เกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564
รูปแบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

วัน เดือน ปี
4 – 31 ม.ค. 2564
5 ก.พ. 2564
13 ก.พ. 2564
17 ก.พ. 2564
22 – 23 ก.พ. 2564
24 – 25 ก.พ. 2564
27 ก.พ. 2564
1 – 8 มี.ค. 2564

กาหนดการ
รับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ ทปอ.
สละสิทธิ์ ผ่านระบบ ทปอ.
ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้าศึกษา
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และ
ชาระค่าใช้จ่าย
11 – 18 มี.ค. 2564 นักศึกษาใหม่สั่งจองชุดและชาระเงินผ่านธนาคาร
26 – 28 พ.ค. 2564 รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ส่งเอกสารหลักฐาน
ตรวจสุขภาพและจองหอพัก
15 – 16 มิ.ย. 2564 ลงทะเบียนวิชาเรียนนักศึกษาใหม่และชาระค่าใช้จ่าย

สถานที่/เว็บไซต์
www.oapr.rmuti.ac.th
www.oapr.rmuti.ac.th
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
www.oapr.rmuti.ac.th
https://student.mytcas.com
https://student.mytcas.com
www.oapr.rmuti.ac.th
https://ess.rmuti.ac.th/Rmuti/Registration/

https://ess.rmuti.ac.th/aur/
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อาคาร 35
https://ess.rmuti.ac.th/Rmuti/Registration/

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นการเฉพาะตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
1.2 มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนดเป็นกรณีพิเศษ
1.3 ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.4 ไม่เป็นผูม้ ีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
1.5 เป็นผู้มีความประพฤติดี
1.6 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหรือเป็นผู้กาลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชัน้ ปีที่ 6
1.7 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา / คะแนนเฉลีย่ สะสม /อัตราค่าธรรมเนียม กาหนดตามรายละเอียดแนบ
ท้ายประกาศ
1.8 หากคุณสมบัติของผู้สมัครไม่ตรงตามมหาวิทยาลัยฯ กาหนดจะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณาเข้าสอบและ
เข้าศึกษา
2. รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อ
2.1 หลักเกณฑ์การคัดเลือก
2.1.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีวิธีการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ จะพิจารณาตัดสิน
ผลการคัดเลือกโดยพิจารณาจาก ใบแสดงผลการเรียน/ใบรับรองผลการเรียน เอกสารแนะนาตนเอง (Portfolio) ผลงานหรือ
ข้อกาหนดเป็นไปตามทีส่ าขาวิชาแต่ละสาขาวิชากาหนด ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบของคณะกรรมการดาเนินการเกี่ยวกับการ
รับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ถือเป็นที่สิ้นสุด

-๒2.1.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องมีคณ
ุ สมบัติ และคุณวุฒติ ามที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด
2.1.3 ผู้สมัครต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด
2.2 จานวนรับ
จานวนที่ประกาศรับตามแนบท้ายประกาศ มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับไม่เต็มจานวนตามที่
ประกาศไว้ หากมีผสู้ มัครสอบไม่ผา่ นเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2.3 ระยะเวลาศึกษาระดับปริญญาตรี
- หลักสูตร 4 ปี
สาหรับผูส้ าเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
- หลักสูตร 5 ปี
สาหรับผูส้ าเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 5 ปี
2.4 การจัดการเรียนการสอบ
ภาคปกติ ใช้เวลาศึกษาใน วันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลาราชการ
3. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร
3.1 การเลือกสาขาวิชา
3.1.1 ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าศึกษาได้ 1 อันดับเท่านั้น
3.1.2 กรณีผู้สมัครไม่เลือกสาขาวิชาไม่ถูกต้องและไม่ตรงตามเกณฑ์การคัดเลือก มหาวิทยาลัยขอสงวน
สิทธิ์ในการเปลี่ยนสาขาวิชา และตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือก ดังนั้น ผูส้ มัครจะต้องตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงบันทึกยืนยัน
ข้อมูลการสมัคร (เมื่อกดบันทึกยืนยันข้อมูลการสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้)
3.2 กาหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 4 – 31 มกราคม 2564 ทางเว็บไซต์ http://www.oapr.rmuti.ac.th เท่านั้น

