
เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี  
ปีการศึกษา 2564 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

 

สาขาวิชา 
จ านวนเรียกสอบ

คัดเลือก  
จ านวนรับเข้าศึกษา 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 42 14 

วิศวกรรมเคม ี 45 15 

วิศวกรรมเครื่องกล 66 22 

วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงำน 30 10 

วิศวกรรมยำนยนต ์ 30 10 

วิศวกรรมเครื่องมือ 42 14 

วิศวกรรมวสัด ุ 42 14 

วิศวกรรมกำรผลิตช้ินส่วนยำนยนต์และอำกำศยำนสมัยใหม ่ 30 10 

วิศวกรรมไฟฟ้ำ 78 26 

วิศวกรรมไฟฟ้ำ (ระบบไฟฟ้ำ อิเลก็ทรอนิกส์ ก ำลังและพลังงำน) 39 13 

วิศวกรรมไฟฟ้ำสื่อสำรและอิเล็กทรอนิกส ์ 90 30 

วิศวกรรมอุตสำหกำร 63 21 

วิศวกรรมเมคคำทรอนิกส ์ 27 9 

วิศวกรรมโยธำ 39 13 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 24 8 

วิศวกรรมระบบควบคมุและเครื่องมือวัด 15 5 

วิศวกรรมระบบควบคมุและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษำ) 15 5 

รวม 717 239 
 
หมายเหตุ : การทดสอบที่คณะฯ ก าหนดในการคัดเลือกนักศกึษา (1 วัน) คือ 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดสอบสัมภาษณ์เพ่ือวัดความรู้ (Multi Mini Interview) ช่วงเช้า และสอบสัมภาษณ์พร้อม
พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน ช่วงบ่าย 

2. ใหน้ักเรียนน าแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มายื่นด้วนตนเองให้กับคณะกรรมการสอบในวันสอบสัมภาษณ์ 
 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 

 
 
 
 
 
 

 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี  
ปีการศึกษา 2564 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) 

 

ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา 
- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัช้ันมัธยมศกึษำตอนปลำย ม.6  

 

 หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา หน่วยกิตขั้นต่ า 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์ 8 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 20 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ 6  

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุม่สาระการเรียนรู้รายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นต่ า 
ค่าน้ าหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  
(%) 

GPAX (ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม) 3.00 ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์ 3.00 40 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 3.00 30 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ 2.75 30 

 

 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

ประเภทคะแนน 
ค่าน้ าหนักการรับเข้าศึกษา 

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

 
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี  
ปีการศึกษา 2564 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
สาขาวิชา 

จ านวนเรียกสอบคัดเลือก* จ านวนรับเข้าศึกษา 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ประยุกต์ – มัลติมเีดีย 
ทุกคนท่ีผ่ำน

เกณฑ ์
- 35 - 

เทคโนโลยีกำรศึกษำและสื่อสำรมวลชน 100 60 

เทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์และกำรพิมพ์ 
ทุกคนท่ีผ่ำน

เกณฑ ์
- 10 - 

วิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนท่ีผ่ำนเกณฑ ์ 20 20 

วิศวกรรมไฟฟ้ำ-วิชำเอกคอมพิวเตอร์ (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนท่ีผ่ำนเกณฑ ์ 15 15 

วิศวกรรมไฟฟ้ำ-วิชำเอกไฟฟ้ำก ำลงั (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนท่ีผ่ำนเกณฑ ์ 15 15 

วิศวกรรมไฟฟ้ำ-วิชำเอกอิเล็กทรอนิกส์ (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนท่ีผ่ำนเกณฑ ์ 15 15 

วิศวกรรมโยธำ (ค.อ.บ. 5 ปี) 20 10 

วิศวกรรมอุตสำหกำร (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนท่ีผ่ำนเกณฑ ์ 25 

เทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ทล.บ. เครื่องกล) ทุกคนท่ีผ่ำนเกณฑ ์ 10 10 

เทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ทล.บ. ไฟฟ้ำ) ทุกคนท่ีผ่ำนเกณฑ ์ 10 10 

เทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ทล.บ. อุตสำหกำร) ทุกคนท่ีผ่ำนเกณฑ ์ 10 

เทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ทล.บ. โยธำ) ทุกคนท่ีผ่ำนเกณฑ ์ 7 

รวม - 327 
 
สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสมัภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพืน้ฐาน เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี  
ปีการศึกษา 2564 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
สาขาวิชา 

จ านวนเรียกสอบคัดเลือก* จ านวนรับเข้าศึกษา 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ประยุกต์ – มัลติมเีดีย 
ทุกคนท่ีผ่ำน

เกณฑ ์
- 35 - 

 
ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา 

- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัช้ันมัธยมศกึษำตอนปลำย ม.6  
 

 หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา หน่วยกิตขั้นต่ า 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์ 10 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 15 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ 6 

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุม่สาระการเรียนรู้รายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นต่ า 
ค่าน้ าหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  
(%) 

GPAX (ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม) 3.25 40 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์ 3.00 20 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 3.00 20 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ 3.00 20 

 
 

 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

ประเภทคะแนน 
ค่าน้ าหนักการรับเข้าศึกษา 

(%) 

GPAX (ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม) 20 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์ 20 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 20 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ 20 
สอบสัมภำษณ ์ 20 

 

 
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 
 

 
 
 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี  
ปีการศึกษา 2564 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
สาขาวิชา 

จ านวนเรียกสอบคัดเลือก* จ านวนรับเข้าศึกษา 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 

เทคโนโลยีกำรศึกษำและสื่อสำรมวลชน 100 60 
 

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

 

 หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา หน่วยกิตขั้นต่ า 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์ 5 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 5 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ 6 

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุม่สาระการเรียนรู้รายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นต่ า 
ค่าน้ าหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  
(%) 

GPAX (ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม) 3.00 100 
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 21 ตุลาคม 2563 
 
 
 
 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี  
ปีการศึกษา 2564 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
สาขาวิชา 

จ านวนเรียกสอบคัดเลือก* จ านวนรับเข้าศึกษา 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 

เทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์และกำรพิมพ์ 
ทุกคนท่ีผ่ำน

เกณฑ ์
- 10 - 

 
ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา 

- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัช้ันมัธยมศกึษำตอนปลำย ม.6  
 

 หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา หน่วยกิตขั้นต่ า 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์ 10 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 15 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ 6 

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุม่สาระการเรียนรู้รายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นต่ า 
ค่าน้ าหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  
(%) 

GPAX (ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม) 3.00 40 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์ 2.75 20 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 2.75 20 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ 2.75 20 

 
 

 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

ประเภทคะแนน 
ค่าน้ าหนักการรับเข้าศึกษา 

(%) 

GPAX (ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม) 20 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์ 20 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 20 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ 20 
สอบสัมภำษณ ์ 20 

 

 
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 
 
 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี  
ปีการศึกษา 2564 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
สาขาวิชา 

จ านวนเรียกสอบคัดเลือก* จ านวนรับเข้าศึกษา 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 

วิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนท่ีผ่ำนเกณฑ ์ 20 20 

เทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ทล.บ. เครื่องกล) ทุกคนท่ีผ่ำนเกณฑ ์ 10 10 
 

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

 

 หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา 
(เฉพาะ ม.6) 

หน่วยกิตขั้นต่ า 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์ 6 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 6 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ 6 

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุม่สาระการเรียนรู้รายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นต่ า 
ค่าน้ าหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  
(%) 

GPAX (ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม) 3.00 40 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์ 2.75 25 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 2.75 25 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ 2.75 10 

 
 

 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

ประเภทคะแนน 
ค่าน้ าหนักการรับเข้าศึกษา 

(%) 

GPAX (ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม) 20 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์ 20 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 20 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ 20 
สอบสัมภำษณ ์ 20 

