ประกาศคณะอนุกรรมการวิชาการในคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น
เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็น ชั้นปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2565
-------------------ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 และเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 เห็นชอบ
ในหลักการโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการลงทุน
และเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาบุคลากร
ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่มีทักษะความเชี่ยวชาญสูงในการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื ่ อ ตอบโจทย์ อ ุ ต สาหกรรมเป้ า หมายตามยุ ท ธศาสตร์ ข องประเทศ โดยให้ ส ำนั ก งานปลั ด กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) สำนักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และ
สร้างความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น (National Institute
of Technology: NIT) ในการจัดตั้งและดำเนินงานสถาบันไทยโคเซ็น 2 แห่ง นั้น
ในปีการศึกษา 2565 สป.อว. สพฐ. และ สสวท. ได้ขอความร่วมมือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษารอบที่ 1 จากนักเรียนทั่วประเทศที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ โดยดำเนินการพร้อมกับการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ใช้ข้อสอบ
เดียวกัน) และสำหรับการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 สถาบันไทยโคเซ็นแต่ละแห่ง จะเป็นผู้ดำเนินการสอบ
คัดเลือก (แยกกัน)
เพื่ อให้ เป็ นไปตามมติ คณะรั ฐมนตรี คณะอนุ กรรมการวิ ชาการในคณะกรรมการบริ หาร
โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติในการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเป็น
นักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็น ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในสถาบันไทยโคเซ็นทั้ง 2 แห่งของโครงการ
ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2564
1.2 มีผลการเรียน ดังนี้
/1.2.1 ระดับ...

-21.2.1. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.2.2. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2
ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.2.3. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2
ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.2.4. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2
ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.3 มีสัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน)
1.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการพักในหอพักของสถาบัน
1.5 มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
1.6 มีความตั้งใจเข้าศึกษาในสถาบันไทยโคเซ็น สนใจเป็นวิศวกร นักเทคนิค หรือนักนวัตกร หรือ สนใจ
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าด้านวิศวกรรมศาสตร์ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
1.7 สามารถพักอยู่ในสถาบันไทยโคเซ็นหรือสถานที่ที่สถาบันไทยโคเซ็นจัดไว้ให้ในลักษณะโรงเรียน
ประจำได้ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของสถาบันไทยโคเซ็นในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการกำหนดใน
อนาคต
2. ระยะเวลาการสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2564
3. สิทธิในการเลือกสถาบันไทยโคเซ็น และโรงเรียนอื่น ๆ
3.1 นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ทุกคน มีสิทธิในการเลือกเข้าศึกษาในสถาบันไทยโคเซ็นได้เพียง 1 แห่ง
(ได้แก่สถาบันโคเซ็น สจล. หรือสถาบันโคเซ็น มจธ. แห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้น) โดยจะต้องเลือกสถาบัน
ไทยโคเซ็นในการสมัครรอบที่ 1 ในระบบการรับสมัครของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3.2 นักเรียนจะได้เลือกหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในการยืนยันสิทธิ์เพื่อสอบคัดเลือกรอบที่ 2
โดยสถาบั นไทยโคเซ็ นแต่ ละแห่ งมี หลั กสู ตรที ่ เปิ ดสอนแตกต่ างกั นตามรายละเอียดด้านล่าง
นักเรียนจึงควรศึกษารายละเอียดของหลักสูตรสาขาวิชาก่อนตัดสินใจเลือกเรียนในสถาบันไทยโคเซ็น
แห่งใดแห่งหนึ่ง
สถาบันโคเซ็น สจล.
- สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering) จำนวนรับเข้าศึกษา 48 คน
- สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) จำนวนรับเข้าศึกษา 48 คน
สถาบันโคเซ็น มจธ.
- สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ (Automation Engineering) จำนวนรับเข้าศึกษา 48 คน
- สาขาวิศวกรรมชีวภาพ (Bio Engineering) จำนวนรับเข้าศึกษา 48 คน
/3.3 สถาบันไทยโคเซ็น...

