
 

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศึกษำ มจธ. 
 

 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
โครงการรับนักเรียน โครงการ วมว.  
ปีการศึกษา 2562 
 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi  

 
 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
 

สาขาวิชา จ านวนรับเข้าศึกษา 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนำนำชำติ) 1 

วิศวกรรมเคมี 4 

วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) 1 

วิศวกรรมเครื่องกล 1 

วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงำน 1 

วิศวกรรมยำนยนต์ 1 

วิศวกรรมเครื่องมือ 1 

วิศวกรรมวัสดุ 1 

วิศวกรรมกำรผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ 1 

วิศวกรรมไฟฟ้ำ 1 

วิศวกรรมไฟฟ้ำสื่อสำรและอิเล็กทรอนิกส์ 2 

วิศวกรรมไฟฟ้ำสื่อสำรและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนำนำชำติ) 1 

วิศวกรรมอุตสำหกำร 1 

วิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์ 1 

วิศวกรรมโยธำ 1 

วิศวกรรมโยธำ (หลักสูตรนำนำชำติ) 1 

วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 1 

วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนำนำชำติ) 1 

รวม 23 
 

วุฒิท่ีใช้สมัคร  ม.6 สายการเรียน  วิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์ เท่ำนั้น    

เกณฑ์การรับสมัคร 
 ผลกำรเรียนที่ใช้สมัคร   ผลกำรเรียน 5 ภำคกำรศึกษำ   

เงื่อนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
  1.เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ภำยใต้โครงกำรห้องเรียนวิทยำศำสตร์ 

โดยกำรก ำกับดูแลของมหำวิทยำลัย (โครงกำร วมว.) และภำควิชำด ำเนินกำรสัมภำษณ์เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 
   
 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561 

 
 
 



 

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศึกษำ มจธ. 
 

 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
โครงการรับนักเรียน โครงการ วมว.  
ปีการศึกษา 2562 
 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi  

 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 
 

สาขาวิชา จ านวนเรียกสอบคัดเลือก* 
จ านวนรับเข้า

ศึกษา 
คณิตศำสตร ์ 3 2 

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 10 2 

สถิติ 5 5 

เคม ี 5 1 

ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรสองภำษำ) 10 5 

จุลชีววิทยำ 4 2 

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 2 1 

รวม 39 18 
 
สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 
 
เงื่อนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
  1.เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ภำยใต้โครงกำรห้องเรียนวิทยำศำสตร์ 

โดยกำรก ำกับดูแลของมหำวิทยำลัย (โครงกำร วมว.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศึกษำ มจธ. 
 

 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
โครงการรับนักเรียน โครงการ วมว.  
ปีการศึกษา 2562 
 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi  

 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
สาขาวิชา จ านวนเรียกสอบคัดเลือก* จ านวนรับเข้าศึกษา 

คณิตศำสตร ์ 3 2 

สถิติ 5 5 
  

วุฒิท่ีใช้สมัคร      ม.6 สายการเรียน  วิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์ เท่ำนั้น 
 

เกณฑ์การรับสมัคร 
 ผลกำรเรียนที่ใช้สมัคร   ผลกำรเรียน  5  ภำคกำรศึกษำ 
 GPAX      ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00  
 GPA  คณิตศำสตร์    ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00  
 GPA  วิทยำศำสตร์    ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00  
 GPA  ภำษำต่ำงประเทศ   สำขำวิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 
       สำขำวิชำสถิต ิ  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
 

เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 GPAX     คิดค่ำน้ ำหนัก 10 % 
 GPA  คณิตศำสตร์    คิดค่ำน้ ำหนัก 40 % 
 GPA  วิทยำศำสตร์    คิดค่ำน้ ำหนัก 30 % 
 GPA  ภำษำต่ำงประเทศ   คิดค่ำน้ ำหนัก 20 % 
 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
  สอบสัมภำษณ์    คิดค่ำน้ ำหนัก 100 % 
 

สาขาวิชา จ านวนเรียกสอบคัดเลือก* จ านวนรับเข้าศึกษา 

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 10 2 
  

วุฒิท่ีใช้สมัคร      ม.6 สายการเรียน  วิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์ เท่ำนั้น 
 