 

 
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 
 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี  
ปีการศึกษา 2564 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
สาขาวิชา 

จ านวนเรียกสอบคัดเลือก* จ านวนรับเข้าศึกษา 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 

วิศวกรรมไฟฟ้ำ-วิชำเอกคอมพิวเตอร์ (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนท่ีผ่ำนเกณฑ ์ 15 15 

วิศวกรรมไฟฟ้ำ-วิชำเอกไฟฟ้ำก ำลงั (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนท่ีผ่ำนเกณฑ ์ 15 15 

วิศวกรรมไฟฟ้ำ-วิชำเอกอิเล็กทรอนิกส์ (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนท่ีผ่ำนเกณฑ ์ 15 15 

เทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ทล.บ. ไฟฟ้ำ) ทุกคนท่ีผ่ำนเกณฑ ์ 10 10 
 

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

 

 หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา 
(เฉพาะ ม.6) 

หน่วยกิตขั้นต่ า 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์ 6 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 6 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ 6 

 

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 21 ตุลาคม 2563 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี  
ปีการศึกษา 2564 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ) 
สาขาวิชา 

จ านวนเรียกสอบคัดเลือก* จ านวนรับเข้าศึกษา 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 

วิศวกรรมโยธำ (ค.อ.บ. 5 ปี) 20 10 
 

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

 หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา 
(เฉพาะ ม.6) 

หน่วยกิตขั้นต่ า 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์ 6 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 6 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ 6 

 

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 

 
 
 
 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

ประเภทคะแนน 
ค่าน้ าหนักการรับเข้าศึกษา 

(%) 

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

 

เง่ือนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
1. มีทักษะในกำรพูด กำรสื่อสำร 
2. มีควำมมุ่งมั่นที่จะเป็นคร ู

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี  
ปีการศึกษา 2564 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
สาขาวิชา 

จ านวนเรียกสอบคัดเลือก* จ านวนรับเข้าศึกษา 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 

เทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ทล.บ. โยธำ) ทุกคนท่ีผ่ำนเกณฑ ์ 7 
 

ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา 
- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัช้ันมัธยมศกึษำตอนปลำย ม.6  
- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัประกำศนยีบัตรวิชำชีพ (ปวช.) สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง ช่ำงโยธำ ช่ำงสถำปัตยกรรม ช่ำงส ำรวจ  

และ ปวช. ฐำนวิทยำศำสตร์ ทุกสำขำ 
 

 หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา 
(เฉพาะ ม.6) 

หน่วยกิตขั้นต่ า 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์ 6 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 6 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ 6 

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุม่สาระการเรียนรู้รายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นต่ า 
ค่าน้ าหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  
(%) 

GPAX (ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม) 3.00 50 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์ 2.50 20 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 2.50 20 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ 2.50 10 

 
 

 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

ประเภทคะแนน 
ค่าน้ าหนักการรับเข้าศึกษา 

(%) 

GPAX (ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม) 30 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์ 20 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 20 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ 10 
สอบสัมภำษณ ์ 20 

 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 

 
 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี  
ปีการศึกษา 2564 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
สาขาวิชา 

จ านวนเรียกสอบคัดเลือก* จ านวนรับเข้าศึกษา 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 

วิศวกรรมอุตสำหกำร (ค.อ.บ. 5 ปี) ทุกคนท่ีผ่ำนเกณฑ ์ 25 

เทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ทล.บ. อุตสำหกำร) ทุกคนท่ีผ่ำนเกณฑ ์ 10 
 

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

ช่ำงเชื่อม ช่ำงอุตสำหกรรม และ สำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง 
-  

 หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา 
(เฉพาะ ม.6) 

หน่วยกิตขั้นต่ า 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์ 6 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 6 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ 6 

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุม่สาระการเรียนรู้รายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นต่ า 
ค่าน้ าหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  
(%) 

GPAX (ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม) 3.00 40 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์ 2.75 25 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 2.75 25 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ 2.75 10 