ขอมูลเกณฑการรับนักศึกษา ระบบ TCAS รูปแบบที่ 1 แฟมสะสมผลงาน (โควตา Protfolio) ประจําปการศึกษา 2564
ลําดับ

รหัสสาขาวิชา

วิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา

จํานวนรับ

GPAX
(5 ภาคเรียน)

*กลุมสายที่เปดรับสมัคร
สายวิทย - คณิต

สายศิลปฯ

*จํานวนหนวยกิตกลุมสาระ
ทุกสาขาวิชา

วิทย

คณิต

เกณฑการพิจารณา/เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา

ภาษาตางประเทศ

วิทยาเขต นครราชสีมา
คณะบริหารธุรกิจ
1

2

3

4

31990101610501A สาขาวิชาการบัญชี

31990101610901A สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล

31990101610101A สาขาวิชาการเงิน

31990101610201A

สาขาวิชาการจัดการ - การจัดการทั่วไป

10

3

5

10

3.25

2.75

2.75

2.75

-

-

-

-

-

-

-

-









-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือ
เทียบเทา
2. สอบสัมภาษณ (100%)

-

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้น ปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6
หรือเทียบเทา
2. Portfolio (70%)
3. สอบสัมภาษณ (30%)
4. มีคุณสมบัติในขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ (จะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ)
ใหผูสมัครนํามาแสดงใน Portfolio
4.1 เขารวมแขงขันทางวิชาการระดับจังหวัดขึ้นไป
4.2. เปนผูนําหรือคณะกรรมการนักเรียน
4.3 เขารวมแขงขันดานกีฬา , ดนตรี , ศิลปะ , หรือนาฏศิลป ระดับจังหวัดขึ้นไป

-

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้น ปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6
หรือเทียบเทา
2. Portfolio (70%)
3. สอบสัมภาษณ (30%)
4. มีคุณสมบัติในขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ (จะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ)
ใหผูสมัครนํามาแสดงใน Portfolio
4.1 เขารวมแขงขันทางวิชาการระดับจังหวัดขึ้นไป
4.2. เปนผูนําหรือคณะกรรมการนักเรียน
4.3 เขารวมแขงขันดานกีฬา , ดนตรี , ศิลปะ , หรือนาฏศิลป ระดับจังหวัดขึ้นไป

-

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้น ปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6
หรือเทียบเทา ทุกกลุมสาระการเรียนรู
2. Portfolio (70%)
3. สอบสัมภาษณ (30%)
4. มีคุณสมบัติในขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ (จะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ)
ใหผูสมัครนํามาแสดงใน Portfolio
4.1 เขารวมแขงขันทางวิชาการระดับจังหวัดขึ้นไป
4.2. เปนผูนําหรือคณะกรรมการนักเรียน
4.3 เขารวมแขงขันดานกีฬา , ดนตรี , ศิลปะ , หรือนาฏศิลป ระดับจังหวัดขึ้นไป

ขอมูลเกณฑการรับนักศึกษา ระบบ TCAS รูปแบบที่ 1 แฟมสะสมผลงาน (โควตา Protfolio) ประจําปการศึกษา 2564
ลําดับ

5

6

7

8

รหัสสาขาวิชา

วิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา

31990101610202A สาขาวิชาการจัดการ - การจัดการอุตสาหกรรม

31990101610204A สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

31990101610203A สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส - การจัดการโซอุปทาน

31990101610601A สาขาวิชาการตลาด - การบริหารการตลาด

จํานวนรับ

3

3

5

5

GPAX
(5 ภาคเรียน)

