
 
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี
เรื่อง เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 

รอบท่ี 1 โครงการรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัล และ สาขาวิชาเทคโนโลยีแนวสรางสรรค  

ปการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1) 
................................................................... 

 ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) เปดรับสมัครนักศึกษา เพ่ือเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี ในโครงการรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัล และ สาขาวิชา
เทคโนโลยีแนวสรางสรรค ปการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1) จึงวางระเบียบการรับสมัครคดัเลือกเขาศึกษา ไวดังนี ้
รับสมัคร ระหวางวันที่ 20 ธันวาคม 2564 - 19 มกราคม 2565 
 

1. คุณสมบัตทิั่วไปของผูสมัคร 
1.1 เปนผูสําเร็จการศกึษา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา 

1.2 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และภาษาตางประเทศ ไมต่ํากวาที่สาขาวิชากําหนด 

1.3 ไมเปนโรคท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา  

1.4 ไมถูกใหออกจากสถาบันการศกึษาใด ๆ มาแลว เพราะความประพฤติไมเหมาะสม 
 

2. เงื่อนไขการรับเขาศึกษา 
2.1 ผูที่ผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษา จะไดรับการพิจารณาทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกลาดาน

วิชาการดีเดน ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกลา ระดับปริญญาตรี ฯ 

2.2 กรณีไดรับการพิจารณาใหเขาศึกษา ผูผานการคัดเลือกตองยืนยันการเลือกเรียนที่ มจธ. ในระบบ 

TCAS ภายในวันที่กําหนด 

2.3 ผูผานการคัดเลือกที่ยืนยันการเลือกเรียนที่ มจธ. ในระบบ TCAS แลว จะถูกตัดชื่อออกจากการมีสิทธิ

สมัครสอบรอบตอไป กรณีที่ตองการสมัครรอบตอไปตองสละสิทธิกอน หากมีการสมัครครั้งตอไปโดย

ไมสละสิทธิแลวผานการคัดเลือกจะถือเปนโมฆะ  

2.4 มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผูที่ตองชําระคายืนยันสิทธิเฉพาะผูที่ยืนยันเลือก มจธ. เทานั้น และ

ตองชําระเงินคายืนยันสิทธิการเขาศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2565 ภายในระยะเวลาและตามอัตรา

ที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด (ตามประกาศ มจธ. เรื่อง การเก็บคายืนยันสิทธิเขาศึกษา ระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2564) หากพนกําหนดจะถือวาไมมีสิทธิในการเขาศึกษา 

2.5 ผูมีสิทธิเขาศึกษาที่ชําระคายืนยันสิทธิแลว มหาวิทยาลัยฯ จะไมคืนเงินคายืนยันสิทธิการเขาศึกษา              

ที่ไดชําระไปแลว ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

2.6 ผูมีสิทธิเขาศึกษาตองผานการตรวจรางกาย 

2.7 ติดตามกําหนดการลงทะเบียนและตารางกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ผานเว็บไซตสํานักงานทะเบียน

นักศึกษา : http://regis.kmutt.ac.th 

รอบท่ี 1 



 
 

3. หลักฐานการสมัคร ประกอบดวย 
3.1 ผูสมัครอัพโหลดเอกสารผานระบบรับสมัคร ดังนี ้

3.1.1 รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ถายไวไมเกิน 6 เดือน) 

3.1.2 สําเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (สําหรับผูที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6)  

       หรือ สําเนาระเบียนผลการเรียนฉบับสมบูรณ (สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6)  

       หรือเทียบเทา 

3.1.3 จดหมายยืนยันจากสถานศึกษา กรณผีูสมัครกําลังศกึษาอยูในภาคการศึกษาสุดทาย 

 3.1.4 หนังสือเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศกึษาธิการ กรณีจบการศึกษาจากตางประเทศ 

3.1.5 สําเนาใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) (TOEFL/IELTS/TU- 

        GET/CU-TEP) 

3.1.6 สําเนาใบแสดงผลคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร (รายละเอียดตามเกณฑการรับสมัครนักศึกษา  

        หัวขอ “เงื่อนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นฯ”) 

