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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เรื่อง เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

รอบท่ี 1 โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน. ปีการศึกษา 2565 
................................................................... 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดรับสมัครนักศึกษา เพ่ือเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ในโครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน. ปีการศึกษา 2565 จึงวางระเบียบการรับสมัครคัดเลือก
เข้าศึกษา ไว้ดังนี้ 
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2564 – 17 มกราคม 2565  

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการจากมูลนิธิ สอวน. 
1.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
1.3 จ านวนหน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา ไม่ต่ ากว่าที่สาขาวิชาก าหนด 
1.4 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศต้องไม่ต่ ากว่าที่สาขาวิชาก าหนด 
1.5 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
1.6 ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม 

2. เงื่อนไขการรับเข้าศึกษา
2.1 ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา จะได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าด้าน

วิชาการดีเด่น ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า ระดับปริญญาตรี ฯ 
2.2 กรณีได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันการเลือกเรียนที่ มจธ. ในระบบ 

TCAS ภายในวันที่ก าหนด 
2.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกทีย่ืนยันการเลือกเรียนที่ มจธ. ในระบบ TCAS แล้ว จะถูกตัดชื่อออกจากการมีสิทธิ

สมัครสอบรอบต่อไป กรณีท่ีต้องการสมัครรอบต่อไปต้องสละสิทธิก่อน หากมีการสมัครครั้งต่อไปโดย
ไม่สละสิทธิแล้วผ่านการคัดเลือกจะถือเป็นโมฆะ  

2.4 มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องช าระค่ายืนยันสิทธิเฉพาะผู้ที่ยืนยันเลือก มจธ. เท่านั้น และ
ต้องช าระเงินค่ายืนยันสิทธิการเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2565 ภายในระยะเวลาและตามอัตรา
ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด (ตามประกาศ มจธ. เรื่อง การเก็บค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2564) หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธิในการเข้าศึกษา 

2.5 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาที่ช าระค่ายืนยันสิทธิแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธิการเข้าศึกษา 
ที่ได้ช าระไปแล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

2.6 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต้องผ่านการตรวจร่างกาย 
2.7 ติดตามก าหนดการลงทะเบียนและตารางกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านเว็บไซต์ส านักงานทะเบียน

นักศึกษา : http://regis.kmutt.ac.th 

รอบที่ 1

https://bit.ly/2YWBcS3
https://bit.ly/2YWBcS3
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/nstudent2.php
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3. หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย 
3.1 ผู้สมัครรวบรวมเอกสารการสมัคร ดังนี้ 

3.1.1 ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)  
3.1.2 แบบฟอร์มการสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของมูลนิธิ สอวน. 
3.1.3 หนังสือรับรองผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการจากมูลนิธิ สอวน. 
3.1.4 ส าเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)  
       หรือ ส าเนาระเบียนผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) 
3.1.5 ส าเนาแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 

4. ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกด าเนินการ ดังนี้ 
4.1 กรณีสอบคัดเลือก ณ มจธ. น าบัตรประจ าตัวประชาชน เพ่ือยืนยันตัวตนในวันสอบ 
4.2 กรณีสอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  
     เพ่ือยืนยันตัวตนในวันสอบ 

5. ในกรณีที่มีข้อขัด หรือแย้ง หรือกรณีที่มิได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นผู้มี
อ านาจวินิจฉัยชี้ขาด ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาถือเป็นที่สุด 

 

นโยบายด้านความเท่าเทียมและความหลากหลายในสังคม 
 มจธ. มุ่งมั่นในการส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลายในสังคม สังคม มจธ. เปิดรับความ
หลากหลายในสังคมอย่างมุ่งมั่น ทั้งด้านเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ต้นก าเนิด วัฒนธรรม 
ชาติพันธุ์ ความทุพพลภาพ ศาสนา การระบุเพศสภาพ รสนิยมทางเพศ เรายืนหยัดจะปฏิบัติกับทุกคนอย่างเป็น
ธรรมและเป็นกลาง เพ่ือให้มั่นใจว่าความเท่าเทียมและความหลากหลายในสังคม มจธ. จะได้รับการพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป 
 

 
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 
 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.เชาวลติ  ลิ้มมณีวิจิตร) 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 
 
