รอบที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
เรื่อง เกณฑการรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใชคะแนน GAT/PAT เพื่อผูเรียนดี มีคุณธรรม
(รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 และกรุงเทพฯ)
ปการศึกษา 2565
...................................................................
ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) เปดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเขาศึกษาตอ
ระดับ ปริญญาตรี ในโครงการคัดเลือกตรงโดยใชคะแนน GAT/PAT เพื่อผูเรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต*
1,3,4,5,9 และกรุงเทพฯ) ปการศึกษา 2565 จึงวางระเบียบการรับสมัครคัดเลือกเขาศึกษา ไวดังนี้
รับสมัคร ระหวางวันที่ 21 มีนาคม - วันที่ 18 เมษายน 2565
1. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
1.1 เปนผูสําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
1.2 เปนผูสําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษา ระดับประกาศนียบั ตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามสายการเรี ยนที่
สาขาวิชากําหนด
1.3 จํานวนหนวยกิตรวมของกลุมสาระการเรียนรูรายวิชา ไมต่ํากวาที่สาขาวิชากําหนด (เฉพาะผูสําเร็จ
การศึกษา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6)
1.4 ผลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสม (GPAX) และผลการเรี ย นเฉลี่ ย (GPA) กลุ ม สาระวิ ช าวิ ท ยาศาสตร
คณิตศาสตร และภาษาตางประเทศ ไมต่ํากวาที่สาขาวิชากําหนด
1.5 ไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา
1.6 ไมถูกใหออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ มาแลว เพราะความประพฤติไมเหมาะสม
2. เงื่อนไขการรับเขาศึกษา
2.1 กรณีไดรับการพิจารณาใหเขาศึกษา ผูผานการคัดเลือกตองยืนยันการเลือกเรียนที่ มจธ. ในระบบ
TCAS ภายในวันที่กําหนด
2.2 ผูผานการคัดเลือกที่ยืนยันการเลือกเรียนที่ มจธ. ในระบบ TCAS แลว จะถูกตัดชื่อออกจากการมีสิทธิ
สมัครสอบรอบตอไป กรณีที่ตองการสมัครรอบตอไปตองสละสิทธิกอน หากมีการสมัครครั้งตอไปโดย
ไมสละสิทธิแลวผานการคัดเลือกจะถือเปนโมฆะ
2.3 มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผูที่ตองชําระคายืนยันสิทธิเฉพาะผูที่ยืนยันเลือก มจธ. เทานั้น และ
ตองชําระเงินคายืนยันสิทธิการเขาศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2565 ภายในระยะเวลาและตามอัตรา
ที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด (ตามประกาศ มจธ. เรื่อง การเก็บคายืนยันสิทธิเขาศึกษา ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2564) หากพนกําหนดจะถือวาไมมีสิทธิในการเขาศึกษา
2.4 ผูมีสิทธิเขาศึกษาที่ชําระคายืนยันสิทธิแลว มหาวิทยาลัยฯ จะไมคืนเงินคายืนยันสิทธิการเขาศึกษา
ที่ไดชําระไปแลว ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
2.5 ผูมีสิทธิเขาศึกษาตองผานการตรวจรางกาย

2.6 ติดตามกําหนดการลงทะเบียนและตารางกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ผานเว็บไซตสํานักงานทะเบียน
นักศึกษา : http://regis.kmutt.ac.th
3. หลักฐานการสมัคร ประกอบดวย
3.1 ผูสมัครอัพโหลดเอกสารผานระบบรับสมัคร ดังนี้
3.1.1 รูปถายขนาด 1 นิ้ว (ถายไวไมเกิน 6 เดือน)
3.1.2 สําเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (สําหรับผูที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3) หรือ สําเนาระเบียนผลการเรียนฉบับสมบูรณ (สําหรับ
ผูที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3)
3.1.3 สําเนาใบรายงานผลการสอบ (GAT/PAT)
3.1.4 สําเนาแฟมสะสมผลงาน (ถามี)
4. ผูมีสิทธิสอบคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
4.1 กรณีสอบคัดเลือก ณ มจธ. นําบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ)
เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ
4.2 กรณีสอบคัดเลือกผานระบบออนไลน แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน
ชาวตางชาติ) ทั้งดานหนาและดานหลัง เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ
5. ในกรณีที่มีขอขัด หรือแยง หรือกรณีที่มิไดกําหนดไวในประกาศนี้ ใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเปนผูมี
อํานาจวินิจฉัยชี้ขาด คําสั่งหรือคําวินิจฉัยของรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาถือเปนที่สุด
หมายเหตุ เขต* หมายถึง สถานศึกษาในชั้น ม.6 ที่สังกัดตามเขตตรวจราชการระดับสํานักนายกรัฐมนตรี 18 เขต
ดังนี้ https://bit.ly/EducationalArea