2.75

2.5

2.75

2.75

*กลุมสายที่เปดรับสมัคร
สายวิทย - คณิต

-

-

-

-

สายศิลปฯ

-

-

-

-

*จํานวนหนวยกิตกลุมสาระ
ทุกสาขาวิชา







P

วิทย

-

-

-

-

คณิต

-

-

-

-

เกณฑการพิจารณา/เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา

ภาษาตางประเทศ

-

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้น ปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6
หรือเทียบเทา ทุกกลุมสาระการเรียนรู
2. Portfolio (70%)
3. สอบสัมภาษณ (30%)
4. มีคุณสมบัติในขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ (จะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ)
ใหผูสมัครนํามาแสดงใน Portfolio
4.1 เขารวมแขงขันทางวิชาการระดับจังหวัดขึ้นไป
4.2. เปนผูนําหรือคณะกรรมการนักเรียน
4.3 เขารวมแขงขันดานกีฬา , ดนตรี , ศิลปะ , หรือนาฏศิลป ระดับจังหวัดขึ้นไป

-

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้น ปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6
หรือเทียบเทา ทุกกลุมสาระการเรียนรู
2. Portfolio (70%)
3. สอบสัมภาษณ (30%)
4. มีคุณสมบัติในขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ (จะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ)
ใหผูสมัครนํามาแสดงใน Portfolio
4.1 เขารวมแขงขันทางวิชาการระดับจังหวัดขึ้นไป
4.2. เปนผูนําหรือคณะกรรมการนักเรียน
4.3 เขารวมแขงขันดานกีฬา , ดนตรี , ศิลปะ , หรือนาฏศิลป ระดับจังหวัดขึ้นไป

-

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้น ปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6
หรือเทียบเทา ทุกกลุมสาระการเรียนรู
2. Portfolio (70%)
3. สอบสัมภาษณ (30%)
4. มีคุณสมบัติในขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ (จะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ)
ใหผูสมัครนํามาแสดงใน Portfolio
4.1 เขารวมแขงขันทางวิชาการระดับจังหวัดขึ้นไป
4.2. เปนผูนําหรือคณะกรรมการนักเรียน
4.3 เขารวมแขงขันดานกีฬา , ดนตรี , ศิลปะ , หรือนาฏศิลป ระดับจังหวัดขึ้นไป

-

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6
หรือเทียบเทา ทุกกลุมสาระการเรียนรู
2. สอบสัมภาษณ (50%)
3. Portfolio (50%)
4. มีคณ
ุ สมบัติขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ (จะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ)
4.1 เขารวมการแขงขันหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับประกอบธุรกิจ
4.2 มีประสบการณในการฝกงานหรือทํางานที่เกี่ยวกับการตลาด

ขอมูลเกณฑการรับนักศึกษา ระบบ TCAS รูปแบบที่ 1 แฟมสะสมผลงาน (โควตา Protfolio) ประจําปการศึกษา 2564
ลําดับ

9

รหัสสาขาวิชา

วิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา

31990101610602A สาขาวิชาการตลาด - การตลาดดิจิทัล

จํานวนรับ

5

GPAX
(5 ภาคเรียน)

2.75

*กลุมสายที่เปดรับสมัคร
สายวิทย - คณิต

-

สายศิลปฯ

-

*จํานวนหนวยกิตกลุมสาระ
ทุกสาขาวิชา

P

วิทย

-

คณิต

-

เกณฑการพิจารณา/เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา

ภาษาตางประเทศ

-

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6
หรือเทียบเทา ทุกกลุมสาระการเรียนรู
2. สอบสัมภาษณ (50%)
3. Portfolio (50%)
4. มีคณ
ุ สมบัติขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ (จะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ)
4.1 เขารวมการแขงขันหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับประกอบธุรกิจ
4.2 มีประสบการณในการฝกงานหรือทํางานที่เกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล เชน Youtuber,
Content Creator, มีหนารานออนไลน หรือขายของออนไลนผานชองทางตางๆ

คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
10

11

12

31990102212701A สาขาวิชาฟสิกสประยุกต

31990102212801A สาขาวิชาวิทยาการวัสดุและนวัตกรรม

31990102220201A สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

17

10

10

2.00

2.00

2.75





-

-

-

-

-

-



20

15

-

10

10

-

-

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6
หรือเทียบเทา
2. สอบสัมภาษณ (50%)
3. Portfolio (50%)

-

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6
หรือเทียบเทา
2. สอบสัมภาษณ (50%)
3. Portfolio (50%)

-

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6
2. เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6
3. สอบสัมภาษณ (70%)
4. มีคุณสมบัติในขอใดขอหนึ่งตอไปนี้จะพิจารณาเปนพิเศษ ใหผูสมัครนํามาแสดงใน
Portfolio (30%)
4.1 เขารวมแขงขันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2 เปนผูนําหรือคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.3 เปนนักเรียนในหองเรียนผูมีความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอมูลเกณฑการรับนักศึกษา ระบบ TCAS รูปแบบที่ 1 แฟมสะสมผลงาน (โควตา Protfolio) ประจําปการศึกษา 2564
ลําดับ

13

14

15

16

17

รหัสสาขาวิชา

วิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา

31990102210201A สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส

31990102500401A สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร

31990102210401A สาขาวิชาเคมี

31990102213301A สาขาวิชาสถิตปิ ระยุกต

31990102211201A สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ

จํานวนรับ

20

60

30

15

15

GPAX
(5 ภาคเรียน)

2.75

2.00

2.50

2.00

2.50

*กลุมสายที่เปดรับสมัคร
สายวิทย - คณิต

P

-





P

สายศิลปฯ

P

-

-

-

-

*จํานวนหนวยกิตกลุมสาระ
ทุกสาขาวิชา

-



-

-

-

วิทย

15

-

22

22

22

คณิต

12

-

12

12

12

เกณฑการพิจารณา/เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา

ภาษาตางประเทศ

9

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6
หรือเทียบเทา
2. สอบสัมภาษณ (70%)
3. Portfolio (30%)
4. คุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ (จะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ)
4.1 เขารวมการแขงขันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตรหรือเทคโนโลยี
4.2 เปนผูนําหรือคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมดานจิตอาสา
4.3 เปนผูนําหรือคณะกรรมการสภานักเรียน

-

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6
หรือเทียบเทา
2. สอบสัมภาษณ (50%)
3. Portfolio (30%)

-

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6
2. เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6
3. สอบสัมภาษณ (50%)
4. Portfolio (50%)
5. มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ (จะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ)
- เขารวมแขงขันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร

-

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6
หรือเทียบเทา
2. สอบสัมภาษณ (50%)
3. Portfolio (50%)

-

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6
หรือเทียบเทา
2. สอบสัมภาษณ (30%)
3. Portfolio (50%)
4. มีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ (จะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ)
4.1 เขารวมแขงขันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตรหรือวิทยาศาสตร
4.2 เปนนักเรียนในหองเรียนผูมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตรหรือวิทยาศาสตร

ขอมูลเกณฑการรับนักศึกษา ระบบ TCAS รูปแบบที่ 1 แฟมสะสมผลงาน (โควตา Protfolio) ประจําปการศึกษา 2564
ลําดับ

18

19

20

21

22

รหัสสาขาวิชา

วิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา

31990102112001A สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

319901025000402A สาขาวิชานวัตกรรมขาว

31990102500403A สาขาวิชาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร

31990102903801A สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน

31990102620101A สาขาวิชาการทองเที่ยวและการบริการ

จํานวนรับ

15

10

15

15

15

GPAX
(5 ภาคเรียน)