เกณฑ์การรับสมัคร 
 ผลกำรเรียนที่ใช้สมัคร   ผลกำรเรียน  5  ภำคกำรศึกษำ 
 GPAX      ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00  
 GPA  คณิตศำสตร์    ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00  
 GPA  วิทยำศำสตร์    ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00  
 GPA  ภำษำต่ำงประเทศ   ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 
 

เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 GPAX     คิดค่ำน้ ำหนัก 15 % 
 GPA  คณิตศำสตร์    คิดค่ำน้ ำหนัก 40 % 
 GPA  วิทยำศำสตร์    คิดค่ำน้ ำหนัก 15 % 
 GPA  ภำษำต่ำงประเทศ   คิดค่ำน้ ำหนัก 30 % 
 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
  สอบสัมภำษณ์    คิดค่ำน้ ำหนัก 100 % 

 
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561 



 

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศึกษำ มจธ. 
 

 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
โครงการรับนักเรียน โครงการ วมว.  
ปีการศึกษา 2562 
 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi  

 
 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
สาขาวิชา จ านวนเรียกสอบคัดเลือก* จ านวนรับเข้าศึกษา 

เคม ี 5 1 
  
วุฒิท่ีใช้สมัคร      ม.6 สายการเรียน  วิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์ เท่ำนั้น 
 

เกณฑ์การรับสมัคร 
 ผลกำรเรียนที่ใช้สมัคร   ผลกำรเรียน  5  ภำคกำรศึกษำ 
 GPAX      ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00  
 GPA  คณิตศำสตร์    ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75  
 GPA  วิทยำศำสตร์    ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00  
 GPA  ภำษำต่ำงประเทศ   ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 
 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
  สอบสัมภำษณ์    คิดค่ำน้ ำหนัก 100 % 
 

สาขาวิชา จ านวนเรียกสอบคัดเลือก* จ านวนรับเข้าศึกษา 

ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรสองภำษำ) 10 5 
  
วุฒิท่ีใช้สมัคร      ม.6 สายการเรียน  วิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์ เท่ำนั้น 
 

เกณฑ์การรับสมัคร 
 ผลกำรเรียนที่ใช้สมัคร   ผลกำรเรียน  5  ภำคกำรศึกษำ 
 GPAX      ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75  
 GPA  คณิตศำสตร์    ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75  
 GPA  วิทยำศำสตร์    ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00  
 GPA  ภำษำต่ำงประเทศ   ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 
 

เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 GPAX     คิดค่ำน้ ำหนัก 25% 
 GPA  คณิตศำสตร์    คิดค่ำน้ ำหนัก 25% 
 GPA  วิทยำศำสตร์    คิดค่ำน้ ำหนัก 25% 
 GPA  ภำษำต่ำงประเทศ   คิดค่ำน้ ำหนัก 25% 
 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
  สอบสัมภำษณ์    คิดค่ำน้ ำหนัก 100 % 
 
 

 
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561 
 
 
 

 



 

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศึกษำ มจธ. 
 

 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
โครงการรับนักเรียน โครงการ วมว.  
ปีการศึกษา 2562 
 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi  

 
 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

สาขาวิชา จ านวนเรียกสอบคัดเลือก* 
จ านวนรับเข้า

ศึกษา 
จุลชีววิทยำ 4 2 

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 2 1 
 
วุฒิท่ีใช้สมัคร      ม.6 สายการเรียน  วิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์ เท่ำนั้น 
 

เกณฑ์การรับสมัคร 
 ผลกำรเรียนที่ใช้สมัคร   ผลกำรเรียน  5  ภำคกำรศึกษำ 
 GPAX      ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00  
 GPA  คณิตศำสตร์    ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00  
 GPA  วิทยำศำสตร์    ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00  
 GPA  ภำษำต่ำงประเทศ   ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 
 

เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 GPAX     คิดค่ำน้ ำหนัก 25% 
 GPA  คณิตศำสตร์    คิดค่ำน้ ำหนัก 25% 
 GPA  วิทยำศำสตร์    คิดค่ำน้ ำหนัก 25% 
 GPA  ภำษำต่ำงประเทศ   คิดค่ำน้ ำหนัก 25% 
 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
  สอบสัมภำษณ์    คิดค่ำน้ ำหนัก 100 % 
 
 

 
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศึกษำ มจธ. 
 

