 

 

หมายเหต ุ คะแนน GPA คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำแต่ต้องมีคะแนน 

  หากนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรบัสมัคร จะถือว่าไม่ผา่นเกณฑ์การรบัสมัคร 
 



    โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อการกระจายโอกาสทาง     
    การศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ)  
    ปีการศึกษา 2566  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 

14 | P a g e  

 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ม.6 

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการพิมพ ์ ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ 5 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 6 

วิทยาศาสตร ์ 6 

ภาษาต่างประเทศ 6 

 

 เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.50 40 20 

GPA คณิตศาสตร์ 2.50 20 20 

GPA วทิยาศาสตร์ 2.50 20 20 

GPA ภาษาตา่งประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ - - 

TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่กำหนดขั้นต่ำ 10 10 

TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 10 10 

สอบสัมภาษณ์ - 20 

 รวม 100 100 

 

หมายเหต ุ คะแนนทดสอบวิชา TGAT/TPAT ไม่กำหนดข้ันต่ำแต่ต้องมคีะแนน 

ผู้สมัครไม่ต้องกรอกคะแนน มหาวิทยาลัยฯ จะดึงคะแนนจากฐานข้อมูลเอง 
 

 



    โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อการกระจายโอกาสทาง     
    การศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ)  
    ปีการศึกษา 2566  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ม.6 

วิทยาการคอมพิวเตอรป์ระยกุต์-มัลติมเีดีย ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ 5 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 
 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 6 

วิทยาศาสตร ์ 6 

ภาษาต่างประเทศ 6 

 

 เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.50 50 10 

GPA คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ - 
GPA วทิยาศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ - 
GPA ภาษาตา่งประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ - 
TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่กำหนดขั้นต่ำ 15 10 

TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 15 10 

TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล ไม่กำหนดข้ันต่ำ 10 10 

TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน ไม่กำหนดข้ันต่ำ 10 10 

สอบสัมภาษณ์ - 40 

แฟ้มสะสมผลงาน - 10 

 รวม 100 100 
 

หมายเหต ุ คะแนนทดสอบวิชา TGAT  ไม่กำหนดข้ันต่ำแต่ต้องมีคะแนน 

ผู้สมัครไม่ต้องกรอกคะแนน มหาวิทยาลัยฯ จะดึงคะแนนจากฐานข้อมูลเอง 



    โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อการกระจายโอกาสทาง     
    การศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ)  
    ปีการศึกษา 2566  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

เง่ือนไขพิเศษ หรือคุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ๆ  
1. มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่สนบัสนุนการเข้าเรียนในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-

มัลติมเีดีย เช่น ความสามารถทางด้านสื่อมัลติมเีดีย และ/หรือ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(IT)/ดิจิทลั 

2. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรอืความผิดปกติใด ๆ ที่จะเปน็อุปสรรคต่อการศึกษาในหลักสูตรฯ หมายเหตุ 
ผลสรปุการพิจารณาตัดสินรับเข้าศึกษาต่อ จากคณะกรรมการสัมภาษณ์ถือเป็นทีส่ิ้นสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อการกระจายโอกาสทาง     
    การศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ)  
    ปีการศึกษา 2566  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 
วิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ 5 5 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) เครื่องกล ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ 5 5 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

    ผลการเรยีน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์ หรือสาขาทีเ่กี่ยวข้อง 
 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 
(เฉพาะ ม.6) 

คณิตศาสตร์ 6 

วิทยาศาสตร ์ 6 

ภาษาต่างประเทศ 6 

 

 เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ยขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.50 50 50 

GPA คณิตศาสตร์ 2.50 25 - 

GPA วทิยาศาสตร์ 2.50 25 - 

GPA ภาษาตา่งประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก - 

สอบสัมภาษณ์ - 50 

สอบความถนัด - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - - 

 รวม 100 100 

 

หมายเหต ุ คะแนน GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำแต่ต้องมีคะแนน 

  หากนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรบัสมัคร จะถือว่าไม่ผา่นเกณฑ์การรบัสมัคร 



    โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อการกระจายโอกาสทาง     
    การศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ)  
    ปีการศึกษา 2566  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ม.6 

วิศวกรรมโยธา (ค.อ.บ. 5 ปี) 5 2 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.โยธา) 5 5 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 6 

วิทยาศาสตร ์ 6 

ภาษาต่างประเทศ 6 

 

 เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 
เกรดเฉลี่ยขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 

GPAX 2.50 100 60 

GPA คณิตศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - - 

GPA วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - - 

GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - - 

สอบสัมภาษณ์  - 20 

สอบความถนัด  - - 
แฟ้มสะสมผลงาน  - 20 

รวม  100 100 

 

หมายเหต ุ คะแนน GPA คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำแต่ต้องมีคะแนน 

  หากนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรบัสมัคร จะถือว่าไม่ผา่นเกณฑ์การรบัสมัคร 



    โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อการกระจายโอกาสทาง     
    การศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ)  
    ปีการศึกษา 2566  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 
วิศวกรรมอุตสาหการ (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ 25 5 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ 20 5 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา ช่างกลโรงงาน ช่างเขียนแบบ ช่างเทคนิค 

การผลิต ช่างเช่ือม ช่างอุตสาหกรรม และ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 6 

วิทยาศาสตร ์ 6 

ภาษาต่างประเทศ 6 
 

 เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.50 50 30 

GPA คณิตศาสตร์ 2.50 25 10 

GPA วทิยาศาสตร์ 2.50 25 10 

GPA ภาษาตา่งประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ - - 

สอบสัมภาษณ์ - 30 

สอบความถนัด - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - 20 

 รวม 100 100 

 

หมายเหต ุ คะแนน GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำแต่ต้องมีคะแนน 

  หากนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรบัสมัคร จะถือว่าไม่ผา่นเกณฑ์การรบัสมัคร 



    โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อการกระจายโอกาสทาง     
    การศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ)  
    ปีการศึกษา 2566  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 
วิศวกรรมไฟฟ้า - วิชาเอกไฟฟ้ากำลงั (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ 10 

วิศวกรรมไฟฟ้า - วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์ (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ 10 

วิศวกรรมไฟฟ้า - วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ 10 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) ไฟฟ้า ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ 10 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 
คณิตศาสตร์ 6 

วิทยาศาสตร ์ 6 

ภาษาต่างประเทศ 6 
 

 เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ยขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.75 100 50 

GPA คณิตศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 5 

GPA วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 5 

GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - 5 

TPAT 5 ความถนัดครุศาสตร์ - ศึกษาศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ - - 

สอบสัมภาษณ์ - 35 

 รวม 100 100 
 

 

หมายเหตุ  

1. คะแนน GPA ไม่กำหนดขั้นต่ำแต่ต้องมีคะแนน หากนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมัคร จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 

2. คะแนนทดสอบวิชา TPAT 5 ไม่กำหนดขั้นต่ำแต่ต้องมีคะแนน ผู้สมัครไม่ต้องกรอกคะแนน มหาวิทยาลัยฯ จะดึงคะแนนจากฐานข้อมูลเอง 



    โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อการกระจายโอกาสทาง     
    การศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ)  
    ปีการศึกษา 2566  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 
เทคโนโลยีมีเดีย - วิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล 30 - 2 - 
เทคโนโลยีมีเดีย - วิชาเอกการพฒันาเกม 30 - 2 - 
เทคโนโลยีมีเดีย - วิชาเอกนวัตกรรมมีเดียทางการแพทย์ 30 - 2 - 
มีเดียอาตส์ - วิชาเอกการออกแบบกราฟิก 40 2 6 1 

มีเดียอาตส์ - วิชาเอกแอนิเมชัน 40 2 6 1 

มีเดียอาตส์ - วิชาเอกภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหว 40 2 6 1 

มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร ์ 30 2 2 1 

รวม 240 8 26 4 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อการกระจายโอกาสทาง     
    การศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ)  
    ปีการศึกษา 2566  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 
เทคโนโลยีมีเดีย - วิชาเอกเทคโนโลยีมเีดียดิจทิัล 30 - 2 - 
เทคโนโลยีมีเดีย - วิชาเอกการพฒันาเกม 30 - 2 - 
เทคโนโลยีมีเดีย - วิชาเอกนวัตกรรมมเีดียทางการแพทย ์ 30 - 2 - 

 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 6 

วิทยาศาสตร ์ 6 

ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
 

หมายเหต ุ หน่วยกิตข้ันต่ำ ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำแต่ต้องมี หากนักเรียนไม่กรอกข้อมลูในระบบรบัสมัคร 
จะถือว่าไม่ผา่นเกณฑ์การรบัสมคัร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อการกระจายโอกาสทาง     
    การศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ)  
    ปีการศึกษา 2566  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย (ต่อ) 
 

 เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.50 60 - 

GPA คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ - - 

GPA วทิยาศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ - - 

TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่กำหนดขั้นต่ำ 20 - 
TPAT 3 ความถนัดดา้นวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 

ไม่กำหนดขั้นต่ำ 20 - 

สอบสัมภาษณ์ - 80 

สอบความถนัด - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - 20 

 รวม 100 100 

 

หมายเหต ุ 1.  คะแนน GPA คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดข้ันต่ำแต่ต้องมีคะแนน 

    หากนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรบัสมัคร จะถือว่าไม่ผา่นเกณฑ์การรบัสมัคร 
 2.  คะแนนทดสอบวิชา TGAT/TPAT ไม่กำหนดข้ันต่ำแต่ต้องมคีะแนน 

  ผู้สมัครไม่ต้องกรอกคะแนน มหาวิทยาลัยฯ จะดึงคะแนนจากฐานข้อมูลเอง 
3.  ผู้สมัครต้องอัปโหลดแฟม้สะสมผลงานผ่านระบบรับสมัคร 

 

 

 

 

 

 

 



    โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อการกระจายโอกาสทาง     
    การศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ)  
    ปีการศึกษา 2566  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 
มีเดียอาตส์ - วิชาเอกการออกแบบกราฟิก 40 2 6 1 