2.5

2.00

2.00

2.50

2.75

*กลุมสายที่เปดรับสมัคร
สายวิทย - คณิต

√





-

-

สายศิลปฯ

*จํานวนหนวยกิตกลุมสาระ
ทุกสาขาวิชา

√

-

-

-

-

วิทย

22

-

-



P

15

15

-

-

คณิต

12

10

10

-

-

เกณฑการพิจารณา/เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา

ภาษาตางประเทศ

9

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยม ศึกษาชั้นปที่ 6
หรือเทียบเทา
2. Portfolio (70%)
3. สอบสัมภาษณ (30%)
4.คุณสมบัติของผูสมัครที่จะพิจารณาเปนพิเศษ(นําportfolio มาแสดง)
4.1 มีความสามารถทางการกีฬา หรือเคยเขารวมการแขงขันกีฬาในระดับโรงเรียน จังหวัด
และอื่นๆ
4.2 เปนผูนําการทํากิจกรรมชวยเหลือหรือกิจกรรมจิตอาสาตางๆ

-

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6
หรือเทียบเทา
2. สอบสัมภาษณ (30%)
3. Portfolio (70%)

-

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6
หรือเทียบเทา
2. สอบสัมภาษณ (50%)
3. Portfolio (30%)
4. มีคณ
ุ สมบัติ ดังตอไปนี้ (จะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ) )
4.1 เขารวมการแขงขันทางวิชาการ หรือเปนตัวแทนเขารวมการแขงขันทางวิชาการที่
เกี่ยวของ

-

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือ
เทียบเทา
2. สอบสัมภาษณ (30%)
3. Portfolio ดานเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน (70%)

-

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6
หรือเทียบเทา
2. สอบสัมภาษณ (50%)
3. Portfolio( 50%)
คุณสมบัติของผูสมัคร
-ความสามารถพิเศษดานการเปนมัคคุเทศก -ดานการบริการ
-ดานการทองเที่ยว

ขอมูลเกณฑการรับนักศึกษา ระบบ TCAS รูปแบบที่ 1 แฟมสะสมผลงาน (โควตา Protfolio) ประจําปการศึกษา 2564
ลําดับ

23

รหัสสาขาวิชา

วิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา

3199010290201A สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

จํานวนรับ

35

GPAX
(5 ภาคเรียน)

3.00

*กลุมสายที่เปดรับสมัคร
สายวิทย - คณิต

-

สายศิลปฯ

-

*จํานวนหนวยกิตกลุมสาระ
ทุกสาขาวิชา



วิทย

-

คณิต

-

เกณฑการพิจารณา/เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา

ภาษาตางประเทศ

-

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้น ปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6
หรือเทียบเทา
2. กลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษไมต่ํากวา 3.00 (50%)
3. สอบสัมภาษณ (30%)
4. Portfolio (20%) มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ (จะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ)
4.1 เขารวมแขงขันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับภาษาอังกฤษ
4.2 เปนผูนําหรือคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวของกับภาษาอังกฤษ
4.3 เปนนักเรียนในหองเรียนผูมีความสามารถพิเศษทางภาษาอังกฤษ

-

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือ
เทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
4. Portfolio (60%)
ความสามารถพิเศษ/ความโดดเดน ดานวิชาการ ดานกีฬา และดานดนตรี
5. สอบสัมภาษณ (40%)

-

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือ
เทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
4. Portfolio (60%)
ความสามารถพิเศษ/ความโดดเดน ดานวิชาการ ดานกีฬา และดานดนตรี
5. สอบสัมภาษณ (40%)

-

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือ
เทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
4. Portfolio (60%)
ความสามารถพิเศษ/ความโดดเดน ดานวิชาการ ดานกีฬา และดานดนตรี
5. สอบสัมภาษณ (40%)

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

24

25

26

31990103302101A สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ม.6)

31990103302701A สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจและภูมิสารสนเทศ (ม.6)

31990103301601A สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (ม.6)