3.1.7 แฟมสะสมผลงาน 
 

4. ผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกดําเนินการ ดังนี ้
4.1 กรณีสอบคัดเลือก ณ มจธ. นําบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ)  

     เพ่ือยืนยันตัวตนในวันสอบ 

4.2 กรณีสอบคัดเลือกผานระบบออนไลน แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน 

     ชาวตางชาติ) ทั้งดานหนาและดานหลัง เพ่ือยืนยันตัวตนในวันสอบ 

5. ในกรณีที่มีขอขัด หรือแยง หรือกรณีที่มิไดกําหนดไวในประกาศนี้ ใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเปนผูมี
อํานาจวินิจฉัยชี้ขาด คําสั่งหรือคําวินิจฉัยของรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศกึษาถือเปนที่สุด 

 

นโยบายดานความเทาเทียมและความหลากหลายในสังคม 
 มจธ. มุงม่ันในการสงเสริมความเทาเทียมและความหลากหลายในสังคม สังคม มจธ. เปดรับความ
หลากหลายในสังคมอยางมุงมั่น ทั้งดานเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ตนกําเนิด วัฒนธรรม 
ชาติพันธุ ความทุพพลภาพ ศาสนา การระบุเพศสภาพ รสนิยมทางเพศ เรายืนหยัดจะปฏบิัติกับทุกคนอยางเปน
ธรรมและเปนกลาง เพื่อใหม่ันใจวาความเทาเทียมและความหลากหลายในสังคม มจธ. จะไดรับการพัฒนาใหดี
ยิ่งข้ึนตอไป 
 

 
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 
 

 
(รองศาสตราจารย ดร.เชาวลติ  ลิ้มมณีวิจิตร) 

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 



วันท่ี
1 ประกาศรับสมัคร : นักเรียนกรอกใบสมัคร Online  ท่ีเว็บไซต์ วันจันทร์ท่ี 20 ธันวาคม 2564 - วันพุธท่ี 19 มกราคม 2565
https://admission.kmutt.ac.th (ระยะเวลาสมัคร 31 วัน)

หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
1.1 รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว จ านวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
1.2 ส าเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
1.3 จดหมายยืนยันจากสถานศึกษา กรณีผู้สมัครก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษา
สุดท้าย
1.4 หนังสือเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีจบการศึกษาจาก
ต่างประเทศ)
1.5 ส าเนาใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) 
(TOEFL/IELTS/TU-GET/CU-TEP)
1.6 ส าเนาใบแสดงผลคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ (รายละเอียดตามเกณฑ์การรับ
สมัครนักศึกษา หัวข้อ “เง่ือนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอ่ืนฯ”)
1.7 แฟ้มสะสมผลงาน

2 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก : ดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์ วันศุกร์ท่ี 21 มกราคม 2565
https://admission.kmutt.ac.th

3 ผู้ผ่านการคัดเลือกกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครและ Download ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 21 มกราคม - วันจันทร์ท่ี 24 มกราคม 2565
ใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM (ระยะเวลาช าระเงิน 4 วัน)
ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ (หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธิในการเข้าสอบ)

สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

4 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบท่ีช าระค่าสมัครแล้ว พร้อมเวลาและสถานท่ีสอบ วันพุธท่ี 26 มกราคม  2565
ดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์   https://admission.kmutt.ac.th

5 สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/
ความสามารถพิเศษ

วันเสาร์ท่ี 29 มกราคม 2565

6 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก วันพฤหัสบดีท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายช่ือท่ีเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th

7 ส่งข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบท่ี 1 เข้าระบบ TCAS วันพฤหัสบดีท่ี 3 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2565

8 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันเลือกเรียนท่ี มจธ. ในระบบ TCAS วันจันทร์ท่ี 7 กุมภาพันธ์ - วันอังคารท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2565

ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th (ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน)

ก าหนดการรับสมัครนักศึกษา

โครงการรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) และ สาขาวิชาเทคโนโลยีแนวสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 ปีการศึกษา 2565 (คร้ังท่ี 1)

การด าเนินการ

(ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิเข้าศึกษา
จะขอสิทธิเข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้)