มีเดียอาตส์ - วิชาเอกแอนิเมชัน 40 2 6 1 

มีเดียอาตส์ - วิชาเอกภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหว 40 2 6 1 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 

 

หมายเหต ุ หน่วยกิตข้ันต่ำ ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำแต่ต้องมี หากนักเรียนไม่กรอกข้อมลูในระบบรบัสมัคร 
จะถือว่าไม่ผา่นเกณฑ์การรบัสมคัร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อการกระจายโอกาสทาง     
    การศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ)  
    ปีการศึกษา 2566  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย (ต่อ) 
 

 เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.50 60 - 

GPA คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก - 

GPA วทิยาศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก - 

GPA ภาษาตา่งประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก - 
TGAT ความถนัดทั่วไป 40 20 - 
TPAT 2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ 40 20 - 

สอบสัมภาษณ์ - 50 

สอบความถนัด - 50 

แฟ้มสะสมผลงาน - - 
 รวม 100 100 

 

หมายเหต ุ 1.  คะแนน GPA คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำแต่ต้องมีคะแนน 

    หากนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรบัสมัคร จะถือว่าไม่ผา่นเกณฑ์การรบัสมัคร 
 2.  คะแนนทดสอบวิชา TGAT/TPAT ไม่กำหนดข้ันต่ำแต่ต้องมคีะแนน 

  ผู้สมัครไม่ต้องกรอกคะแนน มหาวิทยาลัยฯ จะดึงคะแนนจากฐานข้อมูลเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 



    โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อการกระจายโอกาสทาง     
    การศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ)  
    ปีการศึกษา 2566  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 
มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร ์ 30 2 2 1 

 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 

 

หมายเหต ุ หน่วยกิตข้ันต่ำ ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำแต่ต้องมี หากนักเรียนไม่กรอกข้อมลูในระบบรบัสมัคร 
จะถือว่าไม่ผา่นเกณฑ์การรบัสมคัร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อการกระจายโอกาสทาง     
    การศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ)  
    ปีการศึกษา 2566  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย (ต่อ) 
 

 เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.50 40 - 

GPA คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก - 

GPA วทิยาศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก - 

GPA ภาษาตา่งประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก - 
TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่กำหนดขั้นต่ำ 20 - 
TPAT 2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 20 - 
TPAT 3 ความถนัดดา้นวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 

ไม่กำหนดขั้นต่ำ 20 - 

สอบสัมภาษณ์ - 50 

สอบความถนัด - 50 

แฟ้มสะสมผลงาน - - 
 รวม 100 100 

 

หมายเหต ุ 1.  คะแนน GPA คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำแต่ต้องมีคะแนน 

    หากนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรบัสมัคร จะถือว่าไม่ผา่นเกณฑ์การรบัสมัคร 
 2.  คะแนนทดสอบวิชา TGAT/TPAT ไม่กำหนดข้ันต่ำแต่ต้องมคีะแนน 

  ผู้สมัครไม่ต้องกรอกคะแนน มหาวิทยาลัยฯ จะดึงคะแนนจากฐานข้อมูลเอง 
 

 

 

 

 

 

 



    โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อการกระจายโอกาสทาง     
    การศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ)  
    ปีการศึกษา 2566  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ม.6 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 8 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 5 2 

นวัตกรรมบรกิารดจิิทัล 15 5 

รวม 40 15 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อการกระจายโอกาสทาง     
    การศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ)  
    ปีการศึกษา 2566  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ม.6 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 8 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 
 

ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 
คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 

 

หมายเหต ุ หน่วยกิตข้ันต่ำ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำแต่ต้องมี หากนักเรียนไม่
กรอกข้อมูลในระบบรบัสมัคร จะถือว่าไมผ่่านเกณฑ์การรบัสมัคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อการกระจายโอกาสทาง     
    การศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ)  
    ปีการศึกษา 2566  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
 

 เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX ไม่กำหนดข้ันต่ำ 10 - 
GPA คณิตศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 10 - 
GPA วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ -  

GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 10 - 
TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 20 - 
TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล ไม่กำหนดข้ันต่ำ 30 - 
TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน ไม่กำหนดข้ันต่ำ 10 - 
TPAT 3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร ์

ไม่กำหนดข้ันต่ำ 10 - 

สอบสัมภาษณ์ - 100 

 รวม 100 100 
 

หมายเหต ุ 1.  คะแนน GPAX, GPA ไม่กำหนดข้ันต่ำแต่ต้องมีคะแนน 

    หากนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรบัสมัคร จะถือว่าไม่ผา่นเกณฑ์การรบัสมัคร 
 2.  คะแนนทดสอบวิชา TGAT/TPAT ไม่กำหนดข้ันต่ำแต่ต้องมคีะแนน 

ผู้สมัครไม่ต้องกรอกคะแนน มหาวิทยาลัยฯ จะดึงคะแนนจากฐานข้อมูลเอง 

เง่ือนไขพิเศษ หรือคุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ๆ  
1. สอบสัมภาษณ์โดยคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. เป็นผู้ที่ไม่มโีรคติดต่อร้ายแรง หรือความผิดปกติใด ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในหลกัสูตร โดย
คณะกรรมการสัมภาษณ์ ตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

 

 

 

 



    โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อการกระจายโอกาสทาง     
    การศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ)  
    ปีการศึกษา 2566  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ม.6 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 5 2 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 12 

วิทยาศาสตร ์ 20 

ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
 

หมายเหต ุ หน่วยกิตข้ันต่ำ ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำแต่ต้องมี หากนักเรียนไม่กรอกข้อมลูในระบบรบัสมัคร 
จะถือว่าไม่ผา่นเกณฑ์การรบัสมคัร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อการกระจายโอกาสทาง     
    การศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ)  
    ปีการศึกษา 2566  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
 

 เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 3.00 15 - 
GPA คณิตศาสตร์ 3.00 15 - 
GPA วทิยาศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก - 
GPA ภาษาตา่งประเทศ 3.00 15 - 
TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก 20 

TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 30 - 
TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล ไม่กำหนดขั้นต่ำ 25 - 

สอบสัมภาษณ์ - 80 

 รวม 100 100 

 

หมายเหต ุ 1.  คะแนน GPA คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดข้ันต่ำแต่ต้องมีคะแนน 

    หากนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรบัสมัคร จะถือว่าไม่ผา่นเกณฑ์การรบัสมัคร 
 2.  คะแนนทดสอบวิชา TGAT ไมก่ำหนดข้ันต่ำแต่ต้องมีคะแนน 

  ผู้สมัครไม่ต้องกรอกคะแนน มหาวิทยาลัยฯ จะดึงคะแนนจากฐานข้อมูลเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อการกระจายโอกาสทาง     
    การศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ)  
    ปีการศึกษา 2566  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ม.6 

นวัตกรรมบรกิารดจิิทัล 15 5 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 
 

ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 
คณิตศาสตร์ 5 

วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
ภาษาต่างประเทศ 6 

 

 เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑก์ารเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑก์ารรบัเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑก์ารเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นต่ำ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.50 10 - 
GPA คณิตศาสตร์ 2.75 15 - 
GPA ภาษาตา่งประเทศ 2.50 15 - 
TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 20 10 

TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล ไม่กำหนดขั้นต่ำ 25 10 

TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน ไม่กำหนดขั้นต่ำ 15 10 

สอบสัมภาษณ์ - 70 

 รวม 100 100 
 

หมายเหต ุ คะแนนทดสอบวิชา TGAT ไม่กำหนดขั้นต่ำแตต่้องมีคะแนน 

ผู้สมัครไม่ตอ้งกรอกคะแนน มหาวิทยาลัยฯ จะดึงคะแนนจากฐานข้อมูลเอง 
เงื่อนไขพิเศษ หรือคุณสมบตัิเฉพาะอื่น ๆ  

1. สอบสัมภาษณ์โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคตดิต่อร้ายแรง หรือความผิดปกติใด ๆ ทีจ่ะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในหลักสตูร โดยคณะกรรมการ
สัมภาษณ์ ตัดสินถือเป็นที่สิ้นสดุ 



    โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อการกระจายโอกาสทาง     
    การศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ)  
    ปีการศึกษา 2566  

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6  ปวช. ม.6  ปวช. 
วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (วศ.บ. 4 ปี) 25 1 1 

 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชา 

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ (เฉพาะ ม.6) 

คณิตศาสตร์ 9 

วิทยาศาสตร์ 20 

ภาษาต่างประเทศ 6 
 

 เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 3.00 7.5 - 
GPA คณิตศาสตร์ 3.00 7.5 - 
GPA วทิยาศาสตร์ 3.00 7.5 - 
GPA ภาษาตา่งประเทศ 2.75 7.5 - 
TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่กำหนดขั้นต่ำ 10 - 
TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 10 - 
TPAT 3 ความถนัดดา้นวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 

ไม่กำหนดขั้นต่ำ 50 - 

สอบสัมภาษณ์ - 100 

 รวม 100 100 
 

หมายเหตุ 1.  คะแนนทดสอบวิชา TGAT ไม่กำหนดขั้นต่ำแต่ต้องมีคะแนน 

  ผู้สมัครไม่ต้องกรอกคะแนน มหาวิทยาลัยฯ จะดึงคะแนนจากฐานข้อมูลเอง 

2.  ผู้สมัครต้องผ่านการสอบคัดเลือกกับคณะกรรมการของสถาบันฯ 



 
 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เรื่อง เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

รอบท่ี 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม 

(รับนักเรียนเขต* 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ) 
ปีการศึกษา 2566 

................................................................... 
 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี ในโครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1, 3, 

4, 5, 9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2566 จึงวางระเบียบการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา ไว้ดังนี้ 
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ - วันที่ 31 มีนาคม 2566 
 

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามสายการเรียนที่

สาขาวิชากำหนด  
1.3 จำนวนหน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา ไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนด (เฉพาะผู้สำเร็จ

การศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)  
1.4 ผลการเร ียนเฉลี ่ยสะสม (GPAX) และผลการเร ียนเฉลี ่ย (GPA) กลุ ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนด 