 
 



วันท่ี
1 ประกาศรับสมัคร : นักเรียนกรอกใบสมัคร Online  ท่ีเว็บไซต์ วันจันทร์ท่ี 20 ธันวาคม 2564 - วันจันทร์ท่ี 17 มกราคม 2565
https://admission.kmutt.ac.th (ระยะเวลาสมัคร 29 วัน)
หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
1. ผู้สมัครอัพโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัคร ดังน้ี
1.1 รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
1.2 แบบฟอร์มการสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของมูลนิธิ สอวน.
1.3 หนังสือรับรองผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการจากมูลนิธิ สอวน.
1.4 ส าเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
1.5 ส าเนาแฟ้มสะสมผลงาน

3 มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วันศุกร์ท่ี 21 มกราคม 2565
ดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์   https://admission.kmutt.ac.th

4 ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครและ 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

5 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกท่ีช าระค่าสมัครแล้ว พร้อมเวลาและ วันพุธท่ี 26 มกราคม  2565
สถานท่ีสอบ 
ดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์   https://admission.kmutt.ac.th

6 สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพ้ืนฐาน เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/
ความสามารถพิเศษ

วันจันทร์ท่ี 31 มกราคม 2565

7 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก วันพฤหัสบดีท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายช่ือท่ีเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

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

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

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

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

11 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)

ก าหนดการรับสมัครนักศึกษา
โครงการมูลนิธิ สอวน. ปีการศึกษา 2565

การด าเนินการ

(ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิเข้าศึกษา
จะขอสิทธิเข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้)

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

รอบที่ 1รอบที่ 1

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


วันท่ี

ก าหนดการรับสมัครนักศึกษา
โครงการมูลนิธิ สอวน. ปีการศึกษา 2565

การด าเนินการ

รอบที่ 1รอบที่ 1

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

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 4 มีนาคม 2565

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลง ติดตามก าหนดการล่าสุดได้ท่ี : https://admission.kmutt.ac.th
ข้อมูล ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564



เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน.  
ปการศึกษา 2565 
 

  

 

  

สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
 

สาขาวิชา จํานวนรับเขาศึกษา 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 1 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรนานาชาติ) 1 

วิศวกรรมเคม ี 1 

วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาต)ิ 1 

วิศวกรรมเครื่องกล 1 

วิศวกรรมยานยนต 1 

วิศวกรรมเครื่องมือ 1 

วิศวกรรมวัสด ุ 1 

วิศวกรรมการผลิตช้ินสวนยานยนตและอากาศยานสมัยใหม 1 

วิศวกรรมไฟฟา 1 

วิศวกรรมไฟฟา (ระบบไฟฟา อิเลก็ทรอนิกส กําลังและพลังงาน) 1 

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส 1 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและสารสนเทศสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
ชื่อเดิม คือ วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส (หลักสูตรนานาชาติ) 

1 

วิศวกรรมอุตสาหการ 1 

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 1 

วิศวกรรมโยธา 5 

วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 1 

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 1 

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม (หลักสตูรนานาชาติ) 1 

วิศวกรรมระบบควบคมุและเครื่องมือวัด 2 

วิศวกรรมระบบควบคมุและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) 2 

วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสตูรนานาชาติ) 2 

รวม 29 
 

 
 
 

** ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ขอมูล ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 

 
 



เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน.  
ปการศึกษา 2565 
 

  

 

  

สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร (ตอ) 

 

ผลการเรียนท่ีใชสมัคร 5 ภาคการศึกษา 
- กําลังศึกษาอยูในระดบัช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย ม.6  

 

 หนวยกิตรวมของกลุมสาระการเรียนรูรายวิชา หนวยกิตขั้นตํ่า 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 8 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 20 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 6  
 

เง่ือนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ๆ 
  1. ผูสมัครตองผานคายโอลิมปกวิชาการคายท่ี 2  
  2. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร เนน ผูสมัครท่ีมีความสามารถดานคอมพิวเตอรและคณิตศาสตร   
  3. มีความสามารถพิเศษในเชิง Professional Skill 
  4. มีผลงานหรือรางวัลระดับชาติ หรือระดับนานาชาต ิ
  5. ศึกษาอยูในโรงเรียนวิทยาศาสตรตนแบบ หรือโรงเรียนตนแบบ 

