
เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการ Active Recruitment 
ปีการศึกษา 2564 
 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
 

ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา 
- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย ม.6 หรือเทียบเท่ำ  

 

 หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา 
(เฉพาะ ม.6) 

หน่วยกิตขั้นต่่า 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์ 8 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 20 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ 6 

 
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการ Active Recruitment 
ปีการศึกษา 2564 
 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) 

สาขาวชิา 
จ่านวน
รับเขา้
ศึกษา 

ประเภทคะแนน/คะแนนขั้นต่่า 

คุณสมบัตเิพิ่มเตมิ 
GPAX 

GPA 
คณิต 

ศาสตร์ 

GPA 
วิทยา 
ศาสตร์ 

GPA 
ภาษา
ต่าง 

ประเทศ 

อื่นๆ 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 23 3.00 3.00 3.00 3.00   

วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์(หลักสูตรนำนำชำติ) 6 2.75 2.75 2.75 2.75   

วิทยำศำสตร์ขอ้มูลสุขภำพ 24 3.00 3.00 3.00 3.00   

วิศวกรรมเคมี 12 3.00 3.00 3.00 3.50 - ผ่ำนค่ำยวิศวกรรมเคมี 
- ผ่ำนค่ำยปิโตรแคมป ์

 

วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) 4 3.00 3.00 3.00 3.50  

วิศวกรรมเครื่องกล 30 2.50 2.50 2.50 2.50 ผู้สมัครศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ : 
https://bit.ly/32SXymi 

แก้ไข ณ วันที่ 18 พ.ย. 63 
วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงำน 9 2.50 2.50 2.50 2.50 

วิศวกรรมยำนยนต ์ 10 2.50 2.50 2.50 2.50 

วิศวกรรมเครื่องมือ 1 2.75 2.75 2.75 2.75   

วิศวกรรมวัสด ุ 2 3.00 3.00 3.00 3.00   
วิศวกรรมกำรผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์และ
อำกำศยำนสมัยใหม่  

1 2.75 2.75 2.75 2.75 - รับวุฒิม.6 / ปวช.  

วิศวกรรมไฟฟ้ำ 2 3.00 3.00 3.00 3.00   

วิศวกรรมไฟฟ้ำสื่อสำรและอิเล็กทรอนกิส์ 15 3.00 2.75 2.75 2.75   
วิศวกรรมไฟฟ้ำสื่อสำรและอิเล็กทรอนกิส์ 
(หลักสูตรนำนำชำติ) 

6 3.00 2.75 2.75 2.75   

 
วิศวกรรมอุตสำหกำร 
รำยละเอียดเพิ่มเติม : 
http://pe.kmutt.ac.th/ 
 

16 2.75 2.75 2.75 2.75 
- คะแนน PAT1,3 (ถ้ำมี) 
- กรณีนักเรียนจำก
โรงเรียนนำนำชำติ ให้ใช้
คะแนน SAT หรือ 
เทียบเท่ำ 

นักเรียนที่สมัครทุกคนต้องมีแฟ้ม
สะสมผลงำน ซ่ึงควรมีรำยละเอียด
ดังนี้ 
-โครงงำนในระดับมัธยมปลำย ด้ำน
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ วิศวกรรมอุตสำ
หกำร หรือ วิศวกรรมเมคคำทรอนิกส ์
-ทัศนคติหรือควำมเข้ำใจในงำน
วิศวกรรมอุตสำหกำรหรือเมคคำทรอ
นิกส์ 
-ผลงำนที่สนใจหรือถนัดอื่นๆ 

 
วิศวกรรมเมคคำทรอนิกส ์
รำยละเอียดเพิ่มเติม : 
http://pe.kmutt.ac.th/ 
 

8 2.75 2.75 2.75 2.75 

 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการ Active Recruitment 
ปีการศึกษา 2564 
 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) 

สาขาวชิา 
จ่านวน
รับเขา้
ศึกษา 

ประเภทคะแนน/คะแนนขั้นต่่า 

คุณสมบัตเิพิ่มเตมิ 
GPAX 

GPA 
คณิต 

ศาสตร์ 

GPA 
วิทยา 
ศาสตร์ 

GPA 
ภาษา
ต่าง 

ประเทศ 

อื่นๆ 

วิศวกรรมโยธำ 15 3.00 3.00 3.00 3.00 ศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมที่ :  
https://fb.com/kmutt.ce 

 

วิศวกรรมโยธำ (หลักสูตรนำนำชำติ) 20 2.75 2.75 2.75 2.75 (ก) 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 5 3.00 3.00 3.00 3.00 - ผ่ำนโครงกำร ENV Camp  

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนำนำชำติ) 6 2.75 2.75 2.75 3.00 
- ผ่ำนโครงกำรครูแนะแนว  
- ผ่ำนโครงกำร ENV Camp 

ต้องมีหนังสือรับรองจำกครูแนะ
แนว จ ำนวน 1 ฉบบั และครูที่
สอน ม.4-ม.6 (Grade 10-12) 1 
ฉบับ (รวมทั้งสิ้น 2 ฉบับ) 

วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 12 3.00 3.00 2.75 2.75   
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด  
(สหกิจศึกษำ) 

12 2.75 3.00 2.75 2.75   

วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนำนำชำติ) 5 2.75 2.75 2.75 2.75   

วิศวกรรมเครื่องกล (มจธ.รำชบุรี) 17 3.00 3.00 3.00 3.00   

วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์(มจธ.รำชบุรี) 10 3.00 3.00 3.00 3.00   
 
 
 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563          
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการ Active Recruitment 
ปีการศึกษา 2564 
 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) 
 

-  โครงกำร Active Recruitment รับนักศึกษำควำมสำมำรถพิเศษ และมีเกณฑ์กำรรับนักศึกษำ (คะแนนขั้นต่ ำ) ดังนี้ 
 
 

ประเภทคะแนน เกณฑ์การรับนักศึกษา (คะแนนขั้นต่่า) 
หลักสูตรปกต ิ หลักสูตรนานาชาต ิ

1. GPAX  ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ 
2. GPA  คณิตศำสตร์ 2.50 2.50 
3. GPA  วิทยำศำสตร ์ 2.50 2.50 
4. GPA  ภำษำต่ำงประเทศ  ไม่ก ำหนดขึ้นต่ ำ 2.50 

 
   

1. เกณฑ์รับนักศึกษาโครงการ  Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 
1. นักเรียนทุกคน "ต้องมี" แฟ้มสะสมผลงำน (ไม่เกิน 10 หน้ำกระดำษ A4) และตอบค ำถำม ดังต่อไปนี้ 
1.1 จงอธิบำยอย่ำงเป็นขั้นตอน แสดงวิธีกำรและผลกำรศึกษำ และสรุปผลโครงงำนด้ำนวิศวกรรมศำสตร์           
ด้ำนวิทยำศำสตร์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่เคยท ำและภูมิใจมำกที่สุด (จ ำนวน 1 ชิ้นงำน พร้อมภำพประกอบ (ถ้ำมี)  จ ำนวน 1 
หน้ำกระดำษ A4) 
1.2 น ำเสนอโครงงำนด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ ด้ำนวิทยำศำสตร์ หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่ท่ำนอยำกท ำในอนำคต  (โปรดอธิบำยแนวคิด
อย่ำงคร่ำวๆ จ ำนวน 1 หน้ำกระดำษ A4) 
2. ต้องมีผลงำนเชิงประจักษ์ที่ได้รับรำงวัลระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ ในด้ำนวิศวกรรมศำสตร์หรือด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
3. มีควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนที่ภำควิชำเห็นสมควรรับเข้ำศึกษำ (วศ.คอมพิวเตอร์ เน้นผู้ที่มีควำมสำมำรถด้ำนคอมพิวเตอร์และ
คณิตศำสตร์) โดยผลกำรคัดเลือกของภำควิชำจะต้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรที่คณะแต่งตั้ง และน ำเข้ำอนุมัติในที่ประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

2. (ก) คุณสมบัติเพิ่มเติม 
ส ำหรับผู้สมัครเข้ำศึกษำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) แนบเอกสำรเพิ่มเติม ดังนี้ 
2.1 ผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษมำตรฐำน เช่น IELTS, TOEFL หรือ ผลทดสอบอ่ืนๆ ที่เทียบเท่ำ เช่น TOEIC, CU-TEP เป็นต้น 
2.2 เรียงควำม (Essay) เขียนด้วยภำษำอังกฤษ ในหัวข้อ “ท ำไมถึงอยำกเข้ำศึกษำต่อวิศวกรรมโยธำ หลักสูตรนำนำชำติ มจธ.” 
ควำมยำว 1 หน้ำกระดำษ A4  
2.3 ในกรณีที่จบกำรศึกษำจำกโรงเรียนในต่ำงประเทศ โรงเรียนนำนำชำติ จะต้องแนบใบเทียบวุฒิกำรศึกษำที่รับรองโดย
กระทรวงศึกษำธิกำรและผลกำรทดสอบควำมรู้มำตรฐำน เช่น IGCSE, GED เป็นต้น 

 
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 
 
 

 

 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการ Active Recruitment 
ปีการศึกษา 2564 
 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

 

สาขาวชิา 
จ่านวน
รับเขา้
ศึกษา 

ประเภทคะแนน/คะแนนขั้นต่่า 
คุณสมบัตเิพิ่มเตมิ 

GPAX 
GPA 

คณิตศาสตร์ 
GPA 

วิทยาศาสตร์ 
GPA 

ภาษาต่างประเทศ อ่ืนๆ 

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มลัติมเีดีย 30 2.50 2.50 2.50 2.50   
 
ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา 

- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัช้ันมัธยมศกึษำตอนปลำย ม.6 
 

 หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา หน่วยกิตขั้นต่่า 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์ 10 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 15 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ 6 

 

เง่ือนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
1. มีผลงำนประกวดระดับภูมภิำคขึ้นไป 