1.5 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
1.6 ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม 

 

2. เงื่อนไขการรับเข้าศึกษา 
2.1 กรณีได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันการเลือกเรียนที่ มจธ. ในระบบ 

TCAS ภายในวันที่กำหนด 

2.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกทีย่ืนยันการเลือกเรียนที่ มจธ. ในระบบ TCAS แล้ว จะถูกตัดชื่อออกจากการมีสิทธิ
สมัครสอบรอบต่อไป กรณีท่ีต้องการสมัครรอบต่อไปต้องสละสิทธิก่อน หากมีการสมัครครั้งต่อไปโดย
ไม่สละสิทธิแล้วผ่านการคัดเลือกจะถือเป็นโมฆะ  

 

TCAS รอบที่ 2 



 
 

2.3 มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิเฉพาะผู้ที่ยืนยันเลือก มจธ. เท่านั้น และ
ต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิการเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2566 ภายในระยะเวลาและตามอัตรา
ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด (ตามประกาศ มจธ. เรื่อง การเก็บค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2564) หากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่มีสิทธิในการเข้าศึกษา 

2.4 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาที่ชำระค่ายืนยันสิทธิแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธิการเข้าศึกษา              
ที่ได้ชำระไปแล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

2.5 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต้องผ่านการตรวจร่างกาย 

2.6 ติดตามกำหนดการลงทะเบียนและตารางกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานทะเบียน
นักศึกษา : https://regis.kmutt.ac.th 

3. หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย 

3.1 ผู้สมัครอัพโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัคร ดังนี้ 
3.1.1 รูปถ่ายขนาด 1 – 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
3.1.2 สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6               
หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3) หรือ สำเนาระเบียนผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (สำหรับ       
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3) 

  3.1.3 สำเนาใบรายงานผลการสอบ (TGAT/TPAT) 
  3.1.4 สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)  

 

4. ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้ 
4.1 กรณีสอบคัดเลือก ณ มจธ. นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 

เพ่ือยืนยันตัวตนในวันสอบ 

4.2 กรณีสอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างชาติ) ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพ่ือยืนยันตัวตนในวันสอบ 

5. ในกรณีที่มีข้อขัด หรือแย้ง หรือกรณีที่มิได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นผู้มี
อำนาจวินิจฉัยชี้ขาด คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาถือเป็นที่สุด 
 

หมายเหตุ : เขต* หมายถึง สถานศึกษาในชั้น ม.6 ที่สังกัดตามเขตตรวจราชการระดับสำนักนายกรัฐมนตรี 18 เขต   
     ดังนี้  https://goo.gl/WCuaAq 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2YWBcS3
https://bit.ly/2YWBcS3
https://regis.kmutt.ac.th/
https://goo.gl/WCuaAq


 
 

นโยบายด้านความเท่าเทียมและความหลากหลายในสังคม 

 มจธ. มุ ่งมั ่นในการส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลายในสังคม สังคม มจธ. เปิดรับความ
หลากหลายในสังคมอย่างมุ่งมั่น ทั้งด้านเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ต้นกำเนิด วัฒนธรรม 
ชาติพันธุ์ ความทุพพลภาพ ศาสนา การระบุเพศสภาพ รสนิยมทางเพศ เรายืนหยัดจะปฏิบัติกับทุกคนอย่างเป็น
ธรรมและเป็นกลาง เพื่อให้มั่นใจว่าความเท่าเทียมและความหลากหลายในสังคม มจธ. จะได้รับการพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เชาวลติ  ลิ้มมณีวิจิตร) 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 

 



วันท่ี
1. ประกาศรับสมัคร : ผู้สมัครกรอกใบสมัครออนไลน์

ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

ผู้สมัครอัปโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัคร ดังน้ี
   1.1 รูปถ่ายขนาด 1 - 1.5 น้ิว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

   1.2 ส าเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
   1.3 ส าเนาใบรายงานผลการสอบ (TGAT/TPAT)  (ถ้ามี)

   1.4 ส าเนาแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

2. มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก

ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

3. ผู้ท่ีมีสิทธิสอบตามประกาศต้องดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) 

แล้วน าไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ หรือ เอทีเอ็ม ของธนำคำรกรุงเทพ  เท่าน้ัน !
หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

4. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบท่ีช าระค่าสมัครแล้ว พร้อมเวลาและสถานท่ีสอบ
ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

5. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพ้ืนฐาน เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ /

ความสามารถพิเศษ วันพุธท่ี 19 เมษายน  2566

6. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก

ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

7. มหาวิทยาลัยฯ ส่งข้อมูลผู้สมัครและผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบท่ี 2 เข้าระบบ TCAS วันอังคารท่ี 2 พฤษภาคม 2566

8. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันเลือกเรียนท่ี มจธ . ในระบบ TCAS

ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com

วันพฤหัสบดีท่ี 4 - วันศุกร์ท่ี 5 พฤษภาคม 2566

(ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน)

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิ จะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิเข้ำศึกษำ
จะขอสิทธิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้ )

9. ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบท่ี 2

ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

10. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศต้องดาวน์โหลดใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา 
แล้วน าไปช ำระเงินท่ีเคำน์เตอร์ หรือ เอทีเอ็ม ของธนำคำรกรุงเทพ  เท่าน้ัน ! 
หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร
วิธีกำรพิมพใบช ำระเงิน/ชองทำงกำรช ำระเงิน : https://kmutt.me/payment

วันพุธท่ี 10 - วันอังคารท่ี 23 พฤษภาคม 2566

(ระยะเวลาช าระเงิน 14 วัน)

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ )

11. ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา
ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

12. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (ท่ีช าระเงินค่ำยืนยันสิทธิเรียบร้อยแล้ว)

ตรวจสอบรหัสนักศึกษำใหม่และติดตามกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 
ผ่านเว็บไซต์ส านักงานทะเบียนฯ https://regis.kmutt.ac.th 

โทร. 02-470-8148    อีเมล : regist@kmutt.ac.th

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 26 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลง ติดตำมก ำหนดกำรล่ำสุดได้ท่ี : https://admission.kmutt.ac.th

ข้อมูล ณ วันท่ี 20 ตุลำคม 2565

วันพุธท่ี 10 - วันอังคารท่ี 23 พฤษภาคม 2566

ก ำหนดกำรรับสมัครนักศึกษำ

กำรด ำเนินกำร

วันพุธท่ี 10 พฤษภาคม 2566

วันพฤหัสบดีท่ี 6 - วันจันทร์ท่ี 10 เมษายน 2566

(ระยะเวลาช าระเงิน 5 วัน)

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธิในกำรเข้ำสอบ )

วันอาทิตย์ท่ี 12 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 31 มีนาคม 2566

(ระยะเวลาสมัคร 48 วัน)

วันพฤหัสบดีท่ี 6 เมษายน 2566

วันพฤหัสบดีท่ี 13 เมษายน  2566

วันพฤหัสบดีท่ี 27 เมษายน 2566

โครงกำรคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพ่ือผู้เรียนดี มีคุณธรรม
(รับนักเรียนเขต* 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ) ปีกำรศึกษำ 2566

TCAS รอบที่ 2

http://admission.kmutt.ac.th/


 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม   
 (รับนักเรียนเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2566 

 

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

 

คณะ/สถาบัน 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ .....................................................................................................................................2 

คณะวิทยาศาสตร์ ............................................................................................................................................4 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ................................................................................................ 11 

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย .................................................................. 20 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ .......................................................................................................................... 25 

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ........................................................................................................... 29 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

สาขาวิชา จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 21 8 

วิศวกรรมเคมี 1 24 9 

วิศวกรรมเครื่องกล 2 3 1 

วิศวกรรมยานยนต์ 2 3 1 

วิศวกรรมเครื่องมือ 1 13 5 

วิศวกรรมวสัดุ 1 13 5 

วิศวกรรมการผลิตชิ้นสว่นยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่ 1 6 2 

วิศวกรรมไฟฟ้า 3 24 9 

วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟา้อิเล็กทรอนิกส์ กำลังและพลังงาน) 3 13 5 

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 3 26 10 

วิศวกรรมอุตสาหการ 1 24 9 

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 1 6 2 

วิศวกรรมโยธา 1 6 2 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 6 2 

วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 1 8 3 

วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) 1 3 1 

รวม 199 74 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชพี/ความสามารถพเิศษ 

 

เง่ือนไขพิเศษ หรือคุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ๆ  
1. รับผูม้ีภาวะตาบอดสี แต่ต้องไมม่ีภาวะตาบอดสีข้ันรนุแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ตามแนวทางการตรวจตาบอด

สีของราชวิทยาลัยจกัษุแพทย์แหง่ประเทศไทย 

2. รับผูม้ีภาวะตาบอดส ี

3. ไม่รับ ผู้มีภาวะตาบอดส ี
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 (รับนักเรียนเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2566 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) 
 

คุณสมบัติเบื้องต้นในการสมัคร 
- ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
- จำนวนหน่วยกิตข้ันต่ำของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 8 

วิทยาศาสตร ์ 20 

ภาษาต่างประเทศ 6 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลอืก เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นต่ำ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 3.00 ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก 

80 

GPA คณิตศาสตร ์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก 

GPA วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก 

GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก 

TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่กำหนดขั้นต่ำ 20 

TPAT 3 ความถนัดดา้นวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 

ไม่กำหนดขั้นต่ำ 80 

สอบสัมภาษณ์ - 20 

แฟ้มสะสมผลงาน - - 
รวม  100 100 

 

หมายเหต ุ 1. คะแนน GPA คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำแตต่้องมีคะแนน 

     หากนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมัคร จะถอืว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 

 2. คะแนนทดสอบวิชา TGAT/TPAT ไม่กำหนดขั้นต่ำแตต่้องมีคะแนน 

   ผู้สมัครไม่ต้องกรอกคะแนน มหาวิทยาลยัฯ จะดงึคะแนนจากฐานข้อมูลเอง 
 



 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม   
 (รับนักเรียนเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2566 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* 