 
** ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ขอมูล ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน.  
ปการศึกษา 2565 
 

  

 

  

สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร (ตอ) 

 
 

สาขาวิชา จํานวนรับเขาศึกษา 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 1 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรนานาชาติ) 1 

รวม 2 
 

เกณฑการรับสมัคร/เกณฑการเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุมสาระการเรียนรูรายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นตํ่า 
คาน้ําหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  
(%) 

GPAX (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม) 3.00 40 

GPA กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 3.00 25 

GPA กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 3.00 25 

GPA กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 3.00 10 

 
เกณฑการรับเขาศึกษา 
 

ประเภทคะแนน 
คาน้ําหนักการรับเขาศึกษา 

(%) 

GPAX (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม) ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

 
** ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ขอมูล ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 



เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน.  
ปการศึกษา 2565 
 

  

 

  

สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร (ตอ) 

 
 
 

สาขาวิชา จํานวนรับเขาศึกษา 

วิศวกรรมเคม ี 1 

วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาต)ิ 1 

รวม 2 
 

เกณฑการรับสมัคร/เกณฑการเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุมสาระการเรียนรูรายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นตํ่า 
คาน้ําหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  
(%) 

GPAX (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม) 3.50 ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 3.00 ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 3.00 ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 3.50 ไมกําหนดคานํ้าหนัก 
 

ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถามี) 
 

 คะแนนสอบภาษาอังกฤษ คะแนนขั้นตํ่า 

IELTS 5 

TOEFL PBT (Paper Based Test) 500 

CU-TEP 60 

RMIT  Intermediate  
(เทียบเทา IELTS ระดับ 5) 

 
 

เกณฑการรับเขาศึกษา 
 

ประเภทคะแนน 
คาน้ําหนักการรับเขาศึกษา 

(%) 

GPAX (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม) ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

 
** ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ขอมูล ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 
 



เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน.  
ปการศึกษา 2565 
 

  

 

  

สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร (ตอ) 

 

สาขาวิชา จํานวนรับเขาศึกษา 

วิศวกรรมเครื่องกล 1 

วิศวกรรมยานยนต 1 

รวม 2 
 

เกณฑการรับสมัคร/เกณฑการเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุมสาระการเรียนรูรายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นตํ่า 
คาน้ําหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  
(%) 

GPAX (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม) 3.50 ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 3.00 ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 3.00 ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 3.00 ไมกําหนดคานํ้าหนัก 
 

เกณฑการรับเขาศึกษา 
 

ประเภทคะแนน 
คาน้ําหนักการรับเขาศึกษา 

(%) 

GPAX (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม) ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

 
 

** ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ขอมูล ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 

 
 
 
 
 
 



เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน.  
ปการศึกษา 2565 
 

  

 

  

สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร (ตอ) 

 

สาขาวิชา จํานวนรับเขาศึกษา 

วิศวกรรมวัสด ุ 1 

วิศวกรรมไฟฟา (ระบบไฟฟา อิเลก็ทรอนิกส กําลังและพลังงาน) 1 

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส 1 

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 1 

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม (หลักสตูรนานาชาติ) 1 

วิศวกรรมระบบควบคมุและเครื่องมือวัด 1 

วิศวกรรมระบบควบคมุและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) 1 

รวม 7 
 

เกณฑการรับสมัคร/เกณฑการเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุมสาระการเรียนรูรายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นตํ่า 
คาน้ําหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  
(%) 

GPAX (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม) 3.00 25 

GPA กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 3.00 25 

GPA กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 3.00 25 

GPA กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 3.00 25 
 

เกณฑการรับเขาศึกษา 
 

ประเภทคะแนน 
คาน้ําหนักการรับเขาศึกษา 

(%) 

GPAX (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม) ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

 
 

** ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ขอมูล ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 

 
 
 
 
 



เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน.  
ปการศึกษา 2565 
 

  

 

  

สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร (ตอ) 

 

สาขาวิชา จํานวนรับเขาศึกษา 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและสารสนเทศสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
ชื่อเดิม คือ วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส (หลักสูตรนานาชาติ) 