 
 

สาขาวชิา 
จ่านวน
รับเขา้
ศึกษา 

ประเภทคะแนน/คะแนนขั้นต่่า 
คุณสมบัตเิพิ่มเตมิ 

GPAX 
GPA 

คณิตศาสตร์ 
GPA 

วิทยาศาสตร์ 
GPA 

ภาษาต่างประเทศ อ่ืนๆ 

เทคโนโลยีกำรศึกษำและสื่อสำรมวลชน 10 2.75 ไม่ก ำหนดขัน้ต่ ำ ไม่ก ำหนดขัน้ต่ ำ ไม่ก ำหนดขัน้ต่ ำ   
 

ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา 
- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัช้ันมัธยมศกึษำตอนปลำย ม.6 
- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัประกำศนยีบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ทุกสำขำท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา 
(เฉพาะ ม.6) 

หน่วยกิตขั้นต่่า 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์ 5 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 5 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ 6 

 

 
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 
 

 

 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการ Active Recruitment 
ปีการศึกษา 2564 
 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 

 

สาขาวชิา 
จ่านวน
รับเขา้
ศึกษา 

ประเภทคะแนน/คะแนนขั้นต่่า 
คุณสมบัตเิพิ่มเตมิ 

GPAX 
GPA 

คณิตศาสตร์ 
GPA 

วิทยาศาสตร์ 
GPA 

ภาษาต่างประเทศ อ่ืนๆ 

เทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์และกำรพิมพ ์ 10 2.50 2.50 2.50 2.50   
 

ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา 
- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัช้ันมัธยมศกึษำตอนปลำย ม.6 

 

 หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา 
(เฉพาะ ม.6) 

หน่วยกิตขั้นต่่า 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์ 10 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 15 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ 6 

 

 
 

สาขาวชิา 
จ่านวน
รับเขา้
ศึกษา 

ประเภทคะแนน/คะแนนขั้นต่่า 
คุณสมบัตเิพิ่มเตมิ 

GPAX 
GPA 

คณิตศาสตร์ 
GPA 

วิทยาศาสตร์ 
GPA 

ภาษาต่างประเทศ อ่ืนๆ 

วิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ. 5 ปี) 40 2.50 2.50 2.50 2.50   
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ทล.บ. เครื่องกล) 40 2.50 2.50 2.50 2.50   

 
ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา 

- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัช้ันมัธยมศกึษำตอนปลำย ม.6 
- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัประกำศนยีบัตรวิชำชีพ (ปวช.) สำขำช่ำงยนต์ หรือสำขำท่ีเกีย่วข้อง 

 

 หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา หน่วยกิตขั้นต่่า 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์ 6 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 6 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ 6 

 
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 
 
 
 
 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการ Active Recruitment 
ปีการศึกษา 2564 
 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 

สาขาวชิา 
จ่านวน
รับเขา้
ศึกษา 

ประเภทคะแนน/คะแนนขั้นต่่า 
คุณสมบัติ
เพิ่มเติม GPAX 

GPA 
คณิตศาสตร์ 

GPA 
วิทยาศาสตร์ 

GPA 
ภาษาต่างประเทศ อ่ืนๆ 

วิศวกรรมไฟฟ้ำ-วิชำเอกคอมพิวเตอร์ (ค.อ.บ. 5 ปี) 20 2.75 2.75 2.75 2.75   
วิศวกรรมไฟฟ้ำ-วิชำเอกไฟฟ้ำก ำลงั (ค.อ.บ. 5 ปี) 20 2.75 2.75 2.75 2.75   
วิศวกรรมไฟฟ้ำ-วิชำเอกอิเล็กทรอนิกส์ (ค.อ.บ. 5 ปี) 20 2.75 2.75 2.75 2.75   
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ทล.บ. ไฟฟ้ำ) 20 2.75 2.75 2.75 2.75   

 

ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา 
- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัช้ันมัธยมศกึษำตอนปลำย ม.6 
- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัประกำศนยีบัตรวิชำชีพ (ปวช.) สำขำท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา 
(เฉพาะ ม.6) 

หน่วยกิตขั้นต่่า 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์ 6 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 6 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ 6 

   

  

สาขาวชิา 
จ่านวน
รับเขา้
ศึกษา 

ประเภทคะแนน/คะแนนขั้นต่่า 
คุณสมบัติ
เพิ่มเติม GPAX 

GPA 
คณิตศาสตร์ 

GPA 
วิทยาศาสตร์ 

GPA 
ภาษาต่างประเทศ อ่ืนๆ 

วิศวกรรมโยธำ (ค.อ.บ. 5 ปี) 8 2.50 ไม่ก ำหนด
ขั้นต่ ำ 

ไม่ก ำหนดขัน้
ต่ ำ 

ไม่ก ำหนดขัน้ต่ ำ   
 

ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา 
- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัช้ันมัธยมศกึษำตอนปลำย ม.6 
- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัประกำศนยีบัตรวิชำชีพ (ปวช.)  