-33.3 สถาบั นไทยโคเซ็ นมิ ไ ด้ จำกั ดสิ ทธิ นั กเรี ยนที ่ สมั ครเข้ ารั บการคั ดเลื อกเป็ นนั กศึ กษาในสถาบั น
ไทยโคเซ็น ในการเลือกสมัครทุกโครงการในระบบรับสมัคร
3.4 อย่างไรก็ตามโรงเรียนหรือโครงการอื่น อาจมีกฎเกณฑ์ที่ต่างกันขอให้นักเรียนศึกษารายละเอียดของ
ประกาศการรับสมัครของทุกโรงเรียนหรือโครงการก่อนการตัดสินใจและการลงทะเบียนสมัครสอบ
คัดเลือก
4. สถานที่สอบถามข้อมูล
4.1 โรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่
4.2 สถาบันไทยโคเซ็นแต่ละแห่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่ 1 และ 2
4.3 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 5425
อีเมล wrung@ipst.ac.th
4.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) เว็บไซต์ www.mwit.ac.th อีเมล admission@mwit.ac.th
เฟสบุ๊ก https://www.facebook.com/MWITadmission
5. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกรอบที่ 1
5.1 การสอบคัดเลือกมี 2 รอบ นักเรียนที่สมัครทุกคนต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกรอบที่ 1
คนละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
5.2 ในกรณีที่นักเรียนมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน จะสามารถขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัคร
สอบได้ แต่ทั้งนีต้ อ้ งส่งหลักฐานรับรองจากผูอ้ ำนวยการโรงเรียนทีน่ กั เรียนกำลังศึกษาอยูว่ า่ ครอบครัว
มีฐานะยากจนจริง สมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ไปที่
ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (งานวิชาการ)
ที่อยู่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เลขที่ 364 หมู่ที่ 5
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
6. วิธีการสมัครและรายละเอียดการสมัคร
นั ก เรี ย นสามารถศึ ก ษารายละเอี ย ดของขั ้ น ตอนการสมั ค รต่ า ง ๆ ตามที ่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นเว็ บ ไซต์
www.mwit.ac.th และคลิกที่เมนู “การรับเข้าศึกษา” โดยเมื่อนักเรียนกดยืนยันการสมัครและชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว จึงจะถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการสมัครอย่างสมบูรณ์
* การแก้ไขข้อมูลหลังจากการยืนยันไว้ไม่สามารถกระทำได้ หากต้องการแก้ไขจะต้องดำเนินการ
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ เพื่อยกเลิกการสมัครสอบดังกล่าวก่อนดำเนินการสมัครใหม่อีกครั้ง
เท่านั้น

/7. กำหนดการ...

-47. กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบที่ 1
7.1 นักเรียนที่สมัครสอบตามข้อ 6. แล้ว จะต้องเข้าสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ณ สนามสอบที่ปรากฏในบัตร
ประจำตัวผู้เข้าสอบ โดยในวันสอบให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่สั่งพิมพ์จากระบบออนไลน์
พร้อมบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและออกโดย
หน่วยงานราชการไปแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบด้วย นักเรียนที่ไม่ได้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
ไปในวันสอบคัดเลือก อาจถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าสอบได้
7.2 กำหนดการสอบคัดเลือกรอบที่ 1
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 13.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้
เวลา
09.00 – 10.30 น.

วิชาสอบ

รายละเอียด

วิชาคณิตศาสตร์ การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematic Literacy) โดยประเมินครอบคลุม
บริบทในโลกชีวิตจริง อาทิ บริบทส่วนตัว สังคม การงานอาชีพ เนื้อหา
สาระทางคณิตศาสตร์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ที่มุ่งแสดงให้เห็น
การคิดวิธีการ ให้ออกมาในรูปแบบคณิตศาสตร์ ใช้ความคณิศาสตร์ และ
ตีความและแปลความเพื่อประเมินผลลัพธ์มาตอบปัญหาในชีวิตจริง

11.30 – 13.00 น. วิชาวิทยาศาสตร์ การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) โดยประเมินครอบคลุมใน
3 ด้าน คือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติ
เชิงวิทยาศาสตร์