1 

 

เกณฑการรับสมัคร/เกณฑการเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุมสาระการเรียนรูรายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นตํ่า 
คาน้ําหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  
(%) 

GPAX (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม) 2.75 25 

GPA กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 2.75 25 

GPA กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 2.75 25 

GPA กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 2.75 25 
 

เกณฑการรับเขาศึกษา 
 

ประเภทคะแนน 
คาน้ําหนักการรับเขาศึกษา 

(%) 

GPAX (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม) ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

 
 

** ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ขอมูล ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน.  
ปการศึกษา 2565 
 

  

 

  

สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร (ตอ) 

สาขาวิชา จํานวนรับเขาศึกษา 

วิศวกรรมเครื่องมือ 1 

วิศวกรรมการผลิตช้ินสวนยานยนตและอากาศยานสมัยใหม 1 

วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสตูรนานาชาติ) 1 

รวม 3 
 

เกณฑการรับสมัคร/เกณฑการเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุมสาระการเรียนรูรายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นตํ่า 
คาน้ําหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  
(%) 

GPAX (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม) ไมกําหนดข้ันต่ํา ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร ไมกําหนดข้ันต่ํา ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมกําหนดข้ันต่ํา ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไมกําหนดข้ันต่ํา ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

 
หมายเหตุ คะแนน GPAX , GPA คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร, ภาษาตางประเทศ ไมกําหนดข้ันต่ําแตตองมีคะแนน 
   หากนักเรียนไมกรอกคะแนนในระบบรับสมคัร  จะถือวาไมผานเกณฑการรับสมัคร 
 
เกณฑการรับเขาศึกษา 
 

ประเภทคะแนน 
คาน้ําหนักการรับเขาศึกษา 

(%) 

GPAX (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม) ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

 
 

** ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ขอมูล ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 

 
 
 
 
 



เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน.  
ปการศึกษา 2565 
 

  

 

  

สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร (ตอ) 

 
 

สาขาวิชา จํานวนรับเขาศึกษา 

วิศวกรรมไฟฟา 1 
 

เกณฑการรับสมัคร/เกณฑการเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุมสาระการเรียนรูรายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นตํ่า 
คาน้ําหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  
(%) 

GPAX (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม) 3.00 20 

GPA กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 3.00 30 

GPA กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 3.00 30 

GPA กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 3.00 20 
 

 
เกณฑการรับเขาศึกษา 
 

ประเภทคะแนน 
คาน้ําหนักการรับเขาศึกษา 

(%) 

GPAX (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม) ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

 
 

** ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ขอมูล ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน.  
ปการศึกษา 2565 
 

  

 

  

สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร (ตอ) 

 
 

สาขาวิชา จํานวนรับเขาศึกษา 

วิศวกรรมอุตสาหการ 1 

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 1 

รวม 2 
 

เกณฑการรับสมัคร/เกณฑการเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุมสาระการเรียนรูรายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นตํ่า 
คาน้ําหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  
(%) 

GPAX (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม) 3.00 15 

GPA กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 3.00 35 

GPA กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 3.00 30 

GPA กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 2.75 20 

 
เกณฑการรับเขาศึกษา 
 

ประเภทคะแนน 
คาน้ําหนักการรับเขาศึกษา 

(%) 

GPAX (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม) ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

 
 

** ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ขอมูล ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน. 
ปการศึกษา 2565

สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 

คณะวิศวกรรมศาสตร (ตอ)
 

สาขาวิชา จํานวนรับเขาศึกษา 

วิศวกรรมโยธา 5 

วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 1 

รวม 6 

เกณฑการรับสมัคร/เกณฑการเรียกสอบคัดเลือก 

คะแนนเฉลี่ยของกลุมสาระการเรียนรูรายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นตํ่า 
คาน้ําหนักการเรียก

สอบคัดเลือก 
(%) 

GPAX (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม) 3.25 25 

GPA กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 3.25 25 

GPA กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 3.25 25 

GPA กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 3.00 25 

เกณฑการรับเขาศึกษา 

ประเภทคะแนน 
คาน้ําหนักการรับเขาศึกษา 

(%) 