 

 หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา 
(เฉพาะ ม. 6) 

หน่วยกิตขั้นต่่า 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์ 6 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 6 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ 6 

 

เง่ือนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
1. มีทักษะในกำรพูด กำรสื่อสำร 
2. มีควำมมุ่งมั่นท่ีจะเป็นคร ู

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการ Active Recruitment 
ปีการศึกษา 2564 
 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 

สาขาวชิา 
จ่านวน
รับเขา้
ศึกษา 

ประเภทคะแนน/คะแนนขั้นต่่า 
คุณสมบัตเิพิ่มเตมิ 

GPAX 
GPA 

คณิตศาสตร์ 
GPA 

วิทยาศาสตร์ 
GPA 

ภาษาต่างประเทศ อ่ืนๆ 

เทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ทล.บ.โยธำ) 10 2.50 ไม่ก ำหนดขัน้ต่ ำ ไม่ก ำหนดขัน้ต่ ำ ไม่ก ำหนดขัน้ต่ ำ   
 

 

ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา 
- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัช้ันมัธยมศกึษำตอนปลำย ม.6 

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

 

 หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา 
(เฉพาะ ม. 6) 

หน่วยกิตขั้นต่่า 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์ 6 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 6 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ 6 

 

 

สาขาวชิา 
จ่านวน
รับเขา้
ศึกษา 

ประเภทคะแนน/คะแนนขั้นต่่า 
คุณสมบัตเิพิ่มเตมิ 

GPAX 
GPA 

คณิตศาสตร์ 
GPA 

วิทยาศาสตร์ 
GPA 

ภาษาต่างประเทศ อ่ืนๆ 

วิศวกรรมอุตสำหกำร (ค.อ.บ. 5 ปี) 15 2.50 ไม่ก ำหนดขัน้ต่ ำ ไม่ก ำหนดขัน้ต่ ำ ไม่ก ำหนดขัน้ต่ ำ   
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ทล.บ.อตุสำหกำร) 15 2.50 ไม่ก ำหนดขัน้ต่ ำ ไม่ก ำหนดขัน้ต่ ำ ไม่ก ำหนดขัน้ต่ ำ   

 

ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา 
- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัช้ันมัธยมศกึษำตอนปลำย ม.6 

- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัประกำศนยีบัตรวิชำชีพ (ปวช.) สำขำช่ำงกลโรงงำน ช่ำงเขียนแบบ ช่ำงเทคนิคกำรผลิต  
ช่ำงเชื่อม ช่ำงอุตสำหกรรม และ สำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง 

 

 หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา 
(เฉพาะ ม.6) 

หน่วยกิตขั้นต่่า 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์ 6 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 6 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ 6 

    
 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 

 

 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการ Active Recruitment 
ปีการศึกษา 2564 
 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

คณะวิทยาศาสตร ์
 

สาขาวชิา 
จ่านวน
รับเขา้
ศึกษา 

ประเภทคะแนน/คะแนนขั้นต่่า 

คุณสมบัตเิพิ่มเตมิ 
GPAX 

GPA 
คณิตศาสตร์ 

GPA 
วิทยาศาสตร์ 

GPA 
ภาษาต่าง
ประเทศ 

อ่ืนๆ 

คณิตศำสตร ์ 9 3.00 3.00 3.00 3.00   
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ประยุกต ์ 5 3.00 3.00 3.00 2.75   

สถิต ิ 6 
ไม่ก ำหนด

ขั้นต่ ำ 
3.00 3.00 2.75   

จุลชีววิทยำ 10 3.00 3.00 3.00 3.00   
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 5 3.00 3.00 3.00 3.00   
ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสตูรสองภำษำ) – 
สำขำเอกฟิสิกส ์

10 2.75 2.75 2.75 2.75   

ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสตูรสองภำษำ) – 
สำขำเอกฟิสิกส์วัสดุและเทคโนโลยีนำโน 

5 2.75 2.75 2.75 2.75   

 
ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา 

- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัช้ันมัธยมศกึษำตอนปลำย ม.6 
 

 หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา หน่วยกิตขั้นต่่า 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์ 10 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 20 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ 

 

สาขาวชิา 
จ่านวน
รับเขา้
ศึกษา 

ประเภทคะแนน/คะแนนขั้นต่่า 
คุณสมบัตเิพิ่มเตมิ 

GPAX 
GPA 

คณิตศาสตร์ 
GPA 

วิทยาศาสตร์ 
GPA 

ภาษาต่างประเทศ อ่ืนๆ 

เคม ี 35 2.75 2.75 3.00 2.75   
ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา 

- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัช้ันมัธยมศกึษำตอนปลำย ม.6 
 

 หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา หน่วยกิตขั้นต่่า 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์ 8 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 20 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ 6 

 
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 
 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการ Active Recruitment 
ปีการศึกษา 2564 
 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย 
สาขาวชิา 