(คน) 
จำนวนรับเข้าศึกษา  

(คน) 
ม.6 ม.6 

คณิตศาสตร์ 12 10 

สถิติและวิทยาการข้อมลู 10 5 

วิทยาการคอมพิวเตอรป์ระยกุต์ 30 7 

จุลชีววิทยา 20 4 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 2 

เคม ี 30 15 

ฟิสิกส์ – สาขาวิชาเอกฟิสิกส์วัสดุและ 

เครื่องมือทางการแพทย ์
5 1 

ฟิสิกส์ – สาขาวิชาเอกฟิสิกสเ์ชิงทฤษฏีและการวิเคราะห์ข้อมูล 5 1 

รวม 122 45 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ม.6 

คณิตศาสตร์ 12 10 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 8 

วิทยาศาสตร ์ 20 
 

 เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.75 20 - 
GPA คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก - 
GPA วทิยาศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก - 
TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 20 - 
TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล ไม่กำหนดขั้นต่ำ 40 - 
TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน ไม่กำหนดขั้นต่ำ 20 - 

สอบสัมภาษณ์ - 100 

 รวม 100 100 

 

หมายเหตุ 1. คะแนน GPA คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำแต่ต้องมีคะแนน 

                   หากนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมัคร จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 
   2. คะแนนทดสอบวชิา TGAT ไม่กำหนดขั้นต่ำแต่ต้องมีคะแนน 

                  ผู้สมัครไม่ต้องกรอกคะแนน มหาวทิยาลัยฯ จะดึงคะแนนจากฐานข้อมูลเอง 
 

 



 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม   
 (รับนักเรียนเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2566 

 

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ม.6 

สถิติและวิทยาการข้อมลู 10 5 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 8 

วิทยาศาสตร ์ 20 

ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
 

หมายเหต ุ หน่วยกิตขั้นต่ำ ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำแตต่้องมี หากนักเรียนไม่กรอกข้อมูลในระบบรับสมัคร  
จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 

 

 เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ยขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 3.00 10 - 
GPA คณิตศาสตร ์ 3.00 20 - 
GPA วิทยาศาสตร ์ 3.00 10 - 
GPA ภาษาต่างประเทศ 2.75 10 - 
TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่กำหนดข้ันต่ำ 20 - 
TPAT 3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร ์

ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
30 - 

สอบสัมภาษณ์ - 100 

 รวม 100 100 

หมายเหต ุ  คะแนนทดสอบวิชา TGAT/TPAT3  ไม่กำหนดขั้นต่ำแตต่้องมีคะแนน 

ผู้สมัครไม่ตอ้งกรอกคะแนน มหาวิทยาลัยฯ จะดึงคะแนนจากฐานข้อมูลเอง 



 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม   
 (รับนักเรียนเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2566 

 

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ม.6 

วิทยาการคอมพิวเตอรป์ระยกุต์ 30 7 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 10 

วิทยาศาสตร ์ 20 

ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
 

หมายเหต ุ หน่วยกิตขั้นต่ำ ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำแตต่้องมี หากนักเรียนไม่กรอกข้อมูลในระบบรับสมัคร  
จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 
 

 เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 3.00 10 - 
GPA คณิตศาสตร์ 3.00 10 - 
GPA วิทยาศาสตร์ 3.00 ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก - 
GPA ภาษาต่างประเทศ 2.75 10 - 
TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 20 - 
TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล ไม่กำหนดขั้นต่ำ 30 - 
TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน ไม่กำหนดขั้นต่ำ 10 - 
TPAT 3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 

ไม่กำหนดขั้นต่ำ 10 - 

สอบสัมภาษณ์ - 100 

 รวม 100 100 

หมายเหต ุ คะแนนทดสอบวิชา TGAT/TPAT ไม่กำหนดขั้นต่ำแตต่้องมีคะแนน  

ผู้สมัครไม่ตอ้งกรอกคะแนน มหาวิทยาลัยฯ จะดึงคะแนนจากฐานข้อมูลเอง 



 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม   
 (รับนักเรียนเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2566 

 

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 

 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ม.6 

จุลชีววิทยา 20 4 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 2 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 8 

วิทยาศาสตร ์ 20 

ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
 

หมายเหต ุ หน่วยกิตขั้นต่ำ ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำแตต่้องมี หากนักเรียนไม่กรอกข้อมูลในระบบรับสมัคร  
จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 

 

 เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 3.00 50 20 

GPA คณิตศาสตร์ 3.00 20 - 
GPA วทิยาศาสตร์ 3.00 30 20 

GPA ภาษาตา่งประเทศ 2.75 ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก - 
TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก 10 

TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก 10 

สอบสัมภาษณ์ - 40 

 รวม 100 100 

หมายเหต ุ คะแนนทดสอบวิชา TGAT ไม่กำหนดขั้นต่ำแตต่้องมีคะแนน 

ผู้สมัครไม่ตอ้งกรอกคะแนน มหาวิทยาลัยฯ จะดึงคะแนนจากฐานข้อมูลเอง 



 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม   
 (รับนักเรียนเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2566 

 

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ม.6 

เคม ี 30 15 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 8 

วิทยาศาสตร ์ 20 

ภาษาต่างประเทศ 6 
 

 เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 3.00 50 20 

GPA คณิตศาสตร ์ 2.75 20 - 
GPA วิทยาศาสตร ์ 3.00 30 20 

GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก - 
TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่กำหนดข้ันต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก 10 

TPAT 3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร ์

ไม่กำหนดข้ันต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก 10 

สอบสัมภาษณ์ - 40 

 รวม 100 100 

 

หมายเหต ุ คะแนนทดสอบวิชา TGAT/TPAT ไม่กำหนดขั้นต่ำแตต่้องมีคะแนน 

ผู้สมัครไม่ตอ้งกรอกคะแนน มหาวิทยาลัยฯ จะดึงคะแนนจากฐานข้อมูลเอง 
 



 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม   
 (รับนักเรียนเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2566 

 

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ม.6 

ฟิสิกส์ – สาขาวิชาเอกฟิสิกส์วัสดุและเคร่ืองมือทางการแพทย ์ 5 1 

ฟิสิกส์ – สาขาวิชาเอกฟิสิกส์เชงิทฤษฏีและการวิเคราะห์ข้อมูล 5 1 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 8 

วิทยาศาสตร ์ 20 

ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
 

หมายเหต ุ หน่วยกิตขั้นต่ำ ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำแตต่้องมี หากนักเรียนไม่กรอกข้อมูลในระบบรับสมัคร  
จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 

 

 เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ยขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.75 ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก 

GPA คณิตศาสตร์ 2.75 40 ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก 

GPA วทิยาศาสตร์ 2.75 40 ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก 

GPA ภาษาตา่งประเทศ 2.75 20 ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก 

สอบสัมภาษณ์ - 100 

สอบความถนัด - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - - 

 รวม 100 100 

 

 



 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม   
 (รับนักเรียนเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2566 

 

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 
เทคโนโลยีการศึกษาและสือ่สารมวลชน 30 10 

เทคโนโลยีบรรจภุัณฑแ์ละการพิมพ ์ ทุกคนท่ีผ่านเกณฑ์ - 2 - 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย ทุกคนท่ีผ่านเกณฑ์ - 5 - 
วิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนท่ีผ่านเกณฑ์ ทุกคนท่ีผ่านเกณฑ์ 5 5 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) เครื่องกล ทุกคนท่ีผ่านเกณฑ์ ทุกคนท่ีผ่านเกณฑ์ 5 5 

วิศวกรรมโยธา (ค.อ.บ. 5 ปี) 5 - 2 - 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.โยธา) 5 - 2 - 
วิศวกรรมอุตสาหการ (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนท่ีผ่านเกณฑ์ ทุกคนท่ีผ่านเกณฑ์ 20 5 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ) ทุกคนท่ีผ่านเกณฑ์ ทุกคนท่ีผ่านเกณฑ์ 15 5 

วิศวกรรมไฟฟ้า - วิชาเอกไฟฟา้กำลัง (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ 10 

วิศวกรรมไฟฟ้า - วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์ (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ 10 

วิศวกรรมไฟฟ้า - วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ 10 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) ไฟฟา้ ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ 10 

รวม - 126 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม   
 (รับนักเรียนเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2566 

 

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 
เทคโนโลยีการศึกษาและสือ่สารมวลชน 30 10 

 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 5 

วิทยาศาสตร ์ 5 

ภาษาต่างประเทศ 6 

 

 เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ยขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.75 100 40 

GPA คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก - 
GPA วทิยาศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก - 
GPA ภาษาตา่งประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก - 

สอบสัมภาษณ์ - 60 

สอบความถนัด - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - - 

 รวม 100 100 

 

หมายเหต ุ คะแนน GPA คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำแตต่้องมีคะแนน 

  หากนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมัคร จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 
 



 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม   
 (รับนักเรียนเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2566 

 

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ม.6 

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการพิมพ ์ ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ 2 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 6 

วิทยาศาสตร ์ 6 

ภาษาต่างประเทศ 6 
 

 เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.50 10 10 

GPA คณิตศาสตร์ 2.50 15 10 

GPA วทิยาศาสตร์ 2.50 15 10 

GPA ภาษาตา่งประเทศ 2.50 10 10 

TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่กำหนดขั้นต่ำ 20 10 

TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 10 10 

TPAT 3 ความถนัดดา้นวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 

ไม่กำหนดขั้นต่ำ 20 ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก 

สอบสัมภาษณ์ - 40 

สอบความถนัด - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - - 

 รวม 100 100 

หมายเหต ุ คะแนนทดสอบวิชา TGAT/TPAT ไม่กำหนดขั้นต่ำแตต่้องมีคะแนน 

ผู้สมัครไม่ตอ้งกรอกคะแนน มหาวิทยาลัยฯ จะดึงคะแนนจากฐานข้อมูลเอง 



 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม   
 (รับนักเรียนเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2566 

 