16

15

15

3

2.5

2.75







-

-

-

-

-

-

22

22

22

12

12

12

ขอมูลเกณฑการรับนักศึกษา ระบบ TCAS รูปแบบที่ 1 แฟมสะสมผลงาน (โควตา Protfolio) ประจําปการศึกษา 2564
ลําดับ

27

28

29

30

รหัสสาขาวิชา

วิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา

31990103300501A สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (ม.6)

31990103303401A สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส -ระบบสื่อสาร (ม.6)

31990103303402A สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส -ระบบควบคุมอัตโนมัติ (ม.6)

31990103301801A สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (ม.6)

จํานวนรับ

13

10

10

15

GPAX
(5 ภาคเรียน)

2.75

2.75

2.75

2

*กลุมสายที่เปดรับสมัคร
สายวิทย - คณิต









สายศิลปฯ

-

-

-

-

*จํานวนหนวยกิตกลุมสาระ
ทุกสาขาวิชา

-

-

-

-

วิทย

22

22

22

22

คณิต

12

12

12

12

เกณฑการพิจารณา/เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา

ภาษาตางประเทศ

-

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือ
เทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
4. Portfolio (60%)
ความสามารถพิเศษ/ความโดดเดน ดานวิชาการ ดานกีฬา และดานดนตรี
5. สอบสัมภาษณ (40%)

-

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือ
เทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
4. Portfolio (60%)
ความสามารถพิเศษ/ความโดดเดน ดานวิชาการ ดานกีฬา และดานดนตรี
5. สอบสัมภาษณ (40%)

-

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือ
เทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
4. Portfolio (60%)
ความสามารถพิเศษ/ความโดดเดน ดานวิชาการ ดานกีฬา และดานดนตรี
5. สอบสัมภาษณ (40%)

-

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือ
เทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
4. Portfolio (60%)
ความสามารถพิเศษ/ความโดดเดน ดานวิชาการ ดานกีฬา และดานดนตรี
5. สอบสัมภาษณ (40%)

ขอมูลเกณฑการรับนักศึกษา ระบบ TCAS รูปแบบที่ 1 แฟมสะสมผลงาน (โควตา Protfolio) ประจําปการศึกษา 2564
ลําดับ

31

32

33

34

รหัสสาขาวิชา

วิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา

31990103300701A สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ม.6)

31990103301901A สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส (ม.6)

31990103300401A สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (ม.6)

31990103300402A สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารและหลังการเก็บเกี่ยว (ม.6)

จํานวนรับ

23

10

13

15

GPAX
(5 ภาคเรียน)

2.75

2.5

2

2

*กลุมสายที่เปดรับสมัคร
สายวิทย - คณิต









สายศิลปฯ

-

-

-

-

*จํานวนหนวยกิตกลุมสาระ
ทุกสาขาวิชา

-

-

-

-

วิทย

22

22

22

22

คณิต

12

12

12

12

เกณฑการพิจารณา/เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา

ภาษาตางประเทศ

-

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือ
เทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
4. Portfolio (60%)
ความสามารถพิเศษ/ความโดดเดน ดานวิชาการ ดานกีฬา และดานดนตรี
5. สอบสัมภาษณ (40%)

-

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือ
เทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
4. Portfolio (60%)
ความสามารถพิเศษ/ความโดดเดน ดานวิชาการ ดานกีฬา และดานดนตรี
5. สอบสัมภาษณ (40%)

-

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือ
เทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
4. Portfolio (60%)
ความสามารถพิเศษ/ความโดดเดน ดานวิชาการ ดานกีฬา และดานดนตรี
5. สอบสัมภาษณ (40%)

-

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือ
เทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
4. Portfolio (60%)
ความสามารถพิเศษ/ความโดดเดน ดานวิชาการ ดานกีฬา และดานดนตรี
5. สอบสัมภาษณ (40%)

