
เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. 
ปีการศึกษา 2563 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 
 
 

สาขาวิชา 
จ านวนเรียกสอบ

คัดเลือก* 
จ านวนรับเข้าศึกษา 

วิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ. 5ปี) 20 10 

วิศวกรรมโยธำ (ค.อ.บ. 5ปี) 20 5 

วิศวกรรมอุตสำหกำร (ค.อ.บ. 5ปี) ทุกคนท่ีผ่ำนเกณฑ ์ 5 

วิศวกรรมไฟฟ้ำ วิชำเอกคอมพิวเตอร์ (ค.อ.บ. 5ปี)  ทุกคนท่ีผ่ำนเกณฑ ์ 10 

วิศวกรรมไฟฟ้ำ วิชำเอกไฟฟ้ำก ำลงั (ค.อ.บ. 5ปี) ทุกคนท่ีผ่ำนเกณฑ ์ 10 

วิศวกรรมไฟฟ้ำ วิชำเอกอิเล็กทรอนิกส์ (ค.อ.บ. 5ปี) ทุกคนท่ีผ่ำนเกณฑ ์ 10 

เทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ทล.บ. เครื่องกล) 20 10 

เทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ทล.บ. โยธำ) ทุกคนท่ีผ่ำนเกณฑ ์ 5 

เทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ทล.บ. อุตสำหกำร) ทุกคนท่ีผ่ำนเกณฑ ์ 5 

เทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ทล.บ. ไฟฟ้ำ) ทุกคนท่ีผ่ำนเกณฑ ์ 10 

รวม - 80 
 

 
สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสมัภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพืน้ฐาน เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

** ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. 
ปีการศึกษา 2563 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 
 
 

สาขาวิชา 
จ านวนเรียกสอบ

คัดเลือก* 
จ านวนรับเข้าศึกษา 

วิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ. 5ปี) 20 10 

เทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ทล.บ. เครื่องกล) 20 10 
 

ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา 
ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัประกำศนยีบัตรวิชำชีพ (ปวช.) สำขำวิชำช่ำงยนต์ และสำขำท่ีเกี่ยวข้อง 
 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุม่สาระการเรียนรู้รายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นต่ า 
ค่าน้ าหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  
(%) 

GPAX (ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม) 2.50 25 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์ 2.50 25 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 2.50 25 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ 2.50 25 

 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

ประเภทคะแนน 
ค่าน้ าหนักการรับเข้าศึกษา 

(%) 
GPAX (ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม) 20 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์ 10 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 10 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ 10 
สอบสัมภำษณ ์ 50 

 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 

 
 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. 
ปีการศึกษา 2563 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 
 
 

สาขาวิชา 
จ านวนเรียกสอบ

คัดเลือก* 
จ านวนรับเข้าศึกษา 

วิศวกรรมไฟฟ้ำ วิชำเอกคอมพิวเตอร์ (ค.อ.บ. 5ปี)  ทุกคนท่ีผ่ำนเกณฑ ์ 10 

วิศวกรรมไฟฟ้ำ วิชำเอกไฟฟ้ำก ำลงั (ค.อ.บ. 5ปี) ทุกคนท่ีผ่ำนเกณฑ ์ 10 

วิศวกรรมไฟฟ้ำ วิชำเอกอิเล็กทรอนิกส์ (ค.อ.บ. 5ปี) ทุกคนท่ีผ่ำนเกณฑ ์ 10 

เทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ทล.บ. ไฟฟ้ำ) ทุกคนท่ีผ่ำนเกณฑ ์ 10 

ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา 
ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัประกำศนยีบัตรวิชำชีพ (ปวช.) สำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง 
 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุม่สาระการเรียนรู้รายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นต่ า 
ค่าน้ าหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  
(%) 

GPAX (ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม) 2.75 25 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์ 2.75 25 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 2.75 25 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ 2.75 25 

 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

ประเภทคะแนน 
ค่าน้ าหนักการรับเข้าศึกษา 

(%) 
GPAX (ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม) 25 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์  

 

50 GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ 
สอบสัมภำษณ ์ 25 

 
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 

 
 
 
 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. 
ปีการศึกษา 2563 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 

สาขาวิชา 
จ านวนเรียกสอบ

คัดเลือก* 
จ านวนรับเข้าศึกษา 

วิศวกรรมโยธำ (ค.อ.บ. 5 ปี) 20 5 
 

ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา 
- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัประกำศนยีบัตรวิชำชีพ (ปวช.)  

