
เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT  
เพ่ือผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 และ 
กรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2564 
 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขาวิชา 
จ านวนเรียกสอบ

คัดเลือก** 
จ านวนรับเข้าศึกษา 

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 20 10 

นวัตกรรมบริกำรดิจิทัล 15 5 

รวม 35 15 
 

สอบคัดเลือก** หมายถึง สอบสมัภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 
 

ข้อมูลอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT  
เพ่ือผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 และ 
กรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2564 
 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 

สาขาวิชา 
จ านวนเรียกสอบ

คัดเลือก** 
จ านวนรับเข้าศึกษา 

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 20 10 
 

ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา 
- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัช้ันมัธยมศกึษำตอนปลำย ม.6  

 

 หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา หน่วยกิตขั้นต่ า 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์ 12 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 5 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ 

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุม่สาระการเรียนรู้รายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นต่ า 
ค่าน้ าหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  
(%) 

GPAX (ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม) ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ 10 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ 15 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ 5 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ 10 
คะแนนสอบวิชำ GAT ตอนท่ี 1 ควำมถนัดท่ัวไป  ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ 10 
คะแนนสอบวิชำ GAT ตอนท่ี 2 ควำมถนัดภำษำอังกฤษ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ 15 
คะแนนสอบวิชำ PAT 1  ควำมถนัดทำงคณิตศำสตร ์ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ 25 
คะแนนสอบวิชำ PAT 2  ควำมถนัดทำงวิทยำศำสตร ์ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ 10 

 

หมายเหตุ 1. คะแนน GPAX, GPA คณิตศำสตร์, วิทยำศำสตร์ และภำษำต่ำงประเทศ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำแต่ต้องมีคะแนน 
     หำกนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมัคร จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 

   2. คะแนนทดสอบวิชำ GAT/PAT ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำแต่ต้องมีคะแนน  
      ผู้สมัครไม่ต้องกรอกคะแนน มหำวิทยำลัยฯ จะดึงคะแนนจำกฐำนข้อมูลเอง 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

ประเภทคะแนน 
ค่าน้ าหนักการรับเข้าศึกษา 

(%) 
สอบสัมภำษณ์ (Interview)  100 

 

เง่ือนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
 1. สอบสัมภำษณ์โดยคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2. เป็นผู้ที่ไมม่ีโรคติดต่อร้ำยแรง หรือควำมผิดปกติใดๆ ที่จะเป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำในหลักสูตร  โดยคณะกรรมกำรสมัภำษณ์ 
ตัดสินถือเป็นท่ีสิ้นสดุ 

ข้อมูลอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT  
เพ่ือผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 และ 
กรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2564 
 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 
 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 

สาขาวิชา 
จ านวนเรียกสอบ

คัดเลือก** 
จ านวนรับเข้าศึกษา 

นวัตกรรมบริกำรดิจิทัล 15 5 
 

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) 2.50 10 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์ 2.75 15 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ 2.50 15 
คะแนนสอบวิชำ GAT ตอนท่ี 1 ควำมถนัดท่ัวไป  ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ 15 
คะแนนสอบวิชำ GAT ตอนท่ี 2 ควำมถนัดภำษำอังกฤษ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ 20 
คะแนนสอบวิชำ PAT 1  ควำมถนัดทำงคณิตศำสตร ์ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ 20 
คะแนนสอบวิชำ PAT 2  ควำมถนัดทำงวิทยำศำสตร ์ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ 5 

 

หมายเหตุ 1. คะแนน GPA วิทยำศำสตร์ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำแต่ต้องมีคะแนน 
     หำกนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมัคร จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 

   2. คะแนนทดสอบวิชำ GAT/PAT ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำแต่ต้องมีคะแนน  
      ผู้สมัครไม่ต้องกรอกคะแนน มหำวิทยำลัยฯ จะดึงคะแนนจำกฐำนข้อมูลเอง 
 

ข้อมูลอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564 

 

 
 
 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT  
เพ่ือผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 และ 
กรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2564 
 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

ประเภทคะแนน 
ค่าน้ าหนักการรับเข้าศึกษา 

(%) 
คะแนนสอบวิชำ GAT ตอนท่ี 1 ควำมถนัดท่ัวไป  10 
คะแนนสอบวิชำ GAT ตอนท่ี 2 ควำมถนัดภำษำอังกฤษ 15 
คะแนนสอบวิชำ PAT 1  ควำมถนัดทำงคณิตศำสตร ์ 15 
คะแนนสอบวิชำ PAT 2  ควำมถนัดทำงวิทยำศำสตร ์ ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 
สอบสัมภำษณ์ (Interview) 60 

 

เง่ือนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
 1. สอบสัมภำษณ์โดยคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ำยแรง ไม่มีภำวะตำบอดสี หรือควำมผิดปกติใดๆ  ที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำในหลักสูตร 
 

 
ข้อมูลอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