นโยบายดานความเทาเทียมและความหลากหลายในสังคม
มจธ. มุง มั่ นในการส ง เสริมความเทาเทีย มและความหลากหลายในสั งคม สังคม มจธ. เป ดรับ ความ
หลากหลายในสังคมอยางมุงมั่น ทั้งดานเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ตนกําเนิด วัฒนธรรม
ชาติพันธุ ความทุพพลภาพ ศาสนา การระบุเพศสภาพ รสนิยมทางเพศ เรายืนหยัดจะปฏิบัติกับทุกคนอยางเปน
ธรรมและเปนกลาง เพื่อใหมั่นใจวาความเทาเทียมและความหลากหลายในสังคม มจธ. จะไดรับการพัฒนาใหดี
ยิ่งขึ้นตอไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

(รองศาสตราจารย ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร)
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

รอบที่ 2
กำหนดกำรรับสมัครนักศึกษำ
โครงกำรคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม
(รับนักเรียนเขต* 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ) ปีกำรศึกษำ 2565
กำรดำเนินกำร
1 ประกาศรับสมัคร : นักเรียนกรอกใบสมัคร Online ที่เว็บไซต์
https://admission.kmutt.ac.th

วันที่
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม - วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565
(ระยะเวลาสมัคร 29 วัน)

หลักฐำนกำรสมัคร ประกอบด้วย
1. ผู้สมัครอัพโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัคร ดังนี้
1.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
1.2 สาเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
1.3 สาเนาใบรายงานผลการสอบ (GAT/PAT) (ถ้ามี)
1.4 สาเนาแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก : ดูรายชื่อได้ที่เว็บไซต์

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

https://admission.kmutt.ac.th

3 ผู้ที่มีสิทธิสอบตามประกาศต้อง Download ใบชาระเงินค่าสมัคร
(350 บาท) แล้วนาไปชำระที่เคำน์เตอร์ หรือ ATM ของธนำคำรกรุงเทพ เท่านั้น !
หรือชาระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถชาระได้ทุกธนาคาร
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบที่ชาระค่าสมัครแล้ว พร้อมเวลาและสถานที่สอบ
ดูรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th
5 สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/
ความสามารถพิเศษ
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ดูรายชื่อที่เว็บไซต์ httpss://admission.kmutt.ac.th
7 มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 2 เข้าระบบ TCAS
8 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันเลือกเรียนที่ มจธ. ในระบบ TCAS
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th

วันศุกร์ที่ 22 - วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565
(ระยะเวลาชาระเงิน 3 วัน)
(หำกพ้นกำหนดจะถือว่ำสละสิทธิในกำรเข้ำสอบ)
วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565
วันพุธที่ 27 เมษายน 2565
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565
วันพุธที่ 4 - วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565
(ระยะเวลาดาเนินการ 2 วัน)
(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิ จะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิเข้ำศึกษำ
จะขอสิทธิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565

9 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบที่ 2
ดูรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th
10 ผู้ที่มีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบชาระเงินค่ายืนยันสิทธิ
วันจันทร์ที่ 9 - วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565
(ระยะเวลาชาระเงิน 15 วัน)
เข้าศึกษา แล้วนาไปชำระที่เคำน์เตอร์ หรือ ATM ของธนำคำรกรุงเทพ เท่านั้น !
(หำกพ้นกำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ)
หรือชาระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถชาระได้ทุกธนาคาร
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
11 ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการชาระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565
แนบไฟล์ผ่านทางออนไลน์ httpss://bit.ly/3aFXpn6

เขต* หมายถึง สถานศึกษาในชั้น ม.6 ที่สงั กัดตามเขตตรวจราชการระดับสํานักนายกรัฐมนตรี 18 เขต ดังนี้ https://bit.ly/EducationalArea
หมายเหตุ : ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามกําหนดการลาสุดไดท่ี : https://admission.kmutt.ac.th
ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกำยน 2564

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT
เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 และ
กรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2565

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นวัตกรรมบริการดิจิทัล
รวม

จำนวนเรียกสอบ
คัดเลือก**
20
15
35

จำนวนรับเข้าศึกษา
10
3
13

สอบคัดเลือก** หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพื้นฐาน เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ
**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ.