จ่านวน
รับเขา้
ศึกษา 

ประเภทคะแนน/คะแนนขั้นต่่า 
คุณสมบัตเิพิ่มเตมิ 

GPAX 
GPA 

คณิตศาสตร์ 
GPA 

วิทยาศาสตร์ 
GPA 

ภาษาต่างประเทศ อ่ืนๆ 

มีเดียอำตส์-กลุม่วิชำเอกกำรออกแบบ
กรำฟิก- ศล.บ. 4 ปี 

2 2.50 ไม่ก ำหนดขัน้ต่ ำ ไม่ก ำหนดขัน้ต่ ำ ไม่ก ำหนดขัน้ต่ ำ   

มีเดียอำตส์-กลุม่วิชำเอกแอนิเมชนั- ศล.บ. 
4 ปี 

2 2.50 ไม่ก ำหนดขัน้ต่ ำ ไม่ก ำหนดขัน้ต่ ำ ไม่ก ำหนดขัน้ต่ ำ   

มีเดียอำตส์-กลุม่วิชำเอกภำพยนตร์และ
ภำพเคลื่อนไหว ศล.บ. 4 ปี 

2 2.50 ไม่ก ำหนดขัน้ต่ ำ ไม่ก ำหนดขัน้ต่ ำ ไม่ก ำหนดขัน้ต่ ำ   

เทคโนโลยีมีเดีย – กลุ่มวิชำเอกเทคโนโลยี
มีเดียดิจิทัล 

3 2.50 ไม่ก ำหนดขัน้ต่ ำ ไม่ก ำหนดขัน้ต่ ำ ไม่ก ำหนดขัน้ต่ ำ   

เทคโนโลยีมีเดีย – กลุ่มวิชำเอกกำรพัฒนำ
เกม 

3 2.50 ไม่ก ำหนดขัน้ต่ ำ ไม่ก ำหนดขัน้ต่ ำ ไม่ก ำหนดขัน้ต่ ำ   

เทคโนโลยีมีเดีย – กลุ่มวิชำเอกเทคโนโลยี
มีเดียชีวกำรแพทย ์

3 2.50 ไม่ก ำหนดขัน้ต่ ำ ไม่ก ำหนดขัน้ต่ ำ ไม่ก ำหนดขัน้ต่ ำ   

มีเดียทำงกำรแพทย์และวิทยำศำสตร ์ 2 2.50 ไม่ก ำหนดขัน้ต่ ำ ไม่ก ำหนดขัน้ต่ ำ ไม่ก ำหนดขัน้ต่ ำ   
 

ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา 
- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัช้ันมัธยมศกึษำตอนปลำย ม.6 

 

 หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา หน่วยกิตขั้นต่่า 

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

 
เง่ือนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 

1. มีแฟ้มสะสมผลงำนท่ีเกีย่วข้องกับสำขำวิชำฯ โดยมีผลงำนเป็นท่ีประจักษ์ และได้รบัรำงวัลกำรประกวดแข่งขันระดับ 
เขต/จังหวัด/ประเทศ/ชำติ หรือได้รับกำรเสนอช่ือจำกกำรไปประชำสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรยีนหรอืบูธ ประชำสัมพันธ์
ของมหำวิทยำลัยฯ โดยผลงำนอยูใ่นรูปแบบของงำนท่ีเกี่ยวข้องกับสำขำวิชำฯ /กลุ่มเอกท่ีต้องกำรสมัคร 

2. ผู้สมคัรต้องอัพโหลดแฟ้มสะสมผลงำนผ่ำนทำงช่องทำงที่สำขำวิชำฯก ำหนด โดยติดตำมรำยละเอียดได้ท่ี 
https://www.facebook.com/mtakmutt/   

 
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 

 
 
 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการ Active Recruitment 
ปีการศึกษา 2564 
 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สาขาวชิา 
จ่านวน
รับเขา้
ศึกษา 

ประเภทคะแนน/คะแนนขั้นต่่า 
คุณสมบัตเิพิ่มเตมิ 

GPAX 
GPA 

คณิตศาสตร์ 
GPA 

วิทยาศาสตร์ 
GPA 

ภาษาต่างประเทศ อ่ืนๆ 

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 60 2.50 2.75 
ไม่ก ำหนด

ขั้นต่ ำ 
2.50  

สมัครผ่ำนเว็บไซต์: 
https://ar.sit.kmutt.ac.th 

 

ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา 
- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัช้ันมัธยมศกึษำตอนปลำย ม.6 

 

 หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา หน่วยกิตขั้นต่่า 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์ 10 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 5 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ 

 

เง่ือนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
1. สอบสัมภำษณโ์ดยคณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
2. ต้องมีแฟ้มสะสมผลงำน (portfolio) ที่สนับสนุนกำรเข้ำเรียนในสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำมำรถส่งพร้อมคลิป

แนะน ำและอธิบำยผลงำนตนเอง 
3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคตดิต่อร้ำยแรง หรอืควำมผิดปกติใดๆ ท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำในหลักสูตร โดยคณะกรรมกำร

สัมภำษณ์ ตดัสินถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ar.sit.kmutt.ac.th/


เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการ Active Recruitment 
ปีการศึกษา 2564 
 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)  