 
 

 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

ประเภทคะแนน 
ค่าน้ าหนักการรับเข้าศึกษา 

(%) 

GPAX (ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม) 20 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์ 20 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 20 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ 20 
สอบสัมภำษณ ์ 20 

 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี  
ปีการศึกษา 2564 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

คณะวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชา 

จ านวนเรียกสอบ
คัดเลือก* 

จ านวนรับเข้า
ศึกษา 

คณิตศำสตร ์ 15 12 

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ประยุกต ์ 20 9 

สถิต ิ 15 10 

เคม ี 30 15 

จุลชีววิทยำ 30 10 

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 15 5 

ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสตูรสองภำษำ) – สำขำเอกฟิสิกส ์ 10 4 
ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสตูรสองภำษำ) – สำขำเอกฟิสิกส์
วัสดุและเทคโนโลยีนำโน 

10 
4 

รวม 145 69 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสมัภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพืน้ฐาน เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 
 

 
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

** ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี  
ปีการศึกษา 2564 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
สาขาวิชา 

จ านวนเรียกสอบ
คัดเลือก* 

จ านวนรับเข้า
ศึกษา 

คณิตศำสตร ์ 15 12 
 

ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา 
- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัช้ันมัธยมศกึษำตอนปลำย ม.6  

 

 หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา หน่วยกิตขั้นต่ า 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์ 10 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 20 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ 

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุม่สาระการเรียนรู้รายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นต่ า 
ค่าน้ าหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  
(%) 

GPAX (ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม) 3.00 10 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์ 3.00 40 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 3.00 30 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ 2.50 20 

 

 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

ประเภทคะแนน 
ค่าน้ าหนักการรับเข้าศึกษา 

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

 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 

 
 

 

 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี  
ปีการศึกษา 2564 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
สาขาวิชา 

จ านวนเรียกสอบ
คัดเลือก* 

จ านวนรับเข้า
ศึกษา 

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ประยุกต ์ 20 9 
 

ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา 
- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัช้ันมัธยมศกึษำตอนปลำย ม.6  

 

 หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา หน่วยกิตขั้นต่ า 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์ 10 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 20 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ 

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุม่สาระการเรียนรู้รายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นต่ า 
ค่าน้ าหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  
(%) 

GPAX (ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม) 3.00 10 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์ 3.00 40 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 3.00 30 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ 2.75 20 

 

 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

ประเภทคะแนน 
ค่าน้ าหนักการรับเข้าศึกษา 

(%) 
GPAX (ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม) ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์ ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 
สอบสัมภำษณ ์ 100 

 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 

 
 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี  
ปีการศึกษา 2564 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
สาขาวิชา 

จ านวนเรียกสอบ
คัดเลือก* 

จ านวนรับเข้า
ศึกษา 

สถิต ิ 15 10 
 

ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา 
- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัช้ันมัธยมศกึษำตอนปลำย ม.6  

 

 หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา หน่วยกิตขั้นต่ า 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์ 10 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 20 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ 

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุม่สาระการเรียนรู้รายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นต่ า 
ค่าน้ าหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  
(%) 

GPAX (ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม) 3.00 10 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์ 3.00 40 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 3.00 30 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ 2.75 20 

 

 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

ประเภทคะแนน 
ค่าน้ าหนักการรับเข้าศึกษา 

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

 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 

 
 

 

 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี  
ปีการศึกษา 2564 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
สาขาวิชา 

จ านวนเรียกสอบ
คัดเลือก* 

จ านวนรับเข้า
ศึกษา 

เคม ี 30 15 
 

ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา 
- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัช้ันมัธยมศกึษำตอนปลำย ม.6  

 

 หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา หน่วยกิตขั้นต่ า 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์ 8 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 20 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ 6 

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุม่สาระการเรียนรู้รายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นต่ า 
ค่าน้ าหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  
(%) 

