
เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
โครงการ Early Admission for International 
Programs KMUTT ปีการศึกษา 2565 
 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

 

สาขาวิชา 
จ านวนเรียกสอบ

คัดเลือก* 
จ านวนรับเข้าศึกษา 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนำนำชำติ) 12 6 

วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนำนำชำต)ิ 10 5 

วิศวกรรมโยธำ (หลักสูตรนำนำชำติ) 20 10 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสตูรนำนำชำติ) 10 5 

วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสตูรนำนำชำติ) 10 5 

รวม 62 31 
 

หมายเหตุ : การทดสอบที่คณะฯ ก าหนดในการคัดเลือกนักศึกษา (1 วัน) คือ 
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดสอบสัมภาษณ์เพ่ือวัดความรู้ (Multi Mini Interview) ช่วงเช้า และสอบสัมภาษณ์ 

พร้อมพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน ช่วงบ่าย 
2. ใหน้ักเรียนน าแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มายื่นด้วยตนเองให้กับคณะกรรมการสอบในวันสอบสัมภาษณ์ 
3. หากผู้สมัครไม่ได้ศึกษาในระบบการศึกษาที่แสดงผลการเรียนแบบประเทศไทย (ระบบ GPA 4.00) ให้ยื่นผลการเรียนจาก

โรงเรียนจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด และยื่น Predicted Grade ที่โรงเรียนออกให้ โดยคณะฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก 
 

ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 4 ภาคการศึกษา 
- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัช้ันมัธยมศกึษำตอนปลำย ม.6 หรือเทียบเท่ำ 

 

 หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา หน่วยกิตขั้นต่ า 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์ 8 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 18 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ 6 

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุม่สาระการเรียนรู้รายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นต่ า 
ค่าน้ าหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  
(%) 

GPAX (ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม) 2.75 ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์ 2.75 30 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 2.75 30 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ 2.75 40 

 

 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วนัที่ 15 ตุลาคม 2564 

 
 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
โครงการ Early Admission for International 
Programs KMUTT ปีการศึกษา 2565 
 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) 

 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

ประเภทคะแนน 
ค่าน้ าหนักการรับเข้าศึกษา 

(%) 
สอบสัมภำษณเ์พื่อวัดควำมรู้ (Multi Mini Interview) 40 
สอบสัมภำษณ์ (Interview)  40 
แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio)   20 

 
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วนัที่ 15 ตุลาคม 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
โครงการ Early Admission for International 
Programs KMUTT ปีการศึกษา 2565 
 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  สาขาวิชา 
จ านวนเรียกสอบ

คัดเลือก* 
จ านวนรับเข้า

ศึกษา 
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ) ไม่จ ำกดั 5 

 

ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 4 ภาคการศึกษา 
- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัช้ันมัธยมศกึษำตอนปลำย ม.6 หรือเทียบเท่ำ 

 

 หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา หน่วยกิตขั้นต่ า 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ 

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุม่สาระการเรียนรู้รายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นต่ า 
ค่าน้ าหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  
(%) 

GPAX (ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม) ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 

 

 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

ประเภทคะแนน 
ค่าน้ าหนักการรับเข้าศึกษา 

(%) 
สอบสัมภำษณ์ (Interview)  100 

 
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วนัที่ 15 ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
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ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
 

เง่ือนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
1. ผู้สมัครที่ศึกษำในโรงเรียนต่ำงประเทศจะต้องมีคุณสมบัติกำรศึกษำเป็นไปตำมเกณฑ์กำรเทียบวุฒิกำรศึกษำเท่ำกับ                  
ช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย ในระบบกำรคัดเลือกกลำงบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565   
2. สอบสัมภำษณ์ภำษำอังกฤษโดยคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Interview in English by SIT) 
3. แฟ้มสะสมผลงำนประกอบด้วย (Portfolio must include) 

a.  Computer or IT- related Achievements or Awards OR Certificates for Social Responsibility and/or 
Good Conduct OR Evidences or Certificates of Participation in Computer or IT- related Activities such 
as Summer Camps 

      b. AND Academic Transcript (4 terms) 
c.  AND Personal and Contact Information including Mailing Address, Telephone Number, Email 
Address, Facebook and/or Line ID, etc. 