สาขาวชิา 
จ่านวน
รับเขา้
ศึกษา 

ประเภทคะแนน/คะแนนขั้นต่่า 

คุณสมบัตเิพิ่มเตมิ 
GPAX 

GPA 
คณิตศาสตร์ 

GPA 
วิทยาศาสตร์ 

GPA 
ภาษาต่างป

ระเทศ 
อ่ืนๆ 

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
ภำษำอังกฤษ) 

20 3.00 3.00 ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ 3.00  
สมัครผ่ำนเว็บไซต์: 

https://ar.sit.kmutt.ac.th 
 
ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา 

- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัช้ันมัธยมศกึษำตอนปลำย ม.6 
 

 หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา หน่วยกิตขั้นต่่า 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์ 12 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 20 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ 

 
เง่ือนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 

1. สอบสัมภำษณภ์ำษำอังกฤษโดยคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Interview in English by SIT) 
2. 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 (5 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. 

3. เอกสำรทุกชุดต้องเป็นฉบบัส ำเนำเท่ำนั้น (Do NOT Send Original Copy of Your Documentations.) 
4. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคตดิต่อร้ำยแรง หรอืควำมผิดปกติใดๆ ท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำในหลักสูตร ผลกำรตัดสินของ

คณะกรรมกำรสมัภำษณ์ถือเป็นทีส่ิ้นสุด 
 

 
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 
 

 
 

 
 

https://ar.sit.kmutt.ac.th/


เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการ Active Recruitment 
ปีการศึกษา 2564 
 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)  

 

สาขาวชิา 
จ่านวน
รับเขา้
ศึกษา 

ประเภทคะแนน/คะแนนขั้นต่่า 
คุณสมบัตเิพิ่มเตมิ 

GPAX 
GPA 

คณิตศาสตร์ 
GPA 

วิทยาศาสตร์ 
GPA 

ภาษาต่างประเทศ อ่ืนๆ 

นวัตกรรมบริกำรดิจิทัล 15 2.50 2.75 
ไม่ก ำหนด

ขั้นต่ ำ 
2.50  

สมัครผ่ำนเว็บไซต์: 
https://ar.sit.kmutt.ac.th 

 
ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา 

- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัช้ันมัธยมศกึษำตอนปลำย ม.6 
 

 หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา หน่วยกิตขั้นต่่า 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์ 5 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ 6 

  
เง่ือนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 

1. สอบสัมภำษณ์โดยคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
2. ต้องมีแฟ้มสะสมผลงำน (portfolio) ของตัวเองที่สนับสนุนกำรเขำ้เรียนในสำขำวิชำนวัตกรรมบริกำรดิจิทัล เช่น  
   ควำมสำมำรถทำงดำ้น IT/ดิจิทลั และ/หรือ บุคลิกภำพและกำรสือ่สำรโดดเด่น 
3. กรณีผูส้มัครส่งคลิปแนะน ำตนเอง และอธิบำยผลงำน หรือ ควำมสำมำรถของตนเอง ควำมยำวคลปิไม่เกิน 2 นำที  
   จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ 
4. เป็นผู้ที่ไมม่ีโรคติดต่อร้ำยแรง ไม่มีภำวะตำบอดสี หรือควำมผดิปกติใดๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศกึษำในหลักสูตร  
   ตัดสินถือเป็นท่ีสิ้นสุด 

 
 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 

https://ar.sit.kmutt.ac.th/


เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการ Active Recruitment 
ปีการศึกษา 2564 
 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 

สาขาวชิา 
จ่านวน
รับเขา้
ศึกษา 

ประเภทคะแนน/คะแนนขั้นต่่า 

GPAX 
GPA 

คณิตศา
สตร์ 

GPA 
วิทยาศาสตร์ 

GPA 
ภาษาต่างประเ

ทศ 
อ่ืนๆ 

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
(วศ.บ. 4 ปี) 

22 2.50 2.50 2.50 2.00  

 
ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา 

- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัช้ันมัธยมศกึษำตอนปลำย ม.6 
- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัประกำศนยีบัตรวิชำชีพ (ปวช.) สำขำเครื่องกล ไฟฟ้ำ คอมพิวเตอร์  

หรือสำขำวิชำอื่นๆที่เกีย่วข้อง 
 

 หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา 
(เฉพาะ ม.6) 

หน่วยกิตขั้นต่่า 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์ 9 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 5 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ 6 

 
เง่ือนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ   

1. เคยได้รับรำงวัลกำรแข่งทักษะทำงวิทยำศำสตร์หรือคณิตศำสตร์ หรอืมีผลงำนทำงด้ำนนวตักรรมในระดับเขตขึ้นไป หรือมี
ผลงำนท่ีคณะกรรมกำรคัดเลือกเหน็สมควร                         

2. ผู้สมคัรต้องผำ่นกำรสอบคัดเลือกกับคณะกรรมกำรของสถำบันฯ           
 

 
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการ Active Recruitment 
ปีการศึกษา 2564 
 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 
 