GPAX (ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม) 3.00 20 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์ 3.00 20 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 3.00 40 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ 2.75 20 

 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

ประเภทคะแนน 
ค่าน้ าหนักการรับเข้าศึกษา 

(%) 
GPAX (ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม) ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์ ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 
สอบสัมภำษณ ์ 100 

 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 

 
 

 

 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี  
ปีการศึกษา 2564 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
สาขาวิชา 

จ านวนเรียกสอบ
คัดเลือก* 

จ านวนรับเข้า
ศึกษา 

จุลชีววิทยำ 30 10 

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 15 5 
 

ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา 
- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัช้ันมัธยมศกึษำตอนปลำย ม.6  

 

 หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา หน่วยกิตขั้นต่ า 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์ 10 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 20 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ 

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุม่สาระการเรียนรู้รายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นต่ า 
ค่าน้ าหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  
(%) 

GPAX (ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม) 3.00 10 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์ 3.00 40 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 3.00 30 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ 2.75 20 

 

 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

ประเภทคะแนน 
ค่าน้ าหนักการรับเข้าศึกษา 

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

 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 

 
 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี  
ปีการศึกษา 2564 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
สาขาวิชา 

จ านวนเรียกสอบ
คัดเลือก* 

จ านวนรับเข้า
ศึกษา 

ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสตูรสองภำษำ) – สำขำเอกฟิสิกส ์ 10 4 
ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสตูรสองภำษำ) – สำขำเอกฟิสิกส์
วัสดุและเทคโนโลยีนำโน 

10 
4 

 

ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา 
- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัช้ันมัธยมศกึษำตอนปลำย ม.6  

 

 หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา หน่วยกิตขั้นต่ า 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์ 10 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 20 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ 

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุม่สาระการเรียนรู้รายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นต่ า 
ค่าน้ าหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  
(%) 

GPAX (ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม) 3.00 10 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์ 3.00 30 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 3.00 30 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ 3.00 30 

 

 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

ประเภทคะแนน 
ค่าน้ าหนักการรับเข้าศึกษา 

(%) 
GPAX (ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม) ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์ ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 
สอบสัมภำษณ ์ 100 

 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 

 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี  
ปีการศึกษา 2564 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

โครงการร่วมบริหารหลักสตูรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย 
สาขาวิชา 

จ านวนเรียกสอบคัดเลือก* จ านวนรับเข้าศึกษา 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 

มีเดียอำตส์-กลุม่วิชำเอกกำรออกแบบกรำฟิก 43 2 8 1 

มีเดียอำตส์-กลุม่วิชำเอกแอนิเมชนั 43 2 8 1 

มีเดียอำตส์-กลุม่วิชำเอกภำพยนตร์และภำพเคลื่อนไหว 43 2 8 1 

มีเดียทำงกำรแพทย์และวิทยำศำสตร ์ 43 2 8 1 

เทคโนโลยีมีเดีย – กลุ่มวิชำเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทลั 30 - 3 - 

เทคโนโลยีมีเดีย – กลุ่มวิชำเอกกำรพัฒนำเกม 30 - 3 - 

เทคโนโลยีมีเดีย – กลุ่มวิชำเอกเทคโนโลยีมีเดียชีวกำรแพทย ์ 30 - 3 - 

รวม 262 8 41 4 
 

 
สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสมัภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพืน้ฐาน เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี  
ปีการศึกษา 2564 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

โครงการร่วมบริหารหลักสตูรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย (ต่อ) 
 
 

สาขาวิชา 
จ านวนเรียกสอบคัดเลือก* จ านวนรับเข้าศึกษา 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 

มีเดียอำตส์-กลุม่วิชำเอกกำรออกแบบกรำฟิก 43 2 8 1 

มีเดียอำตส์-กลุม่วิชำเอกแอนิเมชนั 43 2 8 1 

มีเดียอำตส์-กลุม่วิชำเอกภำพยนตร์และภำพเคลื่อนไหว 43 2 8 1 

มีเดียทำงกำรแพทย์และวิทยำศำสตร ์ 43 2 8 1 
 

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

 