 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
โครงการรับนักเรียน โครงการ วมว.  
ปีการศึกษา 2562 
 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi  

 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  สาขาวิชา 
จ านวนเรียก 

สอบคัดเลือก* 
จ านวนรับเข้า

ศึกษา 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ไม่จ ำกัดจ ำนวน 5 

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ) 3 1 

นวัตกรรมบริกำรดิจิทัล ไม่จ ำกัดจ ำนวน 1 
 
สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศึกษำ มจธ. 
 

 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
โครงการรับนักเรียน โครงการ วมว.  
ปีการศึกษา 2562 
 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi  

 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)  

  สาขาวิชา 
จ านวนเรียก 

สอบคัดเลือก* 
จ านวนรับเข้า

ศึกษา 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ไม่จ ำกัดจ ำนวน 5 

 
วุฒิท่ีใช้สมัคร       ม.6 สายการเรียน  วิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์ เท่ำนั้น  
  
เกณฑ์การรับสมัคร 
 ผลกำรเรียนที่ใช้สมัคร    ผลกำรเรียน 5 ภำคกำรศึกษำ 
 GPAX      ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
 GPA คณิตศำสตร์     ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 

GPA วิทยำศำสตร์     ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
 GPA ภำษำอังกฤษ     ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
 
เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
  GPAX      คิดค่ำน้ ำหนัก 15 % 
  GPA  คณิตศำสตร์     คิดค่ำน้ ำหนัก 15 %   
  GPA  วิทยำศำสตร์     คิดค่ำน้ ำหนัก 10 %  
  GPA  ภำษำต่ำงประเทศ    คิดค่ำน้ ำหนัก 10 %  
  สอบสัมภำษณ์     คิดค่ำน้ ำหนัก 50 % 
 
เงื่อนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 

1. เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ภำยใต้โครงกำรห้องเรียนวิทยำศำสตร์ 
โดยกำรก ำกับดูแลของมหำวิทยำลัย (โครงกำร วมว.)  

2. สอบสัมภำษณ์โดยคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ำยแรง หรือควำมผิดปกติใดๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำในหลักสูตร 

 
 
 
 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561 

 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศึกษำ มจธ. 
 

 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
โครงการรับนักเรียน โครงการ วมว.  
ปีการศึกษา 2562 
 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi  

 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 

  สาขาวิชา 
จ านวนเรียก 

สอบคัดเลือก* 
จ านวนรับเข้า

ศึกษา 
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ) 3 1 

 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 
 

วุฒิท่ีใช้สมัคร       ม.6 สายการเรียน  วิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์ เท่ำนั้น 
   (Current at Grade 12 or Have Completed Grade 12 or Equivalent) 
เกณฑ์การรับสมัคร 
 ผลกำรเรียนที่ใช้สมัคร    ผลกำรเรียน 5 ภำคกำรศึกษำ 
 GPAX      ไมต่่ ำกว่ำ 3.00 
 GPA คณิตศำสตร์     ไมต่่ ำกว่ำ 3.00 

GPA วิทยำศำสตร์     ไมก่ ำหนดขั้นต่ ำ 
 GPA ภำษำอังกฤษ     ไมต่่ ำกว่ำ 3.00 

  หมายเหตุ 1. คะแนน GPA วิทยำศำสตร์ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำแต่ ต้องมีคะแนน  
   หำกนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมัคร จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 

เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
  GPAX       คิดค่ำน้ ำหนัก 30 % 
  GPA  คณิตศำสตร์     คิดค่ำน้ ำหนัก 30 % 
  GPA  ภำษำต่ำงประเทศ    คิดค่ำน้ ำหนัก 40 % 
 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
  สอบสัมภำษณ์     คิดค่ำน้ ำหนัก 100% 
 

เงื่อนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
1. สอบสัมภำษณ์ภำษำอังกฤษโดยคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Interview in English by SIT) 
2. แฟ้มสะสมผลงำนประกอบด้วย (Portfolio must include) 

a. Computer or IT-related Achievements or Awards OR Certificates for Social 
Responsibility and/or Good Conduct OR Evidences or Certificates of Participation in 
Computer or IT-related Activities such as Summer Camps 

b. AND Academic Transcript (5 terms) 
c. AND Personal and Contact Information including Mailing Address, Telephone Number, 

