
 

ส ำนักงำนคัดเลือกแลสรรหำนักศกึษำ 
 

 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
โครงการคัดเลอืกตรงกลุ่ม ปวช.  
ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 
 
 
 

 

คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  

สาขาวิชา จ านวนเรียกสอบคัดเลือก* จ านวนรับเข้าศึกษา 

วิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ. 5 ปี) 30 10 

วิศวกรรมโยธำ (ค.อ.บ. 5 ปี) 30 10 

วิศวกรรมอุตสำหกำร (ค.อ.บ. 5 ปี) 10 5 

วิศวกรรมไฟฟ้ำ-วิชำเอกไฟฟ้ำก ำลงั (ค.อ.บ. 5 ปี) 30 10 

วิศวกรรมไฟฟ้ำ-วิชำเอกอิเล็กทรอนิกส์ (ค.อ.บ. 5 ปี) 30 10 

วิศวกรรมไฟฟ้ำ-วิชำเอกคอมพิวเตอร์ (ค.อ.บ. 5 ปี) 30 10 

เทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ทล.บ. เครื่องกล) 10 5 

เทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ทล.บ. โยธำ) 10 5 

เทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ทล.บ. อุตสำหกำร) 10 5 

เทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ทล.บ. ไฟฟ้ำ) 10 5 
รวม 200 75 

 

สอบคัดเลือก* หมายถึง ทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์/ความถนัดเฉพาะทาง และหรือสอบสัมภาษณ์ 
 

วุฒิที่ใช้สมัคร      ปวช. สายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 

เกณฑ์การรับสมัคร 
 ผลกำรเรยีนที่ใช้สมัคร   ผลกำรเรยีน  5  ภำคกำรศึกษำ 
 GPAX      ไม่ต่ ำกว่ำ   3.00  
 GPA  คณิตศำสตร ์    ไม่ต่ ำกว่ำ   3.00   
 GPA  วิทยำศำสตร ์    ไม่ต่ ำกว่ำ   3.00   
 GPA  ภำษำต่ำงประเทศ   ไม่ต่ ำกว่ำ   3.00  
 

เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 GPAX     คิดค่ำน  ำหนัก 50 % 
  GPA  คณิตศำสตร ์      
 GPA  วิทยำศำสตร ์    คิดค่ำน  ำหนัก 50 % 
 GPA  ภำษำต่ำงประเทศ    
 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 GPAX     คิดค่ำน  ำหนัก 50% 
 GPA  คณิตศำสตร ์      
 GPA  วิทยำศำสตร ์    คิดค่ำน  ำหนัก 40 %  
 GPA  ภำษำต่ำงประเทศ    
 สอบสัมภำษณ ์    คิดค่ำน  ำหนัก 10 % 
 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 

 



 

ส ำนักงำนคัดเลือกแลสรรหำนักศกึษำ 
 

 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
โครงการคัดเลอืกตรงกลุ่ม ปวช.  
ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 

 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร ์
สาขาวิชา จ านวนเรียกสอบคัดเลือก* จ านวนรับเข้าศึกษา 

คณิตศำสตร ์ 5 3 

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ประยุกต ์ 5 2 

สถิต ิ 5 2 

ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสตูรสองภำษำ) 10 5 

จุลชีววิทยำ โปรดติดตำมข้อมูลเพิ่มเติม 

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร โปรดติดตำมข้อมูลเพิ่มเติม 

รวม   
 

สอบคัดเลือก* หมายถึง ทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์/ความถนัดเฉพาะทาง และหรือสอบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

ส ำนักงำนคัดเลือกแลสรรหำนักศกึษำ 
 

 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
โครงการคัดเลอืกตรงกลุ่ม ปวช.  
ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi  

 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
สาขาวิชา จ านวนเรียกสอบคัดเลือก* จ านวนรับเข้าศึกษา 

คณิตศำสตร ์ 5 3 

สถิต ิ 5 2 
 

วุฒิที่ใช้สมัคร      ปวช. สายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
 

เกณฑ์การรับสมัคร 
 ผลกำรเรยีนที่ใช้สมัคร   ผลกำรเรยีน  5  ภำคกำรศึกษำ 
 GPAX      ไม่ต่ ำกว่ำ   3.00  
 GPA  คณิตศำสตร ์    ไม่ต่ ำกว่ำ   3.00   
 GPA  วิทยำศำสตร ์    ไม่ต่ ำกว่ำ   3.00   
 GPA  ภำษำต่ำงประเทศ   สำขำวิชำคณติศำสตร ์ ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 
       สำขำวิชำสถิต ิ  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
 

เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 GPAX     คิดค่ำน  ำหนัก 10 % 
  GPA  คณิตศำสตร ์    คิดค่ำน  ำหนัก 40 % 
 GPA  วิทยำศำสตร ์    คิดค่ำน  ำหนัก 30 % 
 GPA  ภำษำต่ำงประเทศ   คิดค่ำน  ำหนัก 20 % 
 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
  สอบสัมภำษณ ์    คิดค่ำน  ำหนัก 100 % 
 

สาขาวิชา จ านวนเรียกสอบคัดเลือก จ านวนรับเข้าศึกษา 

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ประยุกต ์ 5 2 
  

วุฒิที่ใช้สมัคร      ปวช. สายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

เกณฑ์การรับสมัคร 
 ผลกำรเรยีนที่ใช้สมัคร   ผลกำรเรยีน  5  ภำคกำรศึกษำ 
 GPAX      ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00  
 GPA  คณิตศำสตร ์    ไม่ต่ ำกว่ำ 3.50  
 GPA  วิทยำศำสตร ์    ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00  
 GPA  ภำษำต่ำงประเทศ   ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 
 

เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 GPAX     คิดค่ำน  ำหนัก 10 % 
  GPA  คณิตศำสตร ์    คิดค่ำน  ำหนัก 40 % 
 GPA  วิทยำศำสตร ์    คิดค่ำน  ำหนัก 30 % 
 GPA  ภำษำต่ำงประเทศ   คิดค่ำน  ำหนัก 20 % 
 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
  สอบสัมภำษณ ์    คิดค่ำน  ำหนัก 100 % 

 
 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 



 

ส ำนักงำนคัดเลือกแลสรรหำนักศกึษำ 
 

 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
โครงการคัดเลอืกตรงกลุ่ม ปวช.  
ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 
 
 

 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 

 

สาขาวิชา จ านวนเรียกสอบคัดเลือก* จ านวนรับเข้าศึกษา 

ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสตูรสองภำษำ) 10 5 
  
วุฒิที่ใช้สมัคร      ปวช. สายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
 
เกณฑ์การรับสมัคร 
 ผลกำรเรยีนที่ใช้สมัคร   ผลกำรเรยีน  5  ภำคกำรศึกษำ 
 GPAX      ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75  
 GPA  คณิตศำสตร ์    ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75  
 GPA  วิทยำศำสตร ์    ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75  
 GPA  ภำษำต่ำงประเทศ   ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 
 
เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 GPAX     คิดค่ำน  ำหนัก 25% 
 GPA  คณิตศำสตร ์    คิดค่ำน  ำหนัก 25% 
 GPA  วิทยำศำสตร ์    คิดค่ำน  ำหนัก 25% 
 GPA  ภำษำต่ำงประเทศ   คิดค่ำน  ำหนัก 25% 
 
เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
  สอบสัมภำษณ ์    คิดค่ำน  ำหนัก 100 % 
 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ส ำนักงำนคัดเลือกแลสรรหำนักศกึษำ 
 

 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
โครงการคัดเลอืกตรงกลุ่ม ปวช.  
ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 
 
 
 
 

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 

 สาขาวิชา 
จ านวนเรียกสอบ 

จ านวนรับเข้าศึกษา ทักษะการคิดวิเคราะห์/
ความถนัดเฉพาะทาง 

สัมภาษณ์ 

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (วศ.บ. 4 ปี) 10 5 3 
  

   
วุฒิที่ใช้สมัคร  ปวช. .  สำขำเครื่องกล ,ไฟฟ้ำ, คอมพิวเตอร์  
   
เกณฑ์การรับสมัคร 
 ผลกำรเรยีนที่ใช้สมัคร   ผลกำรเรยีน  5  ภำคกำรศึกษำ 
 GPAX      ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00  
 GPA  คณิตศำสตร ์    ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00  
 GPA  วิทยำศำสตร ์    ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00  
 GPA  ภำษำต่ำงประเทศ   ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 
 
เง่ือนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ   

1. ผู้สมคัรต้องผำ่นกำรสอบสัมภำษณ์กับคณะกรรมกำรของสถำบันฯ 
 

 
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 
 