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุม่สาระการเรียนรู้รายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นต่ า 
ค่าน้ าหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  
(%) 

GPAX (ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม) 2.50 100 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 

 

 

หมายเหตุ 1. คะแนน GPA คณติศำสตร์ ,วิทยำศำสตร์, ภำษำต่ำงประเทศ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำแตต่้องมีคะแนน 
   หำกนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมคัร  จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 
 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

ประเภทคะแนน 
ค่าน้ าหนักการรับเข้าศึกษา 

(%) 

GPAX (ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม) 80 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์ ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 
สอบสัมภำษณ ์ 20 

 

เง่ือนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
1. มีทักษะในกำรพูด กำรสื่อสำร 
2. มีควำมมุ่งมั่นท่ีจะเป็นคร ู

 
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 

 
 
 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. 
ปีการศึกษา 2563 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จ านวนเรียกสอบ

คัดเลือก* 
จ านวนรับเข้าศึกษา 

เทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ทล.บ. โยธำ) ทุกคนท่ีผ่ำนเกณฑ ์ 5 
 

 
ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา 

- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัประกำศนยีบัตรวิชำชีพ (ปวช.) สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง ช่ำงโยธำ ช่ำงสถำปัตยกรรม ช่ำงส ำรวจ  

และ ปวช.ฐำนวิทยำศำสตร์ ทุกสำขำ  
 

เกณฑ์กำรรับสมัคร/เกณฑ์กำรเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุม่สาระการเรียนรู้รายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นต่ า 
ค่าน้ าหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  
(%) 

GPAX (ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม) 2.50 100 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 

 

 

หมายเหตุ 1. คะแนน GPA คณติศำสตร์, วิทยำศำสตร์, ภำษำต่ำงประเทศ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำแตต่้องมีคะแนน 
   หำกนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมคัร  จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 

 
เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

ประเภทคะแนน 
ค่าน้ าหนักการรับเข้าศึกษา 

(%) 

GPAX (ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม) 40 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์ 10 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 10 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ 10 
สอบสัมภำษณ ์ 30 

 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 

 
 
 
 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. 
ปีการศึกษา 2563 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 
 
 

สาขาวิชา 
จ านวนเรียกสอบ

คัดเลือก* 
จ านวนรับเข้า

ศึกษา* 
วิศวกรรมอุตสำหกำร (ค.อ.บ. 5ปี) ทุกคนท่ีผ่ำนเกณฑ ์ 5 

เทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ทล.บ. อุตสำหกำร) ทุกคนท่ีผ่ำนเกณฑ ์ 5 
 

ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา 
- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัประกำศนยีบัตรวิชำชีพ (ปวช.) สำขำ ช่ำงกลโรงงำน ช่ำงเขียนแบบ ช่ำงเทคนิคกำรผลิต  

ช่ำงเชื่อม ช่ำงอุตสำหกรรม และ สำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง 
 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุม่สาระการเรียนรู้รายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นต่ า 
ค่าน้ าหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  
(%) 

GPAX (ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม) 2.75 100 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 

 

 

หมายเหตุ 1. คะแนน GPA คณติศำสตร์, วิทยำศำสตร์, ภำษำต่ำงประเทศ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำแตต่้องมีคะแนน 
   หำกนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมคัร  จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 
 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

ประเภทคะแนน 
ค่าน้ าหนักการรับเข้าศึกษา 

(%) 
GPAX (ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม) 50 
สอบสัมภำษณ ์ 50 

 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 

 
 
 
 
 

 
 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. 
ปีการศึกษา 2563 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

คณะวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชา 

จ านวนเรียกสอบ
คัดเลือก* 

จ านวนรับเข้า
ศึกษา 

คณิตศำสตร ์ 5 2 

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ประยุกต ์ 5 1 

รวม 10 3 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสมัภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพืน้ฐาน เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 
 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
** ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. 
ปีการศึกษา 2563 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
สาขาวิชา 

จ านวนเรียกสอบ
คัดเลือก* 

จ านวนรับเข้า
ศึกษา 

คณิตศำสตร ์ 5 2 
 

ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา 
- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัประกำศนยีบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุม่สาระการเรียนรู้รายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นต่ า 
ค่าน้ าหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  
(%) 

GPAX (ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม) 3.00 ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์ 3.00 ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 3.00 ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ 2.75 ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 

 

 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

ประเภทคะแนน 
ค่าน้ าหนักการรับเข้าศึกษา 

(%) 
GPAX (ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม) 10 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์ 40 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 30 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ 20 

 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. 
ปีการศึกษา 2563 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
สาขาวิชา 

จ านวนเรียกสอบ
คัดเลือก* 

จ านวนรับเข้า
ศึกษา 

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ประยุกต ์ 5 1 
 

ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา 
- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัประกำศนยีบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุม่สาระการเรียนรู้รายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นต่ า 
ค่าน้ าหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  
(%) 

GPAX (ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม) 3.00 ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์ 3.00 ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 3.00 ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ 3.00 ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 

 

 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

ประเภทคะแนน 
ค่าน้ าหนักการรับเข้าศึกษา 

(%) 
GPAX (ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม) ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์ ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 

 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 

 

 

 
 
 
 
 
 