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 

14 | P a g e  

 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ม.6 

วิทยาการคอมพิวเตอรป์ระยกุต์-มัลติมเีดีย ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ 5 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 
 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 6 

วิทยาศาสตร ์ 6 

ภาษาต่างประเทศ 6 
 

 เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.50 50 10 

GPA คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก - 
GPA วทิยาศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก - 
GPA ภาษาตา่งประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก - 
TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่กำหนดขั้นต่ำ 15 10 

TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 15 10 

TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล ไม่กำหนดขั้นต่ำ 10 10 

TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน ไม่กำหนดขั้นต่ำ 10 10 

สอบสัมภาษณ์ - 40 

สอบความถนัด - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - 10 

 รวม 100 100 

หมายเหต ุ    คะแนนทดสอบวิชา TGAT  ไม่กำหนดขั้นต่ำแตต่้องมีคะแนน 

   ผู้สมัครไม่ต้องกรอกคะแนน มหาวิทยาลยัฯ จะดงึคะแนนจากฐานข้อมูลเอง 



 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม   
 (รับนักเรียนเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2566 

 

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

เง่ือนไขพิเศษ หรือคุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ๆ  
1. มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่สนับสนุนการเขา้เรียนในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มลัติมีเดีย 

เช่น ความสามารถทางด้านสื่อมลัติมีเดีย และ/หรือ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)/ดิจิทลั 

2. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือความผิดปกติใด ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในหลักสูตรฯ  
3. ผลสรปุการพิจารณาตัดสินรบัเขา้ศกึษาต่อจากคณะกรรมการสัมภาษณ์ถือเป็นทีส่ิ้นสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม   
 (รับนักเรียนเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2566 

 

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 
วิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนท่ีผ่านเกณฑ์ ทุกคนท่ีผ่านเกณฑ์ 5 5 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) เครื่องกล ทุกคนท่ีผ่านเกณฑ์ ทุกคนท่ีผ่านเกณฑ์ 5 5 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

    ผลการเรยีน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์ หรือสาขาทีเ่กี่ยวข้อง 
 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 
(เฉพาะ ม.6) 

คณิตศาสตร์ 6 

วิทยาศาสตร ์ 6 

ภาษาต่างประเทศ 6 

 

 เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ยขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.75 50 50 

GPA คณิตศาสตร์ 2.75 25 - 

GPA วทิยาศาสตร์ 2.75 25 - 

GPA ภาษาตา่งประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก - 

สอบสัมภาษณ์ - 50 

สอบความถนัด - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - - 

 รวม 100 100 

 

หมายเหต ุ คะแนน GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นตำ่แต่ต้องมีคะแนน 

  หากนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมัคร จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 



 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม   
 (รับนักเรียนเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2566 

 

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ม.6 

วิศวกรรมโยธา (ค.อ.บ. 5 ปี) 5 2 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.โยธา) 5 2 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 6 

วิทยาศาสตร ์ 6 

ภาษาต่างประเทศ 6 
 

 เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 
เกรดเฉลี่ยขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก  

(%) ค่าน้ำหนัก (%) วิศวกรรมโยธา  
(ค.อ.บ. 5 ปี) 

เทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
(ทล.บ.โยธา) 

GPAX 2.75 2.50 100 60 

GPA คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก - 

GPA วทิยาศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก - 

GPA ภาษาตา่งประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก - 

สอบสัมภาษณ์ - 20 

สอบความถนัด - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - 20 

รวม 100 100 

หมายเหต ุ 1. คะแนน GPA คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นตำ่แต่ต้องมีคะแนน 

     หากนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมัคร จะถอืว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 

2. ผู้สมัครต้องอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงานผ่านระบบรับสมัคร 



 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม   
 (รับนักเรียนเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2566 

 

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 
วิศวกรรมอุตสาหการ (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ 20 5 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ 15 5 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา ช่างกลโรงงาน ช่างเขียนแบบ ช่างเทคนิค 

การผลิต ช่างเช่ือม ช่างอุตสาหกรรม และ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 6 

วิทยาศาสตร ์ 6 

ภาษาต่างประเทศ 6 
 

 เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.50 50 30 

GPA คณิตศาสตร์ 2.50 25 10 

GPA วทิยาศาสตร์ 2.50 25 10 

GPA ภาษาตา่งประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก - 

สอบสัมภาษณ์ - 30 

แฟ้มสะสมผลงาน - 20 

 รวม 100 100 

 

หมายเหต ุ 1. คะแนน GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำแตต่้องมีคะแนน 

           หากนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมัคร จะถอืว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 

   2. ผู้สมัครต้องอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงานผ่านระบบรับสมัคร 



 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม   
 (รับนักเรียนเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2566 

 

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 

19 | P a g e  

 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 
วิศวกรรมไฟฟ้า - วิชาเอกไฟฟ้ากำลงั (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ 10 

วิศวกรรมไฟฟ้า - วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์ (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ 10 

วิศวกรรมไฟฟ้า - วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ 10 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) ไฟฟ้า ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ 10 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชพี/ความสามารถพเิศษ 
 

ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่เก่ียวข้อง 
 

หน่วยกติรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกติขั้นต่ำ 
คณิตศาสตร์ 6 

วิทยาศาสตร์ 6 

ภาษาต่างประเทศ 6 
 

 เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 

รายการ  

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 
เกรดเฉลี่ยขั้นตำ่ 

ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) - วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง (ค.อ.บ. 5 ปี) 
- วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์ (ค.อ.บ. 5 ปี) 
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) ไฟฟ้า 

วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 
(ค.อ.บ. 5 ปี) 

GPAX 2.75 2.50 100 50 

GPA คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ - 5 

GPA วทิยาศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ - 5 

GPA ภาษาตา่งประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ - 5 

TPAT 5 ความถนัดครุ
ศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 

ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ - - 

สอบสัมภาษณ์ - 35 

 รวม 100 100 
 

หมายเหตุ คะแนน GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำแต่ต้องมีคะแนน หากนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมัคร  
จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 



 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม   
 (รับนักเรียนเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2566 

 

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 
เทคโนโลยีมีเดีย - วิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล 30 - 2 - 
เทคโนโลยีมีเดีย - วิชาเอกการพฒันาเกม 30 - 2 - 
เทคโนโลยีมีเดีย - วิชาเอกนวัตกรรมมีเดียทางการแพทย์ 30 - 2 - 
มีเดียอาตส์ - วิชาเอกการออกแบบกราฟิก 40 2 6 1 

มีเดียอาตส์ - วิชาเอกแอนิเมชัน 40 2 6 1 

มีเดียอาตส์ - วิชาเอกภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหว 40 2 6 1 

มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร ์ 30 2 2 1 

รวม 248 30 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม   
 (รับนักเรียนเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2566 

 

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 
เทคโนโลยีมีเดีย - วิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล 30 - 2 - 
เทคโนโลยีมีเดีย - วิชาเอกการพฒันาเกม 30 - 2 - 
เทคโนโลยีมีเดีย - วิชาเอกนวัตกรรมมีเดียทางการแพทย์ 30 - 2 - 

 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 6 

วิทยาศาสตร ์ 6 
 

 เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.50 60 - 

GPA คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก - 

GPA วทิยาศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก - 

TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่กำหนดขั้นต่ำ 20 - 
TPAT 3 ความถนัดดา้นวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 

ไม่กำหนดขั้นต่ำ 20 - 

สอบสัมภาษณ์ - 80 

แฟ้มสะสมผลงาน - 20 

 รวม 100 100 

หมายเหต ุ 1. คะแนน GPA คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำแตต่้องมีคะแนน 

     หากนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมัคร จะถอืว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 

 2. คะแนนทดสอบวิชา TGAT/TPAT ไม่กำหนดขั้นต่ำแตต่้องมีคะแนน 

   ผู้สมัครไม่ต้องกรอกคะแนน มหาวิทยาลยัฯ จะดงึคะแนนจากฐานข้อมูลเอง 
3. ผู้สมัครต้องอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงานผ่านระบบรับสมัคร 



 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม   
 (รับนักเรียนเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2566 

 

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย (ต่อ) 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 
มีเดียอาตส์ - วิชาเอกการออกแบบกราฟิก 40 2 6 1 

มีเดียอาตส์ - วิชาเอกแอนิเมชัน 40 2 6 1 

มีเดียอาตส์ - วิชาเอกภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหว 40 2 6 1 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร ์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 

 

หมายเหต ุ หน่วยกิตขั้นต่ำ ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำแตต่้องมี หากนักเรียนไม่กรอกข้อมูลในระบบรับสมัคร  
จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.50 60 - 

GPA คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก - 

GPA วทิยาศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก - 

GPA ภาษาตา่งประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก - 
TGAT ความถนัดทั่วไป 40 20 - 
TPAT 2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ 40 20 - 

สอบสัมภาษณ์ - 50 

สอบความถนัด - 50 

 รวม 100 100 



 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม   
 (รับนักเรียนเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2566 

 

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย (ต่อ) 
 

หมายเหต ุ คะแนน GPA คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำแตต่้องมีคะแนน 

  หากนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมัคร จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 
ผู้สมัครไม่ตอ้งกรอกคะแนน มหาวิทยาลัยฯ จะดึงคะแนนจากฐานข้อมูลเอง 

 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 
มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร ์ 30 2 2 1 

 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 

 

หมายเหต ุ หน่วยกิตขั้นต่ำ ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำแตต่้องมี หากนักเรียนไม่กรอกข้อมูลในระบบรับสมัคร  
จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม   
 (รับนักเรียนเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2566 

 

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย (ต่อ) 
 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.50 40 - 

GPA คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก - 

GPA วทิยาศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก - 

GPA ภาษาตา่งประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก - 
TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่กำหนดขั้นต่ำ 20 - 
TPAT 2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 20 - 
TPAT 3 ความถนัดดา้นวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 