GPAX (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม) ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

** ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ขอมูล ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 



เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน. 
ปการศึกษา 2565

สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 

คณะวิทยาศาสตร 
สาขาวิชา 

จํานวนเรียกสอบ
คัดเลือก* 

จํานวนรับเขา
ศึกษา 

คณิตศาสตร 5 2 

วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต 10 2 

เคม ี 6 2 

รวม 21 6 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสมัภาษณ และ/หรือสอบทักษะพ้ืนฐาน เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

** ขอมูลอาจมีความเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
ขอมูล ณ วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2564



เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน.  
ปการศึกษา 2565 
 

  

 

  

สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

คณะวิทยาศาสตร (ตอ) 
สาขาวิชา 

จํานวนเรียกสอบ
คัดเลือก* 

จํานวนรับเขา
ศึกษา 

คณิตศาสตร 5 2 
 

ผลการเรียนท่ีใชสมัคร 5 ภาคการศึกษา 
- กําลังศึกษาอยูในระดบัช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย ม.6  

 

 หนวยกิตรวมของกลุมสาระการเรียนรูรายวิชา หนวยกิตขั้นตํ่า 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 10 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 20 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไมกําหนดข้ันต่ํา 
 

เกณฑการรับสมัคร/เกณฑการเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุมสาระการเรียนรูรายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นตํ่า 
คาน้ําหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  
(%) 

GPAX (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม) 3.00 ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 3.00 ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 3.00 ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 3.00 ไมกําหนดคานํ้าหนัก 
 

 

เกณฑการรับเขาศึกษา 
 

ประเภทคะแนน 
คาน้ําหนักการรับเขาศึกษา 

(%) 

GPAX (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม) 10 

GPA กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 40 

GPA กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 30 

GPA กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 20 
 

** ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ขอมูล ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 

 
 

 

 

 



เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน.  
ปการศึกษา 2565 
 

  

 

  

สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

คณะวิทยาศาสตร (ตอ) 
สาขาวิชา 

จํานวนเรียกสอบ
คัดเลือก* 

จํานวนรับเขา
ศึกษา 

วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต 10 2 
 

ผลการเรียนท่ีใชสมัคร 5 ภาคการศึกษา 
- กําลังศึกษาอยูในระดบัช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย ม.6  

 

 หนวยกิตรวมของกลุมสาระการเรียนรูรายวิชา หนวยกิตขั้นตํ่า 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 10 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 20 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไมกําหนดข้ันต่ํา 
 

เกณฑการรับสมัคร/เกณฑการเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุมสาระการเรียนรูรายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นตํ่า 
คาน้ําหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  
(%) 

GPAX (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม) 3.00 ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 3.00 ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 3.00 ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 2.75 ไมกําหนดคานํ้าหนัก 
 

 

เกณฑการรับเขาศึกษา 
 

ประเภทคะแนน 
คาน้ําหนักการรับเขาศึกษา 

(%) 

GPAX (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม) ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไมกําหนดคานํ้าหนัก 
 

** ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ขอมูล ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 

 
 
 



เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน.  
ปการศึกษา 2565 
 

  

 

  

สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

คณะวิทยาศาสตร (ตอ) 
สาขาวิชา 

จํานวนเรียกสอบ
คัดเลือก* 

จํานวนรับเขา
ศึกษา 

เคม ี 6 2 
 

ผลการเรียนท่ีใชสมัคร 5 ภาคการศึกษา 
- กําลังศึกษาอยูในระดบัช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย ม.6  

 

 หนวยกิตรวมของกลุมสาระการเรียนรูรายวิชา หนวยกิตขั้นตํ่า 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 8 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 20 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 6 
 

เกณฑการรับสมัคร/เกณฑการเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุมสาระการเรียนรูรายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นตํ่า 
คาน้ําหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  
(%) 

GPAX (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม) 3.00 20 

GPA กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 2.75 20 

GPA กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 3.00 40 

GPA กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 2.75 20 
 

เกณฑการรับเขาศึกษา 
 

ประเภทคะแนน 
คาน้ําหนักการรับเขาศึกษา 

(%) 

GPAX (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม) ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไมกําหนดคานํ้าหนัก 
 