 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) 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 

(%) 
สอบสัมภำษณ ์ 100 

 

 
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 
 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี  
ปีการศึกษา 2564 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

โครงการร่วมบริหารหลักสตูรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย (ต่อ) 
สาขาวิชา 

จ านวนเรียกสอบ
คัดเลือก* 

จ านวนรับเข้าศึกษา 

เทคโนโลยีมีเดีย – กลุ่มวิชำเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทลั 30 3 

เทคโนโลยีมีเดีย – กลุ่มวิชำเอกกำรพัฒนำเกม 30 3 

เทคโนโลยีมีเดีย – กลุ่มวิชำเอกเทคโนโลยีมีเดียชีวกำรแพทย ์ 30 3 
 
 

ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา 
- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัช้ันมัธยมศกึษำตอนปลำย ม.6  

 

 หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา หน่วยกิตขั้นต่ า 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์ 6 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 6 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ 

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุม่สาระการเรียนรู้รายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นต่ า 
ค่าน้ าหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  
(%) 

GPAX (ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม) 2.75 40 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์ 2.50 30 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 2.50 30 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 

 

 

หมายเหตุ 1. คะแนน GPA ภำษำต่ำงประเทศ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำแตต่้องมีคะแนน 
   หำกนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมคัร  จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 
 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

ประเภทคะแนน 
ค่าน้ าหนักการรับเข้าศึกษา 

(%) 
สอบสัมภำษณ ์ 100 

 

 
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 
 
 
 
 

 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี  
ปีการศึกษา 2564 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขาวิชา 
จ านวนเรียกสอบ

คัดเลือก* 
จ านวนรับเข้าศึกษา 

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 60 30 

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ) 20 15 

นวัตกรรมบริกำรดิจิทัล 30 10 

รวม 110 55 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสมัภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพืน้ฐาน เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 
 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี  
ปีการศึกษา 2564 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 

สาขาวิชา 
จ านวนเรียกสอบ

คัดเลือก* 
จ านวนรับเข้าศึกษา 

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 60 30 
 

ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา 
- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัช้ันมัธยมศกึษำตอนปลำย ม.6  

 

 หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา หน่วยกิตขั้นต่ า 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์ 10 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 5 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ 

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุม่สาระการเรียนรู้รายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นต่ า 
ค่าน้ าหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  
(%) 

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

 
 

หมายเหตุ 1. คะแนน GPA วิทยำศำสตร์ ไมก่ ำหนดขั้นต่ ำแตต่้องมีคะแนน 
   หำกนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมคัร  จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 
 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

ประเภทคะแนน 
ค่าน้ าหนักการรับเข้าศึกษา 

(%) 
สอบสัมภำษณ์ (Interview)  100 

 

เง่ือนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
 1. สอบสัมภำษณ์โดยคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2. เป็นผู้ที่ไมม่ีโรคติดต่อร้ำยแรง หรือควำมผิดปกติใดๆ ที่จะเป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำในหลักสูตร  โดยคณะกรรมกำรสมัภำษณ์ 
ตัดสินถือเป็นท่ีสิ้นสดุ 

 
 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 

 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี  
ปีการศึกษา 2564 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 

สาขาวิชา 
จ านวนเรียกสอบ

คัดเลือก* 
จ านวนรับเข้าศึกษา 

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ) 20 15 
 

ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา 
- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัช้ันมัธยมศกึษำตอนปลำย ม.6  

 

 หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา หน่วยกิตขั้นต่ า 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์ 12 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 20 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ 

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุม่สาระการเรียนรู้รายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นต่ า 
ค่าน้ าหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  
(%) 

GPAX (ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม) 3.25 30 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์ 3.00 30 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ 3.00 40 

 

 