รอบที่ 1

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


วันท่ี

ก าหนดการรับสมัครนักศึกษา

โครงการรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) และ สาขาวิชาเทคโนโลยีแนวสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 ปีการศึกษา 2565 (คร้ังท่ี 1)

การด าเนินการ

รอบที่ 1

9 ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบท่ี 1 วันศุกร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์   https://admission.kmutt.ac.th

10 ผู้ท่ีมีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ วันศุกร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565

เข้าศึกษา แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! (ระยะเวลาช าระเงิน 18 วัน)

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร (หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธิในการเข้าศึกษา)

11 ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา 
แนบไฟล์ผ่านทางออนไลน์ https://bit.ly/3aFXpn6

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 4 มีนาคม 2565

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลง ติดตามก าหนดการล่าสุดได้ท่ี : http://admission.kmutt.ac.th
ข้อมูล ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี : https://pubhtml5.com/jgtb/pzbw



เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัล และ สาขาวิชาเทคโนโลยีแนว
สรางสรรค ปการศึกษา 2565 (ครั้งท่ี 1) 

  

  

 

สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 
 

วิทยาลัยสหวิทยาการ 

 

สาขาวิชา 
จํานวนเรียกสอบ

คัดเลือก* 
จํานวนรับเขาศึกษา 

การออกแบบดิจิทัล (หลักสตูรนานาชาติ)  

- สาขาวิชาเอกการออกแบบและการสรางเกม 

 
 

ขึ้นอยูกับคณะกรรมการ
พิจารณาเอกสารประกอบ

ใบสมัคร 

20 
การออกแบบดิจิทัล (หลักสตูรนานาชาติ)  

- สาขาวิชาเอกแอนิเมชัน่และวิชวลเอฟเฟกต 

เทคโนโลยีแนวสรางสรรค (หลักสูตรนานาชาติ) 5 

รวม 25 
 
 

สอบคดัเลือก* หมายถึง สอบสมัภาษณ และ/หรือสอบทักษะพืน้ฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 
 

** ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ขอมูล ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัล และ สาขาวิชาเทคโนโลยีแนว
สรางสรรค ปการศึกษา 2565 (ครั้งท่ี 1) 

  

  

 

สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 
 

วิทยาลัยสหวิทยาการ (ตอ) 

สาขาวิชา 
จํานวนเรียกสอบ

คัดเลือก* 
จํานวนรับเขาศึกษา 

การออกแบบดิจิทัล (หลักสตูรนานาชาติ)  

- สาขาวิชาเอกการออกแบบและการสรางเกม 

 

ขึ้นอยูกับคณะกรรมการ
พิจารณาเอกสารประกอบ

ใบสมัคร 

 

 
 

20 การออกแบบดิจิทัล (หลักสตูรนานาชาติ)  

- สาขาวิชาเอกการออกแบบและการสรางเกม 

 
 

ผลการเรียนท่ีใชสมัคร 5 ภาคการศึกษา 
- จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 ทุกสายการเรียน หรือเทียบเทา 

 

 หนวยกิตรวมของกลุมสาระการเรียนรูรายวิชา หนวยกิตขั้นต่ํา 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมกําหนดข้ันต่ํา 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมกําหนดข้ันต่ํา 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไมกําหนดข้ันต่ํา 
 

เกณฑการรับสมัคร/เกณฑการเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุมสาระการเรียนรูรายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นต่ํา 
คาน้ําหนักการเรียก

สอบคดัเลือก  
(%) 

GPAX (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม) 2.50 
 
 

 

ขึ้นอยูกับคณะกรรมการ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบใบสมคัร 

GPA กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 2.50 

GPA กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 2.50 

GPA กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 2.50 
 

ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (เลอืกย่ืนคะแนนตัวใดตวัหนึ่ง) 
 