หมายเหตุ เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสอบครอบคลุมเนื้อหาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 รวม
4 ภาคเรียน (ตามที่ปรากฏในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยศาสตร์ และ
ภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาคณิตศาสตร์หน้า 12 – 29 และวิชาวิทยาศาสตร์หน้า 37 – 87)

8. การตรวจสอบคุณสมบัติ
ทางสถาบันไทยโคเซ็นที่นักเรียนเลือกสมัครจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติจากหลักฐาน
ที่นักเรียนส่งมาว่าเป็นไปตามคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาในสถาบันไทยโคเซ็นหรือไม่ โดยสถาบัน
ไทยโคเซ็นจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจสอบคุณสมบัติของโรงเรียนหรือโครงการอื่นที่ร่วมใช้ข้อสอบ
เดียวกัน
ทั้งนี้หากหลักฐานไม่ครบถ้วนสำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติของสถาบันไทยโคเซ็น ทาง
สถาบันไทยโคเซ็นที่นักเรียนเลือกสมัครจะแจ้งกลับไปยังนักเรียนทางอีเมลที่นักเรียนลงทะเบียนไว้ เพื่อขอ
หลักฐานการสมัครเพิ่มเติม
/ในการตรวจสอบ...

-5ในการตรวจสอบคุณสมบัติหากพบในภายหลังว่านักเรียนมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1
หรือให้ข้อมูลในการเลือกสมัครที่เป็นเท็จ นักเรียนจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าสอบคัดเลือกรอบที่ 2 ของ
สถาบันไทยโคเซ็นโดยไม่สามารถขอค่าสมัครสอบคืนได้ และหากตรวจพบหลังผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2
เป็ นต้ นไปแล้ ว ทางสถาบั นไทยโคเซ็ นจะตั ดสิ ทธิ ์ การเข้ าศึ กษาในสถาบันไทยโคเซ็น ทุ กกรณี และ
ไม่สามารถขอค่าสมัครสอบในรอบใด ๆ คืนได้
9. การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1
9.1 สถาบันไทยโคเซ็นจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 โดยจะเรียงลำดับโดยใช้ผลรวม
ของคะแนน T-Score ของแต่ละรายวิชา โดยให้น้ำหนักคะแนน T-Score เท่ากันทั้งสองวิชา
9.2 สถาบั น ไทยโคเซ็ น แต่ ล ะแห่ ง จะประกาศรายชื ่ อ ตามเกณฑ์ ใ นข้ อ 9.1 เป็ น จำนวนตาม
เอกสารแนบท้ายที่ 1 และ 2
9.3 สถาบั น ไทยโคเซ็ น แต่ ล ะแห่ ง จะประกาศผลการสอบคั ด เลื อ กรอบที ่ 1 ภายในวั นอั ง คารที่
21 ธันวาคม 2564 ตามช่องทางการติดต่อในเอกสารแนบท้ายที่ 1 และ 2
9.4 นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวมีสิทธิ์ที่จะเข้าสอบคัดเลือกรอบที่ 2 โดยจะต้องยืนยันสิทธิ์กับสถาบันไทย
โคเซ็นและเสียค่าธรรมเนียมสอบตามกำหนดการและวิธีการชำระเงินที่สถาบันไทยโคเซ็นแต่ละแห่ง
จะกำหนด
10. การขอดูคะแนนการสอบคัดเลือกรอบที่ 1
ทางสถาบันไทยโคเซ็นและโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้นักเรียนที่
ได้รับการประกาศผลสอบไม่ผ่านในทุกโครงการที่สมัครไว้เท่านั้น ที่จะสามารถขอดูคะแนนได้ ภายในวัน
เวลาที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์กำหนด โดยรายละเอียดการขอข้อมูลคะแนนจะแจ้งให้ทราบพร้อมการ
ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบที่ 1
11. รายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบที่ 2
นั ก เรี ย นที ่ เ ข้ า สอบคั ด เลื อ กรอบที ่ 2 ของสถาบั น ไทยโคเซ็ น แต่ ล ะแห่ ง ทุ ก คนต้ อ งเสี ย
ค่าธรรมเนียมรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่ 1 และ 2
12. เหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคนา 2019 (COVID-19) รุนแรงจนทำให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถดำเนินการจัดสอบคัดเลือกได้ จะดำเนินการดังนี้
12.1 การสอบคัดเลือกรอบที่ 1 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อาจพิจารณาเลื่อนกำหนดวันสอบ จนกว่า
สถานการณ์จะอำนวยให้มีการจัดสอบได้
12.2 การสอบคัดเลือกรอบที่ 2 สถาบันไทยโคเซ็นแต่ละแห่งอาจพิจารณาเลื่อนกำหนดวันสอบ ปรับ
รูปแบบการสอบ หรืองดการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 ได้
/13. การรายงานตัว...