ขอมูลเกณฑการรับนักศึกษา ระบบ TCAS รูปแบบที่ 1 แฟมสะสมผลงาน (โควตา Protfolio) ประจําปการศึกษา 2564
ลําดับ

35

36

37

38

รหัสสาขาวิชา

วิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา

31990103300702A สาขาวิชาวิศวกรรมการทําความเย็นและการปรับอากาศ (ม.6)

31990103300703A สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก (ม.6)

31990103303501A สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ม.6)

31990103302401A สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส (ม.6)

จํานวนรับ

5

10

6

32

GPAX
(5 ภาคเรียน)

2.5

2.5

3

3

*กลุมสายที่เปดรับสมัคร
สายวิทย - คณิต









สายศิลปฯ

-

-

-

-

*จํานวนหนวยกิตกลุมสาระ
ทุกสาขาวิชา

-

-

-

-

วิทย

22

22

22

22

คณิต

12

12

12

12

เกณฑการพิจารณา/เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา

ภาษาตางประเทศ

-

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือ
เทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
4. Portfolio (60%)
ความสามารถพิเศษ/ความโดดเดน ดานวิชาการ ดานกีฬา และดานดนตรี
5. สอบสัมภาษณ (40%)

-

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือ
เทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
4. Portfolio (60%)
ความสามารถพิเศษ/ความโดดเดน ดานวิชาการ ดานกีฬา และดานดนตรี
5. สอบสัมภาษณ (40%)

-

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือ
เทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
4. Portfolio (60%)
ความสามารถพิเศษ/ความโดดเดน ดานวิชาการ ดานกีฬา และดานดนตรี
5. สอบสัมภาษณ (40%)

-

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือ
เทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
4. Portfolio (60%)
ความสามารถพิเศษ/ความโดดเดน ดานวิชาการ ดานกีฬา และดานดนตรี
5. สอบสัมภาษณ (40%)

ขอมูลเกณฑการรับนักศึกษา ระบบ TCAS รูปแบบที่ 1 แฟมสะสมผลงาน (โควตา Protfolio) ประจําปการศึกษา 2564
ลําดับ

39

รหัสสาขาวิชา

วิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา

31990103302501A สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-โลหการ (ม.6)

จํานวนรับ

20

GPAX
(5 ภาคเรียน)

2

*กลุมสายที่เปดรับสมัคร
สายวิทย - คณิต



สายศิลปฯ

-

*จํานวนหนวยกิตกลุมสาระ
ทุกสาขาวิชา

-

วิทย

22

คณิต

12

ภาษาตางประเทศ

-

40

31990103302502A สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-พอลิเมอร (ม.6)

20

2



-

-

22

12

-

41

31990103302201A สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (ม.6)

15

2.5



-

-

22

12

-

42

43

31990103300403A สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ (ม.6)

31990103303201A สาขาวิชาวิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน (ม.6)

13

9

2

2.5





-

-

-

-

22

22

12

12

เกณฑการพิจารณา/เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา
1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือ
เทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
4. Portfolio (60%)
ความสามารถพิเศษ/ความโดดเดน ดานวิชาการ ดานกีฬา และดานดนตรี
5. สอบสัมภาษณ (40%)
1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือ
เทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
4. Portfolio (60%)
1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือ
เทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
4. Portfolio (60%)
ความสามารถพิเศษ/ความโดดเดน ดานวิชาการ ดานกีฬา และดานดนตรี
5. สอบสัมภาษณ (40%)

-

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือ
เทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
4. Portfolio (60%)
ความสามารถพิเศษ/ความโดดเดน ดานวิชาการ ดานกีฬา และดานดนตรี
5. สอบสัมภาษณ (40%)

-

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือ
เทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
4. Portfolio (60%)
ความสามารถพิเศษ/ความโดดเดน ดานวิชาการ ดานกีฬา และดานดนตรี
5. สอบสัมภาษณ (40%)
6. ตองไมเปนผูมีตาบอดสี