 คะแนนสอบภาษาอังกฤษ คะแนนขั้นต่ํา 

IELTS ≥ 5.5 หรือ 

TOEFL (IBT) ≥ 61 คะแนน หรือ 

TOEFL IBT HOME EDITION ≥ 72 คะแนน หรือ 

CU-TEP ≥ 61 คะแนน ** หรือ 

RMIT ผานเกณฑที่ระดับ Intermediate  เทียบเทา IELTS ระดับ 5.5 หรือ 

TU-GET ≥ 63 คะแนน ** หรือ 

DuoLingo ≥ 85 คะแนน 
 

** ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ขอมูล ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 



เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัล และ สาขาวิชาเทคโนโลยีแนว
สรางสรรค ปการศึกษา 2565 (ครั้งท่ี 1) 

  

  

 

สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 

 
วิทยาลัยสหวิทยาการ (ตอ) 

 

หมายเหต ุ ในกรณีท่ีผูสมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวขางตน แตมีคุณสมบัติอื่น ๆ ดี เชน   
ผลการเรียนระดับดีมาก (GPA ตั้งแต 3.0 ขึ้นไป) หรือมีผลงาน portfolio ระดับดีมาก (ไดคะแนนตั้งแต 75% 
ขึ้นไป) คณะอาจรับเขาศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยตองมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไมต่ํากวาเกณฑที่กําหนด ดังนี ้

 

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ คะแนนขั้นต่ํา 

IELTS ≥ 4.5 หรือ 

TOEFL (IBT) ≥ 32 คะแนน ** หรือ 

TOEFL IBT HOME EDITION ≥ 42 คะแนน ** หรือ 

CU-TEP ≥ 32 คะแนน ** หรือ 

RMIT ผานเกณฑที่ระดับ Intermediate  เทียบเทา IELTS ระดับ 4.5 หรือ 

TU-GET ≥ 38 คะแนน ** หรือ 

DuoLingo ≥ 65 คะแนน 
 

หมายเหตุ (2)**  นักศึกษาที่ยืน่ผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ ที่มีเคร่ืองหมาย (**) จําตองมีการสอบคะแนนภาษาอังกฤษเพิ่ม
ตามใหไดในระดับ CEFR Level B2 กอนการเทียบจบมหาวิทยาลัยฯ 

 
เกณฑการรับเขาศึกษา 

 

ประเภทคะแนน 
คาน้ําหนักการรับเขาศึกษา 

(%) 

สอบสัมภาษณ (Interview)  100 
 

เง่ือนไขพิเศษหรือคณุสมบัตเิฉพาะอื่น ๆ 
1. PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร (Mathematics) ≥ 35 คะแนน หรือ 
2. วิชาสามัญ วิชาคณติศาสตร 1 ≥ 30 คะแนน หรือ 
3. SAT I (Mathematics Lv.1 หรือ 2) ≥ 600 คะแนน หรือ New SAT (Mathematics) ≥ 620 คะแนน หรือ 
4. GCE 'A' level หรือ GCE 'AS' (Mathematics) ≥ C หรือ 
5. GED (Mathematics) ≥ 650 คะแนน และ GED (Science) ≥ 650 คะแนน หรือ 
6. New GED (Mathematics and Science) ≥ 165 คะแนน หรือ 
7. IB (Higher or Standard Level) Mathematics ≥ 4.0 หรือ 
8. NCEA Level 2-3 Mathematics = A,M, or E 

 
** ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ขอมูล ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัล และ สาขาวิชาเทคโนโลยีแนว
สรางสรรค ปการศึกษา 2565 (ครั้งท่ี 1) 

  

  

 

สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 

 

วิทยาลัยสหวิทยาการ (ตอ) 
 

 

สาขาวิชา 
จํานวนเรียกสอบ

คัดเลือก* 
จํานวนรับเขาศึกษา 

เทคโนโลยีแนวสรางสรรค (หลักสตูรนานาชาติ) 
ขึ้นอยูกับคณะกรรมการ

พิจารณาเอกสารประกอบ
ใบสมัคร 

5 

 
ผลการเรียนท่ีใชสมัคร 5 ภาคการศึกษา 

- จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 สายการเรียนวิทยาศาสตร – คณติศาสตร หรือเทียบเทา 
 

 หนวยกิตรวมของกลุมสาระการเรียนรูรายวิชา หนวยกิตขั้นต่ํา 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมกําหนดข้ันต่ํา 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมกําหนดข้ันต่ํา 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไมกําหนดข้ันต่ํา 
 