หมายเหตุ 1. คะแนน GPA วิทยำศำสตร์ ไมก่ ำหนดขั้นต่ ำแตต่้องมีคะแนน 
   หำกนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมคัร  จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 
 
เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

ประเภทคะแนน 
ค่าน้ าหนักการรับเข้าศึกษา 

(%) 
สอบสัมภำษณ์ (Interview)  100 

 

 
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 
 
 
 
 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี  
ปีการศึกษา 2564 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
 

เง่ือนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
1. สอบสัมภำษณ์ภำษำอังกฤษโดยคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ (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. เอกสำรทุกชุดต้องเป็นฉบับส ำเนำเท่ำนั้น (Do NOT Send Original Copy of Your Documentations.) 

4. เป็นผู้ที่ไมม่ีโรคติดต่อร้ำยแรง หรือควำมผิดปกติใดๆ ที่จะเป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำในหลักสูตร ผลกำรตดัสินของ
คณะกรรมกำรสมัภำษณ์ถือเป็นทีส่ิ้นสุด 

 
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี  
ปีการศึกษา 2564 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 

สาขาวิชา 
จ านวนเรียกสอบ

คัดเลือก* 
จ านวนรับเข้าศึกษา 

นวัตกรรมบริกำรดิจิทัล 30 10 
 

ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา 
- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัช้ันมัธยมศกึษำตอนปลำย ม.6  

 

 หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา หน่วยกิตขั้นต่ า 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์ 5 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ 6 

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุม่สาระการเรียนรู้รายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นต่ า 
ค่าน้ าหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  
(%) 

GPAX (ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม) 3.00 30 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์ 2.75 35 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ 2.75 35 

 

 

หมายเหตุ 1. คะแนน GPA วิทยำศำสตร์ ไมก่ ำหนดขั้นต่ ำแตต่้องมีคะแนน 
   หำกนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมคัร  จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 
 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

ประเภทคะแนน 
ค่าน้ าหนักการรับเข้าศึกษา 

(%) 
GPAX (ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม) 10 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์ 20 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ 20 
สอบสัมภำษณ์ (Interview) 50 

 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 

 
 
 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี  
ปีการศึกษา 2564 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
 
เง่ือนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
 1. สอบสัมภำษณ์โดยคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2. กรณีผู้สมัครส่งคลิปแนะน ำตนเอง และอธิบำยผลงำน หรือ ควำมสำมำรถของตนเอง ควำมยำวคลิปไม่เกิน 2 นำที จะได้รับ
กำรพิจำรณำเป็นพิเศษ  

 3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ำยแรง ไม่มีภำวะตำบอดสี หรือควำมผิดปกติใดๆ  ที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำในหลักสูตร 
 

 
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี  
ปีการศึกษา 2564 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 
 
 

สาขาวิชา 
จ านวนเรียกสอบคัดเลือก* จ านวนรับเข้าศึกษา 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต ิ 125 25 15 5 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสมัภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพืน้ฐาน เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 
 

ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา 
- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัช้ันมัธยมศกึษำตอนปลำย ม.6  
- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัประกำศนยีบัตรวิชำชีพ (ปวช.) สำขำเครื่องกล ไฟฟ้ำ คอมพิวเตอร์ หรือสำขำวิชำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง      

 

 หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา 
(เฉพาะ ม.6) 

หน่วยกิตขั้นต่ า 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์ 9 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 20 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ 6  

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุม่สาระการเรียนรู้รายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นต่ า 
ค่าน้ าหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  
(%) 

GPAX (ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม) 3.00  
 

100 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์ 3.00 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 3.00 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ 2.75 

 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

ประเภทคะแนน 
ค่าน้ าหนักการรับเข้าศึกษา 

(%) 
สอบสัมภำษณ์ (Interview)  100 

 
เง่ือนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 

1. ผู้สมคัรต้องผำ่นกำรสอบคัดเลือกกับคณะกรรมกำรของสถำบันฯ 
 
 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 

 
 
 