ขอมูลเกณฑการรับนักศึกษา ระบบ TCAS รูปแบบที่ 1 แฟมสะสมผลงาน (โควตา Protfolio) ประจําปการศึกษา 2564
ลําดับ

44

45

รหัสสาขาวิชา

วิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา

31990103301501A สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทนและสิ่งแวดลอม (ม.6)

31990103300404A สาขาวิชาวิศวกรรมฟารมอัจฉริยะ (ม.6)

จํานวนรับ

9

9

GPAX
(5 ภาคเรียน)

2.5

*กลุมสายที่เปดรับสมัคร
สายวิทย - คณิต



2.5



สายศิลปฯ

-

-

*จํานวนหนวยกิตกลุมสาระ
ทุกสาขาวิชา

-

-

วิทย

22

22

คณิต

12

12

เกณฑการพิจารณา/เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา

ภาษาตางประเทศ

-

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือ
เทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
4. Portfolio (60%)
ความสามารถพิเศษ/ความโดดเดน ดานวิชาการ ดานกีฬา และดานดนตรี
5. สอบสัมภาษณ (40%)

-

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือ
เทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
4. Portfolio (60%)
ความสามารถพิเศษ/ความโดดเดน ดานวิชาการ ดานกีฬา และดานดนตรี
5. สอบสัมภาษณ (40%)

-

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6
หรือเทียบเทา
2. สัมภาษณ (50%)
3. Portfolio (50%)

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
46

47

48

31990104800301A สาขาวิชาทัศนศิลป (ม.6)

31990104800102A สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (ม.6)

31990104800101A สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป (ม.6)

10

5

15

2.00

1.80

2.00

-

-

-

-

-

-







-

-

-

-

-

-

-

-

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6
หรือเทียบเทา
2. สัมภาษณ (60%)
3. Portfolio (20%) ดานการออกแบบ/ศิลปะ
4. Portfolio (20%) ความสามารถพิเศษ : กีฬา ดนตรี วาดภาพ และการประกวดตาง ๆ
1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6
หรือเทียบเทา
2. สัมภาษณ (60%)
3. Portfolio (40%)
4. แฟมสะสมผลงานดานการออกแบบ / กราฟฟก /ถายภาพ /วาดภาพ
5. แฟมสะสมผลงานดานกิจกรรม / จิตอาสา

ขอมูลเกณฑการรับนักศึกษา ระบบ TCAS รูปแบบที่ 1 แฟมสะสมผลงาน (โควตา Protfolio) ประจําปการศึกษา 2564
ลําดับ

49

50

51

52

รหัสสาขาวิชา

วิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา

31990104400501A สาขาวิชาสถาปตยกรรม (ม.6)

31990104400701A สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน (ม.6)

31990104400401A สาขาวิชาเทคโนโลยีการผังเมือง (ม.6)

31990104220101A สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (ม.6)

จํานวนรับ

5

6

5

2

GPAX
(5 ภาคเรียน)

2.75

2.75

2.00

2.75

*กลุมสายที่เปดรับสมัคร
สายวิทย - คณิต



-

-

-

สายศิลปฯ
-

-

-

-

*จํานวนหนวยกิตกลุมสาระ
ทุกสาขาวิชา
-







วิทย
22

-

-

-

คณิต
12

-

-

-

เกณฑการพิจารณา/เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา

ภาษาตางประเทศ
-

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6
หรือเทียบเทา
2. Portfolio ที่เกี่ยวของกับการเรียนสถาปตยกรรมเทานั้น (50%)
3. สัมภาษณ (50%)

-

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6
หรือเทียบเทา
2. Portfolio (60%)
3. สัมภาษณ (40%)

-

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6
หรือเทียบเทา
2. Portfolio (60%)
3. สัมภาษณ (40%)

-

1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือ
เทียบเทา
2. Portfolio (60%)
3. สัมภาษณ (40%)