 

วิทยาลัยสหวิทยาการ 

 

สาขาวิชา 
จ่านวนเรียกสอบ

คัดเลือก* 
จ่านวนรับเข้าศึกษา 

กำรออกแบบดิจิทัล (หลักสตูรนำนำชำติ) ขึ้นอยู่กับคณะกรรมกำร
พิจำรณำเอกสำรประกอบ

ใบสมัคร 

58 

ดิจิทัลเทคโนโลยี (หลักสูตรนำนำชำติ) 13 
 
 

รำยละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม : https://www.dd-dt.com/ 
 
 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dd-dt.com/


เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการ Active Recruitment 
ปีการศึกษา 2564 
 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 

วิทยาลัยสหวิทยาการ (ต่อ) 

สาขาวิชา 
จ่านวนเรียกสอบ

คัดเลือก* 
จ่านวนรับเข้าศึกษา 

กำรออกแบบดิจิทัล (หลักสตูรนำนำชำติ) ขึ้นอยู่กับคณะกรรมกำร
พิจำรณำเอกสำรประกอบ

ใบสมัคร 
58 

 

ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา 
- จบกำรศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย ม.6 ทุกสำยกำรเรียน หรือเทียบเท่ำ 

 

 หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา หน่วยกิตขั้นต่่า 

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

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุม่สาระการเรียนรู้รายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นต่่า 
ค่าน้่าหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  
(%) 

GPAX (ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม) 2.50 
 
 

 

ขึ้นอยู่กับคณะกรรมกำร
พิจำรณำเอกสำร
ประกอบใบสมคัร 

GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์ 2.50 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 2.50 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ 2.50 

 

ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (เลอืกยื่นคะแนนตัวใดตัวหนึ่ง) 
 

 คะแนนสอบภาษาอังกฤษ คะแนนขั้นต่่า 

IELTS คะแนนเฉลีย่รวม ≥ 6.0 และ  
คะแนนแต่ละทักษะ ≥ 4.0 คะแนน หรือ 

TOEFL (Paper-Based) * we DO NOT accept TOEFL ITP* ≥ 500 คะแนน หรือ 
TOEFL (Computer-Based) ≥ 173 คะแนน หรือ 
TOEFL (Internet-Based) ≥ 61 คะแนน หรือ 
TU-GET (Computer-Based) ≥ 63 คะแนน 
CU-TEP ≥ 61 คะแนน 

 

หมายเหตุ  ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก่าหนดไว้ข้างต้น แต่มีคุณสมบัติอื่นๆ ดี                  
เช่น ผลการเรียนระดับดีมาก (GPA ต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป) หรือมีผลงาน portfolio ระดับดีมาก (ได้คะแนนต้ังแต่ 
75% ขึ้นไป) คณะอาจรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต่่ากว่าเกณฑ์ที่ก่าหนด
ดังนี้ 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการ Active Recruitment 
ปีการศึกษา 2564 
 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 

วิทยาลัยสหวิทยาการ (ต่อ) 

 
 

 คะแนนสอบภาษาอังกฤษ คะแนนขั้นต่่า 

IELTS คะแนนเฉลีย่รวม ≥ 4.5 และ  
คะแนนแต่ละทักษะ ≥ 4.0 คะแนน หรือ 

TOEFL (Paper-Based) 
* we DO NOT accept TOEFL ITP* 

≥ 400 คะแนน หรือ 

TOEFL (Computer-Based) ≥ 97 คะแนน หรือ 
TOEFL (Internet-Based) ≥ 32 คะแนน หรือ 
TU-GET (Computer-Based) ≥ 38 คะแนน 
CU-TEP ≥ 32 คะแนน 

 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

ประเภทคะแนน 
ค่าน้่าหนักการรับเข้าศึกษา 

(%) 
สอบสัมภำษณ์ (Interview)  100 

 

เง่ือนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
1. PAT1 ควำมถนัดทำงคณิตศำสตร์ (Mathematics) ≥ 20 คะแนน หรือ 
2. SAT I (Mathematics) หรือ SAT II (Mathematics Lv.1 หรือ 2) ≥ 450 คะแนน หรือ 
3. GCE 'A' level หรือ GCE 'AS' (Mathematics) ≥ C หรือ 
4. GED (Mathematics) ≥ 500 คะแนน หรือ 
5. New GED (Mathematics) ≥ 145 คะแนน 

 

เอกสารเพ่ิมเติม 
1. รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 1 รูป (ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
2. ส ำเนำระเบียนผลกำรเรียนอย่ำงเป็นทำงกำรจำกสถำนศึกษำ หรอืเทียบเท่ำ 
3. ส ำเนำเอกสำรรบัรองจบกำรศึกษำจำกสถำนศึกษำ หรือเทียบเท่ำ 
4. จดหมำยยืนยันจำกสถำนศึกษำ กรณีผูส้มัครก ำลังศึกษำอยู่ในภำคกำรศึกษำสดุท้ำย 
5. หนังสือเทียบวุฒิกำรศึกษำจำกกระทรวงศึกษำธิกำร กรณีจบกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ 
6. ส ำเนำใบแสดงผลคะแนนสอบภำษำอังกฤษ (English Proficiency Test) (TOEFL/IELTS/TU-GET/CU-TEP) 
7. ส ำเนำใบแสดงผลคะแนนสอบวชิำคณิตศำสตร์  
8. แฟ้มสะสมผลงำน 