 
** ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ขอมูล ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 
 

 

 

 



เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน.  
ปการศึกษา 2565 
 

  

 

  

สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขาวิชา 
จํานวนเรียกสอบ

คัดเลือก* 
จํานวนรับเขาศึกษา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 5 

วิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ไมจํากัดจํานวน 1 

นวัตกรรมบริการดิจิทัล 5 1 

รวม - 7 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสมัภาษณ และ/หรือสอบทักษะพ้ืนฐาน เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 
 

** ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ขอมูล ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน.  
ปการศึกษา 2565 
 

  

 

  

สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอ) 

สาขาวิชา 
จํานวนเรียกสอบ

คัดเลือก* 
จํานวนรับเขาศึกษา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 5 
 

ผลการเรียนท่ีใชสมัคร 5 ภาคการศึกษา 
- กําลังศึกษาอยูในระดบัช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย ม.6  

 

 หนวยกิตรวมของกลุมสาระการเรียนรูรายวิชา หนวยกิตขั้นตํ่า 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 10 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 5 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไมกําหนดข้ันต่ํา 
 

เกณฑการรับสมัคร/เกณฑการเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุมสาระการเรียนรูรายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นตํ่า 
คาน้ําหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  
(%) 

GPAX (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม) 2.50 ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 2.75 ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมกําหนดข้ันต่ํา ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 2.50 ไมกําหนดคานํ้าหนัก 
 

 

หมายเหตุ คะแนน GPA วิทยาศาสตร ไมกําหนดข้ันต่ําแตตองมีคะแนน 
   หากนักเรียนไมกรอกคะแนนในระบบรับสมคัร  จะถือวาไมผานเกณฑการรับสมัคร 
 

เกณฑการรับเขาศึกษา 

 

ประเภทคะแนน 
คาน้ําหนักการรับเขาศึกษา 

(%) 

สอบสัมภาษณ (Interview)  100 
 

เง่ือนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ๆ 
 1. สอบสัมภาษณโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. เปนผูท่ีไมมีโรคติดตอรายแรง หรือความผิดปกติใด ๆ ท่ีจะเปนอุปสรรคตอการศึกษาในหลักสูตร โดยคณะกรรมการสัมภาษณ 
ตัดสินถือเปนท่ีสิ้นสดุ 

 
** ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ขอมูล ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 
 



เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน.  
ปการศึกษา 2565 
 

  

 

  

สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอ) 

สาขาวิชา 
จํานวนเรียกสอบ

คัดเลือก* 
จํานวนรับเขาศึกษา 

วิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ไมจํากัดจํานวน 1 
 

ผลการเรียนท่ีใชสมัคร 5 ภาคการศึกษา 
- กําลังศึกษาอยูในระดบัช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย ม.6  

 

 หนวยกิตรวมของกลุมสาระการเรียนรูรายวิชา หนวยกิตขั้นตํ่า 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 12 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 20 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไมกําหนดข้ันต่ํา 
 

เกณฑการรับสมัคร/เกณฑการเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุมสาระการเรียนรูรายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นตํ่า 
คาน้ําหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  
(%) 

GPAX (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม) ไมกําหนดข้ันต่ํา ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร ไมกําหนดข้ันต่ํา ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมกําหนดข้ันต่ํา ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไมกําหนดข้ันต่ํา ไมกําหนดคานํ้าหนัก 
 
 

หมายเหตุ คะแนน GPAX , GPA คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร, ภาษาตางประเทศ ไมกําหนดข้ันต่ําแตตองมีคะแนน 
   หากนักเรียนไมกรอกคะแนนในระบบรับสมคัร  จะถือวาไมผานเกณฑการรับสมัคร 
 

เกณฑการรับเขาศึกษา 

 

ประเภทคะแนน 
คาน้ําหนักการรับเขาศึกษา 

(%) 

สอบสัมภาษณ (Interview)  100 
 

 
** ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ขอมูล ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 
 

 
 



เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน.  
ปการศึกษา 2565 
 

  

 

  

สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอ) 
 
เง่ือนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ๆ 

1. สอบสัมภาษณภาษาอังกฤษโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (Interview in English by SIT) 
2. แฟมสะสมผลงานประกอบดวย (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. เอกสารทุกชุดตองเปนฉบับสําเนาเทาน้ัน (Do NOT Send Original Copy of Your Documentations.) 