       d. AND (IF ANY) Official School’s Percentile Ranking (either at Program Level or School Level) 
       e. AND (IF ANY) Standardized Test Scores such as TOEFL, IELTS, SAT or ACT are Recommended. 
 4. เอกสำรทุกชุดต้องเป็นฉบับส ำเนำเท่ำนั้น (Do NOT Send Original Copy of Your Documentations.) 

5. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ำยแรง หรือควำมผิดปกติใดๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำในหลักสูตร ผลกำรตัดสินของ
คณะกรรมกำรสัมภำษณ์ถือเป็นท่ีสิ้นสุด 

 
 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วนัที่ 15 ตุลาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
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ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

สาขาวิชา จ านวนเรียกสอบคัดเลือก* 
จ านวนรับเข้า

ศึกษา 

สถำปัตยกรรม (หลักสตูรนำนำชำติ) 

เรียกสอบทุกคนท่ีผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ 

15 

สถำปัตยกรรมภำยใน (หลักสูตรนำนำชำติ) 10 

นวัตกรรมกำรออกแบบ (หลักสูตรนำนำชำติ) 10 

ภูมิสถำปตัยกรรม (หลักสูตรนำนำชำติ) 10 

รวม - 45 
 

ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 4 ภาคการศึกษา 
- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัช้ันมัธยมศกึษำตอนปลำย ม.6 หรือเทียบเท่ำ 
- GED, IGCSE และอื่นๆ  

 

หน่วยกิตรวมของกลุม่สาระการ
เรียนรู้รายวิชา 

หน่วยกิตขั้นต่ า 
สาขา

สถาปัตยกรรม 

หน่วยกิตขั้นต่ า 
สาขา

สถาปัตยกรรม
ภายใน 

หน่วยกิตขั้นต่ า 
สาขาการ
ออกแบบ

อุตสาหกรรม 

 

หน่วยกิตขั้นต่ า 
สาขาภูมิ

สถาปัตยกรรม 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ 10 ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ 10 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 12 ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ 

 
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (เลอืกยื่นคะแนนตัวใดตัวหนึ่ง) 
 

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ คะแนนขั้นต่ า 

คะแนนภำษำอังกฤษ TOEFL(IBT) (เต็ม 120) 53 
คะแนนภำษำอังกฤษ IELTS (เต็ม 9) 4.5 
คะแนนภำษำอังกฤษ CU-TEP (เตม็ 120) 53 
คะแนนภำษำอังกฤษ RMIT ผ่ำนเกณฑ์ที่ระดับ Intermediate  
(เทียบเท่ำ IELTS ระดับ 4.5) 

4.5 

คะแนนภำษำอังกฤษ TOEIC (เต็ม 990) 540 - 604 
คะแนนภำษำอังกฤษ CEFR : B1 41 - 50 

 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วนัที่ 15 ตุลาคม 2564 
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ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ต่อ) 
 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

ประเภทคะแนน 
ค่าน้ าหนักการรับเข้าศึกษา 

(%) 
สอบควำมถนัดในสำขำวิชำที่สมัคร 50 
สอบสัมภำษณ์ (Interview)  50 

 
 

เง่ือนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
 1.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. 
2. 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. 
3. 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. 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
** ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564 
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ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ต่อ) 
 
4.Interview 
Your interview will be evaluated against the following criteria. 
• Ability to handle a formal conversation in English. 
• Ability to discuss about art and design in general, topics including architecture, interior architecture, product, 
artwork, literature, movie as well as relevant social and cultural issues. 
• Ability to express self-interest, passion and commitment in the discipline of study. 

 
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

** ข้อมูล ณ วนัที่ 15 ตุลาคม 2564 

 