 
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 

 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการ Active Recruitment 
ปีการศึกษา 2564 
 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

วิทยาลัยสหวิทยาการ (ต่อ) 
 

 

สาขาวิชา 
จ่านวนเรียกสอบ

คัดเลือก* 
จ่านวนรับเข้าศึกษา 

ดิจิทัลเทคโนโลยี (หลักสูตรนำนำชำติ) 
ขึ้นอยู่กับคณะกรรมกำร

พิจำรณำเอกสำรประกอบ
ใบสมัคร 

13 

ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา 
- จบกำรศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย ม.6 สำยกำรเรียนวิทยำศำสตร์ – คณติศำสตร์ หรือเทียบเท่ำ 

 

 หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา หน่วยกิตขั้นต่่า 

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

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุม่สาระการเรียนรู้รายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นต่่า 
ค่าน้่าหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  
(%) 

GPAX (ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม) 2.75 
 
 

 

ขึ้นอยู่กับคณะกรรมกำร
พิจำรณำเอกสำร
ประกอบใบสมคัร 

GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์ 2.75 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 2.75 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ 2.75 

 

ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (เลอืกยื่นคะแนนตัวใดตัวหนึ่ง) 
 

 คะแนนสอบภาษาอังกฤษ คะแนนขั้นต่่า 
IELTS คะแนนเฉลีย่รวม ≥ 6.0 และ  

คะแนนแต่ละทักษะ ≥ 4.0 คะแนน หรือ 
TOEFL (Paper-Based) * we DO NOT accept TOEFL ITP* ≥ 500 คะแนน หรือ 
TOEFL (Computer-Based) ≥ 173 คะแนน หรือ 
TOEFL (Internet-Based) ≥ 61 คะแนน หรือ 
TU-GET (Computer-Based) ≥ 63 คะแนน 
CU-TEP ≥ 61 คะแนน 

 
 

หมายเหตุ  ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก่าหนดไว้ข้างต้น แต่มีคุณสมบัติอื่นๆ  ดี                  
เช่น ผลการเรียนระดับดีมาก (GPA ต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป) หรือมีผลงาน portfolio ระดับดีมาก (ได้คะแนนต้ังแต่ 
75% ขึ้นไป) คณะอาจรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต่่ากว่าเกณฑ์ที่ก่าหนด
ดังนี้ 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการ Active Recruitment 
ปีการศึกษา 2564 
 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

วิทยาลัยสหวิทยาการ (ต่อ) 
 
 

 คะแนนสอบภาษาอังกฤษ คะแนนขั้นต่่า 

IELTS คะแนนเฉลีย่รวม ≥ 4.5 และ  
คะแนนแต่ละทักษะ ≥ 4.0 คะแนน หรือ 

TOEFL (Paper-Based) 
* we DO NOT accept TOEFL ITP* 

≥ 400 คะแนน หรือ 

TOEFL (Computer-Based) ≥ 97 คะแนน หรือ 
TOEFL (Internet-Based) ≥ 32 คะแนน หรือ 
TU-GET (Computer-Based) ≥ 38 คะแนน 
CU-TEP ≥ 32 คะแนน 

 
เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

ประเภทคะแนน ค่าน้่าหนักการรับเข้าศึกษา (%) 

สอบสัมภำษณ์ (Interview)  100 
 

 

เง่ือนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
1. PAT1 ควำมถนัดทำงคณิตศำสตร์ (Mathematics) ≥ 35 คะแนน หรือ 
2. วิชำสำมัญ 9 วิชำ วิชำคณิตศำสตร์ ≥ 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 

 

เอกสารเพ่ิมเติม 
1. รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 1 รูป (ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
2. ส ำเนำระเบียนผลกำรเรียนอย่ำงเป็นทำงกำรจำกสถำนศึกษำ หรอืเทียบเท่ำ 
3. ส ำเนำเอกสำรรบัรองจบกำรศึกษำจำกสถำนศึกษำ หรือเทียบเท่ำ 
4. จดหมำยยืนยันจำกสถำนศึกษำ กรณีผูส้มัครก ำลังศึกษำอยู่ในภำคกำรศึกษำสดุท้ำย 
5. หนังสือเทียบวุฒิกำรศึกษำจำกกระทรวงศึกษำธิกำร กรณีจบกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ 
6. ส ำเนำใบแสดงผลคะแนนสอบภำษำอังกฤษ (English Proficiency Test) (TOEFL/IELTS/TU-GET) 
7. ส ำเนำใบแสดงผลคะแนนสอบวชิำคณิตศำสตร์  
8. แฟ้มสะสมผลงำน 
 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 

 