-613. การรายงานตั ยืนยัน ิทธิ์เข้า ึก า
ผู้ ที่ได้รั บ การคัดเลื กเข้าเป็นนัก ึก า ถาบัน ไทยโคเซ็น ต้ งนา ลั กฐานการ ึก าและ
ลักฐานแ ดงตน ร มถึง ลักฐาน ื่น ๆ ซึ่ง ถาบันไทยโคเซ็นแต่ละแ ่งจะประกา ใ ้ทราบพร้ มผลการ
บคัดเลื กร บที่ 2 ไปรายงานตั ยืนยัน ิทธิ์เข้า ึก า โดยมีบิดา มารดา รื ผู้ปกคร งโดยช บตาม
กฎ มายเป็นผู้ทา ัญญารายงานตั ตาม ันและเ ลาที่แต่ละ ถาบันกา นด ซึ่งจะแจ้งใ ้ทราบในภาย ลัง
ากไม่ไปรายงานตั ตามที่กา นดถื ่า ละ ิทธิ์
ทั้งนี้ ถาบันไทยโคเซ็นแต่ละแ ่ง าจจัดใ ้มีการเข้าค่ายปฐมนิเท เพื่ ทาค ามคุ้นเคยและ
ค ามเข้าใจในระบบการเรียนการ น รื าจจัดใ ้มีการทด บพื้นฐานทาง ิชาต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่ เป็น
ข้ มูลในการจัดการเรียนการ นใ ้มีประ ิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ร มถึงการจัดกิจกรรมในรูปแบบ นไลน์
ตามค ามเ มาะ มต่ ถานการณ์การแพร่ระบาดข งเชื้ ไ รั โคนา 2019 (COVID-19)
14. ค่าใช้จ่ายในการเรียน
ผู้ที่ยืนยัน ิทธิ์เป็นนัก ึก าข ง ถาบันไทยโคเซ็น จะได้รับการ นับ นุนค่าใช้จ่ายในการเรียน
การ นตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จน าเร็จการ ึก าในชั้นปีที่ 5 ข ง ถาบันไทยโคเซ็น ตามเงื่ นไขนักเรียนทุน
รัฐบาล (ทุนการ ึก าโครงการจัดตั้ง ถาบันไทยโคเซ็น)
15. โอกา ในการ ึก าต่อ
นัก ึก าที่มีผลการเรียนดี ร มถึงมีผลการ บมาตรฐานภา าญี่ปุ่น ภายใต้เงื่ นไขที่ ถาบัน
ไทยโคเซ็นร่ มกา นดกับ ถาบันโคเซ็น ประเท ญี่ปุ่น จะมีโ กา ได้รับการคัดเลื กเพื่ ึก าต่ ในชั้นปีที่
3 ถึง ชั้นปีที่ 5 ที่ ถาบันโคเซ็น ในประเท ญี่ปุ่น ด้ ยทุนรัฐบาล และ/ รื มีโ กา ได้รับคัดเลื ก ึก าต่
จน าเร็จการ ึก าระดับปริญญาตรีด้ ยทุนรัฐบาลเช่นกัน
ประกา ณ ันที่

25 กรกฎาคม พ. . 2564

(ร ง า ตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตน ิริชัย)
ประธาน นุกรรมการ ิชาการ
ในคณะกรรมการบริ ารโครงการจัดตั้ง ถาบันไทยโคเซ็น
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