4. เปนผูท่ีไมมีโรคติดตอรายแรง หรือความผิดปกติใด ๆ ท่ีจะเปนอุปสรรคตอการศึกษาในหลักสูตร ผลการตดัสินของ
คณะกรรมการสมัภาษณถือเปนท่ีสิ้นสุด 

 
** ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ขอมูล ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน.  
ปการศึกษา 2565 
 

  

 

  

สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอ) 

สาขาวิชา 
จํานวนเรียกสอบ

คัดเลือก* 
จํานวนรับเขาศึกษา 

นวัตกรรมบริการดิจิทัล 5 1 
 

ผลการเรียนท่ีใชสมัคร 5 ภาคการศึกษา 
- กําลังศึกษาอยูในระดบัช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย ม.6  

 

 หนวยกิตรวมของกลุมสาระการเรียนรูรายวิชา หนวยกิตขั้นตํ่า 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 5 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมกําหนดข้ันต่ํา 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 6 
 

เกณฑการรับสมัคร/เกณฑการเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุมสาระการเรียนรูรายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นตํ่า 
คาน้ําหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  
(%) 

GPAX (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม) 2.50 ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 2.75 ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมกําหนดข้ันต่ํา ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 2.50 ไมกําหนดคานํ้าหนัก 
 

 

หมายเหตุ คะแนน GPA วิทยาศาสตร ไมกําหนดข้ันต่ําแตตองมีคะแนน 
   หากนักเรียนไมกรอกคะแนนในระบบรับสมคัร  จะถือวาไมผานเกณฑการรับสมัคร 
 

เกณฑการรับเขาศึกษา 
 

ประเภทคะแนน 
คาน้ําหนักการรับเขาศึกษา 

(%) 

GPAX (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม) 10 

GPA กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 20 

GPA กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมกําหนดคานํ้าหนัก 

GPA กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 20 

สอบสัมภาษณ (Interview) 50 
 

 
** ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ขอมูล ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 
 

 



เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน.  
ปการศึกษา 2565 
 

  

 

  

สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอ) 
 
เง่ือนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ๆ 
 1. สอบสัมภาษณโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. กรณีผูสมัครสงคลิปแนะนําตนเอง และอธิบายผลงาน หรือ ความสามารถของตนเอง ความยาวคลิปไมเกิน 2 นาที จะไดรับ
การพิจารณาเปนพิเศษ  

 3. เปนผูท่ีไมมีโรคติดตอรายแรง ไมมีภาวะตาบอดสี หรือความผิดปกติใด ๆ ท่ีจะเปนอุปสรรคตอการศึกษาในหลักสูตร 
 

 
** ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ขอมูล ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน.  
ปการศึกษา 2565 
 

  

 

  

สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 

สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม 

 
 

สาขาวิชา 
จํานวนเรียกสอบ

คัดเลือก* 
จํานวนรับเขาศึกษา 

วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัต ิ 10 2 
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสมัภาษณ และ/หรือสอบทักษะพ้ืนฐาน เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 
 

ผลการเรียนท่ีใชสมัคร 5 ภาคการศึกษา 
- กําลังศึกษาอยูในระดบัช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย ม.6  

 

 หนวยกิตรวมของกลุมสาระการเรียนรูรายวิชา หนวยกิตขั้นตํ่า 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 9 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 20 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 6  
 

เกณฑการรับสมัคร/เกณฑการเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุมสาระการเรียนรูรายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นตํ่า 

คาน้ําหนักการเรียก
สอบคัดเลือก  

(%) 

GPAX (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม) 3.00  
 

100 
GPA กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 3.00 

GPA กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 3.00 

GPA กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 2.75 
 

เกณฑการรับเขาศึกษา 

 

ประเภทคะแนน 
คาน้ําหนักการรับเขาศึกษา 

(%) 

สอบสัมภาษณ (Interview)  100 

 
เง่ือนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ๆ 

ผูสมคัรตองผานการสอบคัดเลือกกับคณะกรรมการของสถาบันฯ 
 
 

** ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ขอมูล ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 

 