เกณฑการรับสมัคร/เกณฑการเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุมสาระการเรียนรูรายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นต่ํา 

คาน้ําหนักการเรียก
สอบคดัเลือก  

(%) 

GPAX (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม) 2.75 
 
 

 

ขึ้นอยูกับคณะกรรมการ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบใบสมคัร 

GPA กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 2.75 

GPA กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 2.75 

GPA กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 2.75 
 

ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (เลอืกย่ืนคะแนนตัวใดตวัหนึ่ง) 
 

 คะแนนสอบภาษาอังกฤษ คะแนนขั้นต่ํา 

IELTS ≥ 5.5 หรือ 

TOEFL (IBT) ≥ 61 คะแนน หรือ 

TOEFL IBT HOME EDITION ≥ 72 คะแนน หรือ 

CU-TEP ≥ 61 คะแนน ** หรือ 

RMIT ผานเกณฑที่ระดับ Intermediate  เทียบเทา IELTS ระดับ 5.5 หรือ 

TU-GET ≥ 63 คะแนน ** หรือ 

DuoLingo ≥ 85 คะแนน 
 

 
** ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ขอมูล ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 



เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัล และ สาขาวิชาเทคโนโลยีแนว
สรางสรรค ปการศึกษา 2565 (ครั้งท่ี 1) 

  

  

 

สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 

 
วิทยาลัยสหวิทยาการ (ตอ) 

 

หมายเหต ุ ในกรณีท่ีผูสมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวขางตน แตมีคุณสมบัติอื่น ๆ ดี เชน   
ผลการเรียนระดับดีมาก (GPA ตั้งแต 3.0 ขึ้นไป) หรือมีผลงาน portfolio ระดับดีมาก (ไดคะแนนตั้งแต 75% 
ขึ้นไป) คณะอาจรับเขาศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยตองมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไมต่ํากวาเกณฑที่กําหนด ดังนี ้

 

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ คะแนนขั้นต่ํา 

IELTS ≥ 4.5 หรือ 

TOEFL (IBT) ≥ 32 คะแนน ** หรือ 

TOEFL IBT HOME EDITION ≥ 42 คะแนน ** หรือ 

CU-TEP ≥ 32 คะแนน ** หรือ 

RMIT ผานเกณฑที่ระดับ Intermediate  เทียบเทา IELTS ระดับ 4.5 หรือ 

TU-GET ≥ 38 คะแนน ** หรือ 

DuoLingo ≥ 65 คะแนน 
 

หมายเหตุ (2)**  นักศึกษาที่ยืน่ผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ ที่มีเคร่ืองหมาย (**) จําตองมีการสอบคะแนนภาษาอังกฤษเพิ่ม
ตามใหไดในระดับ CEFR Level B2 กอนการเทียบจบมหาวิทยาลัยฯ 

 
เกณฑการรับเขาศึกษา 

 

ประเภทคะแนน 
คาน้ําหนักการรับเขาศึกษา 

(%) 

สอบสัมภาษณ (Interview)  100 
 

เง่ือนไขพิเศษหรือคณุสมบัตเิฉพาะอื่น ๆ 
1. PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร (Mathematics) ≥ 35 คะแนน หรือ 
2. วิชาสามัญ วิชาคณติศาสตร 1 ≥ 30 คะแนน หรือ 
3. SAT I (Mathematics Lv.1 หรือ 2) ≥ 600 คะแนน หรือ 

 New SAT (Mathematics) ≥ 620 คะแนน หรือ 
4. GCE 'A' level หรือ GCE 'AS' (Mathematics) ≥ C หรือ 
5. GED (Mathematics) ≥ 650 คะแนน และ GED (Science) ≥ 650 คะแนน หรือ 
6. New GED (Mathematics and Science) ≥ 165 คะแนน หรือ 
7. IB (Higher or Standard Level) Mathematics ≥ 4.0 หรือ 
8. NCEA Level 2-3 Mathematics = A,M, or E 

 
 

** ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ขอมูล ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 
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