ไม่กำหนดขั้นต่ำ 20 - 

สอบสัมภาษณ์ - 50 

สอบความถนัด - 50 

 รวม 100 100 

 

หมายเหต ุ 1. คะแนน GPA คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นตำ่แต่ต้องมีคะแนน 

     หากนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมัคร จะถอืว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 

 2. คะแนนทดสอบวิชา TGAT/TPAT ไม่กำหนดขั้นต่ำแตต่้องมีคะแนน 

   ผู้สมัครไม่ต้องกรอกคะแนน มหาวิทยาลยัฯ จะดงึคะแนนจากฐานข้อมูลเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 



 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม   
 (รับนักเรียนเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2566 

 

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ม.6 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 8 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 5 2 

นวัตกรรมบรกิารดจิิทัล 15 5 

รวม 40 15 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 
 

เง่ือนไขพิเศษ หรือคุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ๆ  
1. สอบสัมภาษณ์โดยคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. เป็นผู้ที่ไม่มโีรคติดต่อร้ายแรง หรือความผิดปกติใด ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในหลกัสูตร  
โดยคณะกรรมการสัมภาษณ์ ตัดสินถือเป็นทีส่ิ้นสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม   
 (รับนักเรียนเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2566 

 

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 

26 | P a g e  

 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ม.6 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 8 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 
คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 

 

หมายเหต ุ หน่วยกิตขั้นต่ำ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขัน้ต่ำแต่ต้องมี หากนักเรียนไม่กรอกข้อมูลในระบบ
รับสมัคร จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรบัสมัคร 

 

 เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX ไม่กำหนดขั้นต่ำ 10 - 
GPA คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 10 - 
GPA ภาษาตา่งประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 10 - 
TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 20 - 
TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล ไม่กำหนดขั้นต่ำ 30 - 
TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน ไม่กำหนดขั้นต่ำ 10 - 
TPAT 3 ความถนัดดา้นวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 

ไม่กำหนดขั้นต่ำ 10 - 

สอบสัมภาษณ์ - 100 

 รวม 100 100 
 

หมายเหต ุ 1. คะแนน GPAX GPA คณิตศาสตร์ และภาษาตา่งประเทศ ไม่กำหนดขั้นตำ่แต่ต้องมีคะแนน 

     หากนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมัคร จะถอืว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 

 2. คะแนนทดสอบวิชา TGAT/TPAT ไม่กำหนดขั้นต่ำแตต่้องมีคะแนน 

   ผู้สมัครไม่ต้องกรอกคะแนน มหาวิทยาลยัฯ จะดงึคะแนนจากฐานข้อมูลเอง 



 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม   
 (รับนักเรียนเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2566 

 

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ม.6 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 5 2 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 12 

วิทยาศาสตร ์ 20 

ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
 

หมายเหต ุ หน่วยกิตขั้นต่ำ ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำแตต่้องมี หากนักเรียนไม่กรอกข้อมูลในระบบรับสมัคร  
จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 
 

 เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 3.00 15 - 
GPA คณิตศาสตร์ 3.00 15 - 
GPA วทิยาศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก - 
GPA ภาษาตา่งประเทศ 3.00 15 - 
TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก 20 

TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 30 - 
TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล ไม่กำหนดขั้นต่ำ 25 - 

สอบสัมภาษณ์ - 80 

 รวม 100 100 

หมายเหต ุ 1. คะแนน GPA คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำแตต่้องมีคะแนน 

     หากนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมัคร จะถอืว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 

 2. คะแนนทดสอบวิชา TGAT ไม่กำหนดขั้นต่ำแตต่้องมีคะแนน 

   ผู้สมัครไม่ต้องกรอกคะแนน มหาวิทยาลยัฯ จะดงึคะแนนจากฐานข้อมูลเอง 



 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม   
 (รับนักเรียนเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2566 

 

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6 ม.6 

นวัตกรรมบรกิารดจิิทัล 15 5 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 
 

ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 
คณิตศาสตร์ 5 

ภาษาต่างประเทศ 6 

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 2.50 10 ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก 

GPA คณิตศาสตร์ 2.75 15 ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก 

GPA ภาษาตา่งประเทศ 2.50 15 ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก 

TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 20 10 

TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล ไม่กำหนดขั้นต่ำ 25 10 

TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน ไม่กำหนดขั้นต่ำ 15 10 

สอบสัมภาษณ์ - 70 

 รวม 100 100 
 

 

หมายเหต ุ คะแนนทดสอบวิชา TGAT ไม่กำหนดขั้นต่ำแตต่้องมีคะแนน 

ผู้สมัครไม่ตอ้งกรอกคะแนน มหาวิทยาลัยฯ จะดึงคะแนนจากฐานข้อมูลเอง 
 

เงื่อนไขพิเศษ หรือคุณสมบตัิเฉพาะอื่น ๆ 

1. สอบสัมภาษณ์โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคตดิต่อร้ายแรง ไม่มีภาวะตาบอดส ีหรือความผิดปกติใดๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในหลักสตูร 



 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม   
 (รับนักเรียนเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2566 

 

 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 

29 | P a g e  

 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 
 

สาขาวิชา 
จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

ม.6  ปวช. ม.6  ปวช. 
วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (วศ.บ. 4 ปี) 25 2 1 

 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชา 

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

-  

หน่วยกติรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกติขั้นต่ำ (เฉพาะ ม.6) 

คณิตศาสตร์ 9 

วิทยาศาสตร์ 20 

ภาษาต่างประเทศ 6 
 

 เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก/เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑก์ารเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นต่ำ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX 3.00 7.5 - 
GPA คณิตศาสตร์ 3.00 7.5 - 
GPA วทิยาศาสตร์ 3.00 7.5 - 
GPA ภาษาตา่งประเทศ 2.75 7.5 - 
TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่กำหนดขั้นต่ำ 10 - 
TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 10 - 
TPAT 3 ความถนัดดา้นวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 

ไม่กำหนดขั้นต่ำ 50 - 

สอบสัมภาษณ์ - 100 

 รวม 100 100 
 

หมายเหตุ  

1. คะแนนทดสอบวิชา TGAT/TPAT ไม่กำหนดขั้นต่ำแต่ต้องมีคะแนน ผู้สมัครไม่ต้องกรอกคะแนน มหาวิทยาลัยฯ จะดึงคะแนนจากฐานข้อมูลเอง 

2. ผู้สมัครต้องผ่านการสอบคัดเลือกกับคณะกรรมการของสถาบันฯ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เรื่อง เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

รอบท่ี 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT (มจธ. ราชบุรี)  
ปีการศึกษา 2566  

................................................................... 
 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ในโครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT (มจธ. ราชบุรี) ปีการศึกษา 2566 จึงวางระเบียบการรับสมัคร
คัดเลือกเข้าศึกษา ไว้ดังนี้ 
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ - วันที่ 31 มีนาคม 2566  
 

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
1.2 จำนวนหน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา ไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนด 

ผลการเร ียนเฉลี ่ยสะสม (GPAX) และผลการเร ียนเฉลี ่ย (GPA) กลุ ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศต้องไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนด 

1.3 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
1.4 ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม 

 

2. เงื่อนไขการรับเข้าศึกษา 
2.1 กรณีได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันการเลือกเรียนที่ มจธ. ในระบบ 

TCAS ภายในวันที่กำหนด 

2.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกทีย่ืนยันการเลือกเรียนที่ มจธ. ในระบบ TCAS แล้ว จะถูกตัดชื่อออกจากการมีสิทธิ
สมัครสอบรอบต่อไป กรณีท่ีต้องการสมัครรอบต่อไปต้องสละสิทธิก่อน หากมีการสมัครครั้งต่อไปโดย
ไม่สละสิทธิแล้วผ่านการคัดเลือกจะถือเป็นโมฆะ  

2.3 มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาเฉพาะผู้ที่ยืนยันเลือก มจธ. เท่านั้น และผู้มีสิทธิ
เข้าศึกษาที่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา ได้รับยกเว้นการเก็บค่ายืนยันสิทธิ (ตามประกาศ มจธ. เรื่อง การ
เก็บค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564)  

2.4 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต้องผ่านการตรวจร่างกาย 

2.5 ติดตามกำหนดการลงทะเบียนและตารางกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานทะเบียน
นักศึกษา : https://regis.kmutt.ac.th 
 

 

TCAS รอบที่ 2 

https://bit.ly/2YWBcS3
https://bit.ly/2YWBcS3
https://regis.kmutt.ac.th/
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3. หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย 

3.1 ผู้สมัครอัพโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัคร ดังนี้ 
3.1.1 รูปถ่ายขนาด 1 – 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
3.1.2 สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)    
       หรือ สำเนาระเบียนผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) 
3.1.3 สำเนาใบรายงานผลการสอบ (TGAT/TPAT) 
3.1.4 สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 

4. ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้ 
4.1 กรณีสอบคัดเลือก ณ มจธ. นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 

เพ่ือยืนยันตัวตนในวันสอบ 

4.2 กรณีสอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างชาติ) ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพ่ือยืนยันตัวตนในวันสอบ 

5. ในกรณีที่มีข้อขัด หรือแย้ง หรือกรณีที่มิได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ม ี 
   อำนาจวินิจฉัยชี้ขาด คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาถือเป็นที่สุด 
 

นโยบายด้านความเท่าเทียมและความหลากหลายในสังคม 

 มจธ. มุ่งม่ันในการส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลายในสังคม มจธ. เปิดรับความหลากหลายใน
สังคมอย่างมุ่งมั่น ทั้งด้านเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ  ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ต้นกำเนิด วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ 
ความทุพพลภาพ ศาสนา การระบุเพศสภาพ รสนิยมทางเพศ เรายืนหยัดจะปฏิบัติกับทุกคนอย่างเป็นธรรมและ
เป็นกลาง เพ่ือให้มั่นใจว่าความเท่าเทียมและความหลากหลายในสังคม มจธ. จะได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เชาวลติ  ลิ้มมณีวิจิตร) 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 