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT
เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 และ
กรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2565

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)
สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนเรียกสอบ
คัดเลือก**
20

จำนวนรับเข้าศึกษา
10

ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6
หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ

หน่วยกิตขั้นต่ำ
ไม่กำหนดขั้นต่ำ
ไม่กำหนดขั้นต่ำ
ไม่กำหนดขั้นต่ำ

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก
คะแนนเฉลี่ยของกลุม่ สาระการเรียนรู้รายวิชา
GPAX (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม)
GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 1 ความถนัดทั่วไป
คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 2 ความถนัดภาษาอังกฤษ
คะแนนสอบวิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
คะแนนสอบวิชา PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
ไม่กำหนดขั้นต่ำ
ไม่กำหนดขั้นต่ำ
ไม่กำหนดขั้นต่ำ
ไม่กำหนดขั้นต่ำ
ไม่กำหนดขั้นต่ำ
ไม่กำหนดขั้นต่ำ
ไม่กำหนดขั้นต่ำ
ไม่กำหนดขั้นต่ำ

ค่าน้ำหนักการเรียกสอบคัดเลือก (%)
10
15
5
10
10
15
25
10

หมายเหตุ

1. คะแนน GPAX, GPA คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำแต่ต้องมีคะแนน
หากนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมัคร จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร
2. คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT ไม่กำหนดขั้นต่ำแต่ต้องมีคะแนน
ผู้สมัครไม่ต้องกรอกคะแนน มหาวิทยาลัยฯ จะดึงคะแนนจากฐานข้อมูลเอง
เกณฑ์การรับเข้าศึกษา
ประเภทคะแนน
สอบสัมภาษณ์ (Interview)

ค่าน้ำหนักการรับเข้าศึกษา (%)
100

เงื่อนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ
1. สอบสัมภาษณ์โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือความผิดปกติใด ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในหลักสูตร โดยคณะกรรมการสัมภาษณ์
ตัดสินถือเป็นทีส่ ิ้นสุด
**ข้อมูลอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ.

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT
เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 และ
กรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2565

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)
สาขาวิชา
นวัตกรรมบริการดิจิทัล

จำนวนเรียกสอบ
คัดเลือก**
15

จำนวนรับเข้าศึกษา
3

ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6
หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ

หน่วยกิตขั้นต่ำ
5
ไม่กำหนดขั้นต่ำ
6

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก
คะแนนเฉลี่ยของกลุม่ สาระการเรียนรู้รายวิชา
GPAX (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม)
GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 1 ความถนัดทั่วไป
คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 2 ความถนัดภาษาอังกฤษ
คะแนนสอบวิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
คะแนนสอบวิชา PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
หมายเหตุ

เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
2.50
2.75
ไม่กำหนดขั้นต่ำ
2.50
ไม่กำหนดขั้นต่ำ
ไม่กำหนดขั้นต่ำ
ไม่กำหนดขั้นต่ำ
ไม่กำหนดขั้นต่ำ

ค่าน้ำหนักการเรียกสอบคัดเลือก (%)
10
15
ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก
15
15
20
20
5

1. คะแนน GPAX, GPA คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดขั้นต่ำแต่ต้องมีคะแนน
หากนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมัคร จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร
2. คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT ไม่กำหนดขั้นต่ำแต่ต้องมีคะแนน
ผู้สมัครไม่ต้องกรอกคะแนน มหาวิทยาลัยฯ จะดึงคะแนนจากฐานข้อมูลเอง
**ข้อมูลอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ.

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT
เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 และ
กรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2565

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)
เกณฑ์การรับเข้าศึกษา
คะแนนเฉลี่ยของกลุม่ สาระการเรียนรู้รายวิชา
GPAX (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม)
GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 1 ความถนัดทั่วไป
คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 2 ความถนัดภาษาอังกฤษ
คะแนนสอบวิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
คะแนนสอบวิชา PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
สอบสัมภาษณ์

ค่าน้ำหนักการเรียกสอบคัดเลือก (%)
ไม่กำหนดขั้นต่ำ
ไม่กำหนดขั้นต่ำ
ไม่กำหนดขั้นต่ำ
ไม่กำหนดขั้นต่ำ
10
15
15
ไม่กำหนดขั้นต่ำ
60

เงื่อนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ
1. สอบสัมภาษณ์โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือความผิดปกติใด ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในหลักสูตร โดยคณะกรรมการ
สัมภาษณ์ตดั สินถือเป็นทีส่ ิ้นสุด

**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ.