วันท่ี
1. ประกาศรับสมัคร : ผู้สมัครกรอกใบสมัครออนไลน์

ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

ผู้สมัครอัปโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัคร ดังน้ี
   1.1 รูปถ่ายขนาด 1 - 1.5 น้ิว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

   1.2 ส าเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
   1.3 ส าเนาใบรายงานผลการสอบ (TGAT/TPAT) (ถ้ามี)

   1.4 ส าเนาแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

2. มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก

ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

3. ผู้ท่ีมีสิทธิสอบตามประกาศต้องดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) 

แล้วน าไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ หรือ เอทีเอ็ม ของธนำคำรกรุงเทพ  เท่าน้ัน !
หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

4. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบท่ีช าระค่าสมัครแล้ว พร้อมเวลาและสถานท่ีสอบ
ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

5. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพ้ืนฐาน เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ /

ความสามารถพิเศษ วันพุธท่ี 19 เมษายน  2566

6. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก

ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

7. มหาวิทยาลัยฯ ส่งข้อมูลผู้สมัครและผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบท่ี 2 เข้าระบบ TCAS วันอังคารท่ี 2 พฤษภาคม 2566

8. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันเลือกเรียนท่ี มจธ . ในระบบ TCAS

ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com

วันพฤหัสบดีท่ี 4 - วันศุกร์ท่ี 5 พฤษภาคม 2566

(ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน)

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิ จะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิเข้ำศึกษำ
จะขอสิทธิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้ )

9. ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบท่ี 2

ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

10. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีมีสิทธิท าสัญญารับทุนเฉพาะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ . เท่าน้ัน วันพุธท่ี 10 - วันอังคารท่ี 23 พฤษภาคม 2566

ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th (ระยะเวลาช าระเงิน 14 วัน)

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธิในการเข้าศึกษา )

12. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (ท่ีช าระเงินค่ำยืนยันสิทธิเรียบร้อยแล้ว)

ตรวจสอบรหัสนักศึกษำใหม่และติดตามกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 
ผ่านเว็บไซต์ส านักงานทะเบียนฯ https://regis.kmutt.ac.th 

โทร. 02-470-8148    อีเมล : regist@kmutt.ac.th

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 26 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

หมำยเหตุ : ข้อมูลอำจมีกำรเปล่ียนแปลง ติดตำมก ำหนดกำรล่ำสุดได้ท่ี : https://admission.kmutt.ac.th

ข้อมูล ณ วันท่ี 20 ตุลำคม 2565

หมายเหตุ : รายละเอียดเร่ืองทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์จะแจ้งอีกคร้ัง
               วันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิท าสัญญารับทุนฯ

ก ำหนดกำรรับสมัครนักศึกษำ

กำรด ำเนินกำร

วันพุธท่ี 10 พฤษภาคม 2566

วันพฤหัสบดีท่ี 6 - วันจันทร์ท่ี 10 เมษายน 2566

(ระยะเวลาช าระเงิน 5 วัน)

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธิในกำรเข้ำสอบ )

วันอาทิตย์ท่ี 12 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 31 มีนาคม 2566

(ระยะเวลาสมัคร 48 วัน)

วันพฤหัสบดีท่ี 6 เมษายน 2566

วันพฤหัสบดีท่ี 13 เมษายน  2566

วันจันทร์ท่ี 24 เมษายน 2566

รอบท่ี 2 โครงกำรคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT (มจธ.รำชบุรี) ปีกำรศึกษำ 2566

TCAS รอบที่ 2

http://admission.kmutt.ac.th/


 

  โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT (มจธ. ราชบุรี)    
  ปีการศึกษา 2566 
 

 

 

 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

สาขาวิชา  จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

วิศวกรรมเครื่องกล (มจธ. ราชบุรี) 1 ทุกคนที่ผ่านเกณฑ์ 14 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (มจธ. ราชบุรี) 1 ทุกคนที่ผ่านเกณฑ์ 9 

รวม - 23 

 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 
 

        เงื่อนไขพิเศษ หรือคุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ๆ  
1 รับผู้มีภาวะตาบอดสี แต่ต้องไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ตามแนวทางการตรวจ   
    ตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
2 รับผู้มีภาวะตาบอดสี 
3 ไม่รับ ผู้มีภาวะตาบอดสี 

 

1. คุณสมบัติเบื้องต้นในการสมัคร 

- ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 หรือเทียบเท่า 
 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยกิตขั้นต่ำ (เฉพาะ ม.6) 
คณิตศาสตร์ 8 

วิทยาศาสตร์ 20 

ภาษาต่างประเทศ 6 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) 
 

2. เกณฑ์การพิจารณา 
 

รายการ 
 

เกณฑ์การรับสมัคร เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

เกรดเฉล่ีย/คะแนนขั้นต่ำ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 
GPAX ไม่กำหนดขั้นต่ำ - - 

GPA คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 10 

90 

GPA วิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 10 

GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 10 

TGAT ความถนัดท่ัวไป ไม่กำหนดขั้นต่ำ 20 

TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 

ไม่กำหนดขั้นต่ำ 50 

สอบสัมภาษณ์ - 10 

 รวม  100 100 

 

หมายเหตุ 
1. คะแนน GPAX และ GPA ไม่กำหนดขั้นต่ำแต่ต้องมีคะแนน หากนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมัคร  

จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 
2. คะแนนทดสอบวิชา TGAT/TPAT ไม่กำหนดขั้นต่ำแต่ต้องมีคะแนน ผู้สมัครไม่ต้องกรอกคะแนน  

มหาวิทยาลัยฯ จะดึงคะแนนจากฐานข้อมูลเอง 
3. หากมีคะแนนบางวิชาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก 

4. หากมีวิชาใดวิชาหนึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการคัดเลือกเพ่ือเรียกเข้าสอบสัมภาษณ์ 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

วิทยาลัยสหวิทยาการ 
 

สาขาวิชา  จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 
วิศวกรรมระบบอัจฉริยะ ทุกคนที่ผ่านเกณฑ ์ 5 

 

 ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 

หน่วยกิตรวมของกลุม่สาระการเรียนรู้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 
คณิตศาสตร์ 8 
วิทยาศาสตร์ 20 
ภาษาต่างประเทศ 6 

 

รายการ  
เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑก์ารเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นต่ำ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 

GPAX ไม่กำหนดขั้นตำ่ - 

90 

GPA คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดขั้นตำ่ 10 

GPA วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดขั้นตำ่ 10 

GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นตำ่ 10 

TGAT ความถนัดทั่วไป  20 

TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 

ไม่กำหนดขั้นตำ่ 50 

สอบสัมภาษณ ์ - 10 

สอบความถนัด - - 
แฟ้มสะสมผลงาน - - 

 รวม 100 100 
 

หมายเหตุ 
1. คะแนน GPAX และ GPA ไม่กำหนดขั้นต่ำแต่ต้องมีคะแนน หากนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมัคร  

จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรบัสมัคร 

2. คะแนนทดสอบวชิา TGAT/TPAT ไม่กำหนดขั้นต่ำแตต่้องมีคะแนน ผู้สมัครไม่ต้องกรอกคะแนน  มหาวิทยาลัยฯ จะดึง
คะแนนจากฐานข้อมูลเอง 

3. หากมีคะแนนบางวชิาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก 

4. หากมีวิชาใดวิชาหนึ่งตำ่กว่าเกณฑ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพนิิจของกรรมการคัดเลือกเพื่อเรียกเข้าสอบสัมภาษณ์ 



-1- 
 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เรื่อง เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

รอบท่ี 2 โครงการ KMUTT International Admission (โดยใช้คะแนน TGAT/TPAT) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2566  
................................................................... 

 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ในโครงการ KMUTT International Admission (โดยใช้คะแนน TGAT/TPAT) คณะวิศวกรรมศาสตร์     
ปีการศึกษา 2566 จึงวางระเบียบการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ดังนี้ 
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ - วันที่ 13 มีนาคม 2566 
 

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
1.2 จำนวนหน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา ไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนด 

1.3 ผลการเร ียนเฉลี ่ยสะสม (GPAX) และผลการเร ียนเฉลี ่ย (GPA) กลุ ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศต้องไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนด 

1.4 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
1.5 ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม 

 

2. เงื่อนไขการรับเข้าศึกษา 
2.1 กรณีได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันการเลือกเรียนที่ มจธ. ในระบบ 

TCAS ภายในวันที่กำหนด 

2.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกทีย่ืนยันการเลือกเรียนที่ มจธ. ในระบบ TCAS แล้ว จะถูกตัดชื่อออกจากการมีสิทธิ
สมัครสอบรอบต่อไป กรณีท่ีต้องการสมัครรอบต่อไปต้องสละสิทธิก่อน หากมีการสมัครครั้งต่อไปโดย
ไม่สละสิทธิแล้วผ่านการคัดเลือกจะถือเป็นโมฆะ  

2.3 มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิเฉพาะผู้ที่ยืนยันเลือก มจธ. เท่านั้น และ
ต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิการเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2566 ภายในระยะเวลาและตามอัตรา
ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด (ตามประกาศ มจธ. เรื่อง การเก็บค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2564) หากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่มีสิทธิในการเข้าศึกษา 

2.4 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาที่ชำระค่ายืนยันสิทธิแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธิการเข้าศึกษา              
ที่ได้ชำระไปแล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

2.5 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต้องผ่านการตรวจร่างกาย 

TCAS รอบที่ 2 

https://bit.ly/2YWBcS3
https://bit.ly/2YWBcS3


-2- 
 

2.6 ติดตามกำหนดการลงทะเบียนและตารางกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานทะเบียน
นักศึกษา : https://regis.kmutt.ac.th 

3. หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย 

3.1 ผู้สมัครอัปโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัคร ดังนี้ 
3.1.1 รูปถ่ายขนาด 1 – 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
3.1.2 สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) 
หรือ สำเนาระเบียนผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) 
3.1.3 สำเนาใบรายงานผลการสอบ (TGAT/TPAT) 
3.1.4 สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 

4. ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้ 
4.1 กรณีสอบคัดเลือก ณ มจธ. นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 

เพ่ือยืนยันตัวตนในวันสอบ 

4.2 กรณีสอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างชาติ) ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพ่ือยืนยันตัวตนในวันสอบ 

5. ในกรณีที่มีข้อขัด หรือแย้ง หรือกรณีที่มิได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นผู้มี
อำนาจวินิจฉัยชี้ขาด คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาถือเป็นที่สุด 

 

นโยบายด้านความเท่าเทียมและความหลากหลายในสังคม 

 มจธ. มุ่งม่ันในการส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลายในสังคม มจธ. เปิดรับความหลากหลายใน
สังคมอย่างมุ่งมั่น ทั้งด้านเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ต้นกำเนิด วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ 
ความทุพพลภาพ ศาสนา การระบุเพศสภาพ รสนิยมทางเพศ เรายืนหยัดจะปฏิบัติกับทุกคนอย่างเป็นธรรมและ
เป็นกลาง เพ่ือให้มั่นใจว่าความเท่าเทียมและความหลากหลายในสังคม มจธ. จะได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เชาวลติ  ลิ้มมณีวิจิตร) 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 

 

https://regis.kmutt.ac.th/


วันท่ี
1. ประกาศรับสมัคร : ผู้สมัครกรอกใบสมัครออนไลน์

ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

ผู้สมัครอัปโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัคร ดังน้ี
   1.1 รูปถ่ายขนาด 1 - 1.5 น้ิว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

   1.2 ส าเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
   1.3 ส าเนาแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

   1.4 เอกสารเฉพาะผู้ท่ีสมัครคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
        1.4.1 ส าเนาใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency 

                Test Results.) (TOEFL/IELTS/CU-TEP/RMIT/TOEIC/CEFR)

        1.4.2 Personal Statement of Motivation : 

                - Your motivation to study – Why you decide to apply 

                  for the program and why you choose SoA+D, or KMUTT.

                - Your expectation from the study – How the study can

                  accommodate your future career plan or other things 

                  you would like to achieve after graduation.

         1.4.3 จดหมายแนะน าตัวจากอาจารย์ 2 ฉบับ

2. มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก

ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

3. ผู้ท่ีมีสิทธิสอบตามประกาศต้องดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) 

แล้วน าไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ หรือ เอทีเอ็ม ของธนำคำรกรุงเทพ  เท่าน้ัน !
หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

4. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบท่ีช าระค่าสมัครแล้ว พร้อมเวลาและสถานท่ีสอบ
ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

5. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพ้ืนฐาน เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ /

ความสามารถพิเศษ วันจันทร์ท่ี 27 มีนาคม  2566

6. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก

ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

7. มหาวิทยาลัยฯ ส่งข้อมูลผู้สมัครและผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบท่ี 2 เข้าระบบ TCAS วันอังคารท่ี 2 พฤษภาคม 2566

8. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันเลือกเรียนท่ี มจธ . ในระบบ TCAS

ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com

วันพฤหัสบดีท่ี 4 - วันศุกร์ท่ี 5 พฤษภาคม 2566

(ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน)

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิ จะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิเข้ำศึกษำ
จะขอสิทธิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้ )

วันพฤหัสบดีท่ี 23 มีนาคม  2566

วันพฤหัสบดีท่ี 30 มีนาคม  2566

โครงกำร KMUTT International Admission (โดยใช้คะแนน TGAT/TPAT)

วันพฤหัสบดีท่ี 16 - วันจันทร์ท่ี 20 มีนาคม 2566

(ระยะเวลาช าระเงิน 5 วัน)

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธิในกำรเข้ำสอบ )

ก ำหนดกำรรับสมัครนักศึกษำ

คณะวิศวกรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2566

กำรด ำเนินกำร

วันอาทิตย์ท่ี 12 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 13 มีนาคม 2566

(ระยะเวลาสมัคร 30 วัน)

วันพฤหัสบดีท่ี 16 มีนาคม 2566

TCAS รอบที่ 2

http://admission.kmutt.ac.th/


วันท่ี

โครงกำร KMUTT International Admission (โดยใช้คะแนน TGAT/TPAT)

ก ำหนดกำรรับสมัครนักศึกษำ

คณะวิศวกรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2566

กำรด ำเนินกำร

TCAS รอบที่ 2

9. ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบท่ี 2

ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

10. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศต้องดาวน์โหลดใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา 
แล้วน าไปช ำระเงินท่ีเคำน์เตอร์ หรือ เอทีเอ็ม ของธนำคำรกรุงเทพ  เท่าน้ัน ! 
หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร
วิธีกำรพิมพใบช ำระเงิน/ชองทำงกำรช ำระเงิน : https://kmutt.me/payment

วันพุธท่ี 10 - วันอังคารท่ี 23 พฤษภาคม 2566

(ระยะเวลาช าระเงิน 14 วัน)

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ )

11. ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา
ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

12. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (ท่ีช าระเงินค่ำยืนยันสิทธิเรียบร้อยแล้ว)

ตรวจสอบรหัสนักศึกษำใหม่และติดตามกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 
ผ่านเว็บไซต์ส านักงานทะเบียนฯ https://regis.kmutt.ac.th 

โทร. 02-470-8148    อีเมล : regist@kmutt.ac.th

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 26 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลง ติดตำมก ำหนดกำรล่ำสุดได้ท่ี : https://admission.kmutt.ac.th

ข้อมูล ณ วันท่ี 20 ตุลำคม 2565

วันพุธท่ี 10 พฤษภาคม 2566

วันพุธท่ี 10 - วันอังคารท่ี 23 พฤษภาคม 2566



 

  โครงการ KMUTT International Admission (โดยใช้คะแนน TGAT/TPAT)    
  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ปีการศึกษา 2566 
 

 
 

 

 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

สาขาวิชา  จำนวนเรียกสอบคัดเลือก* (คน) จำนวนรับเข้าศึกษา (คน) 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) 1 36 14 

วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 1 23 9 

วิศวกรรมอเิล็กทรอนกิส์และสารสนเทศสื่อสาร (หลกัสูตร
นานาชาติ)3 

13 5 

วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 1 8 3 

วิศวกรรมสิง่แวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 1 16 6 

วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) 1 13 5 

รวม 109 42 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทกัษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 
 

หมายเหตุ:  
1. รับผู้มีภาวะตาบอดสี แต่ต้องไม่มีภาวะตาบอดสีข้ันรุนแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ตามแนวทางการตรวจตา

บอดสีของ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 

2. รับผู้มีภาวะตาบอดสี 
3. ไม่รับผู้มีภาวะตาบอดสี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  โครงการ KMUTT International Admission (โดยใช้คะแนน TGAT/TPAT)    
  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ปีการศึกษา 2566 
 

 
 

 

 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) 

 

1. คุณสมบัติเบื้องต้นในการสมัคร 
- ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
- จำนวนหน่วยกิตข้ันต่ำของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (เฉพาะ ม.6) 

 

หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หน่วยกิตขั้นต่ำ 

คณิตศาสตร์ 8 

วิทยาศาสตร ์ 20 

ภาษาต่างประเทศ 6 
 

2. เกณฑ์การพิจารณา 
 

กลุ่มโรงเรียนนานาชาต ิ

รายการ 
 

เกณฑ์การรับสมัคร เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลอืก เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นต่ำ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 

GPAX ไม่กำหนดขั้นต่ำ - - 

GPA คณิตศาสตร ์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 30 

70 GPA วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 30 

GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำ 40 

สอบสัมภาษณ์ - 30 

 รวม  100 100 
 

หมายเหต ุ คะแนน GPAX, GPA ไม่กำหนดข้ันต่ำแต่ต้องมีคะแนนหากนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมัคร  
จะถือว่าไม่ผา่นเกณฑ์การรบัสมคัร 

 

 

 

 

 

 



 

  โครงการ KMUTT International Admission (โดยใช้คะแนน TGAT/TPAT)    
  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ปีการศึกษา 2566 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) 
 

กลุ่มโรงเรียนปกต ิ

รายการ 
 

เกณฑ์การรับสมัคร เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก เกณฑ์การรับเขา้ศึกษา 
เกรดเฉลี่ย/คะแนนขั้นตำ่ ค่าน้ำหนัก (%) ค่าน้ำหนัก (%) 

GPAX ไม่กำหนดข้ันต่ำ - - 

GPA คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 10 

70 

GPA วิทยาศาสตร ์ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 10 

GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดข้ันต่ำ 10 

TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่กำหนดข้ันต่ำ 20 

TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ์

ไม่กำหนดข้ันต่ำ 50 

สอบสัมภาษณ์ - 30 

 รวม  100 100 

 

หมายเหต ุ

1. คะแนน GPAX, GPA ไม่กำหนดข้ันต่ำแต่ต้องมีคะแนนหากนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมัคร  
จะถือว่าไม่ผา่นเกณฑ์การรบัสมคัร 

2. คะแนนทดสอบวิชา TGAT/TPAT ไม่กำหนดข้ันต่ำแต่ต้องมีคะแนน ผู้สมัครไม่ต้องกรอกคะแนน  
มหาวิทยาลัยฯ จะดึงคะแนนจากฐานข้อมลูเอง 
 

หมายเหตุ (เพ่ิมเติม) 
1. คะแนน SAT สำหรบัผูส้มัครเข้าศึกษา 

• วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) และวิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ)  
“ถ้าผู้สมัครเข้าศึกษามีคะแนน SAT Math ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน สามารถยื่นประกอบในการสมัครได้” 

• วิศวกรรมสิง่แวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ), วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศสื่อสาร (หลักสูตร
นานาชาติ)  และ วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 
“ถ้าผู้สมัครเข้าศึกษามีคะแนน SAT Math สามารถยื่นประกอบในการสมัครได้” 

2. หากนักเรียนไม่มีคะแนน TGAT/TPAT ให้ยื่นผลการเรียนจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด และสามารถสมัครได้โดย
สามารถใช้ Predicted Grade ที่โรงเรียนออกให้ได้โดยคณะฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก 