Email Address, Facebook and/or Line ID, etc. 
d. AND (IF ANY) Official School’s Percentile Ranking (either at Program Level or School 

Level) 
e. AND (IF ANY) Standardized Test Scores such as TOEFL, IELTS, SAT or ACT are 

Recommended. 
3. เอกสำรทุกชุดต้องเป็นฉบับส ำเนำเท่ำนั้น (Do NOT Send Original Copy of Your Documentations.) 
4. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ำยแรง หรือควำมผิดปกติใด ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำในหลักสูตร 

 

 
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561 

 



 

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศึกษำ มจธ. 
 

 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
โครงการรับนักเรียน โครงการ วมว.  
ปีการศึกษา 2562 
 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi  

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 

 สาขาวิชา 
จ านวนเรียกสอบ

คัดเลือก* 
จ านวนรับเข้า

ศึกษา 
นวัตกรรมบริกำรดิจิทัล ไม่จ ำกัดจ ำนวน 1 

 
 วุฒิท่ีใช้สมัคร     ม.6 ทุกสายการเรียน  
  
 เกณฑ์การรับสมัคร 
 ผลกำรเรียนที่ใช้สมัคร   ผลกำรเรียน 5 ภำคกำรศึกษำ 
 GPAX     ไมต่่ ำกว่ำ 2.50 
 GPA คณิตศำสตร์    ไมต่่ ำกว่ำ 2.75 

GPA วิทยำศำสตร์    ไมก่ ำหนดขั้นต่ ำ 
 GPA ภำษำอังกฤษ    ไมต่่ ำกว่ำ 2.50 

  หมายเหตุ 1. คะแนน GPA วิทยำศำสตร์ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำแต่ ต้องมีคะแนน  
    หำกนักเรียนไม่กรอกคะแนนในระบบรับสมัคร จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 

 
เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 

  GPAX      คิดค่ำน้ ำหนัก 10 % 
  GPA  คณิตศำสตร์    คิดค่ำน้ ำหนัก 20 % 
  GPA  ภำษำต่ำงประเทศ   คิดค่ำน้ ำหนัก 20 % 
 สอบสัมภำษณ์    คิดค่ำน้ ำหนัก 50% 
 

เงื่อนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
1. สอบสัมภำษณ์โดยคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
2. กรณีผู้สมัครส่งคลิปแนะน ำตนเอง และอธิบำยผลงำน หรือ ควำมสำมำรถตนเอง ควำมยำวคลิปไม่เกิน 2 นำที 
จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ 
3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ำยแรง หรือควำมผิดปกติใดๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำในหลักสูตร 

 
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศึกษำ มจธ. 
 

 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
โครงการรับนักเรียน โครงการ วมว.  
ปีการศึกษา 2562 
 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi  

 
 

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 
 

 สาขาวิชา 
จ านวนเรียกสอบ

คัดเลือก* 
จ านวนรับเข้า

ศึกษา 
วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (วศ.บ. 4 ปี) 20 5 

 

วุฒิท่ีใช้สมัคร      ม.6 สายการเรียน  วิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์ หรือ 
      คณิตศำสตร์ – ภำษำอังกฤษ หรือ 
      วิทยำศำสตร์ – คอมพิวเตอร์ หรือ  
      คณิตศำสตร์ – คอมพิวเตอร์ เท่ำนั้น 
    
เกณฑ์การรับสมัคร 
 ผลกำรเรียนที่ใช้สมัคร   ผลกำรเรียน  5  ภำคกำรศึกษำ 
 GPAX      ไมต่่ ำกว่ำ 3.00  
 GPA  คณิตศำสตร์    ไมต่่ ำกว่ำ 3.00  
 GPA  วิทยำศำสตร์    ไมต่่ ำกว่ำ 3.00  
 GPA  ภำษำต่ำงประเทศ   ไมต่่ ำกว่ำ 2.75 
 
เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 GPAX      
 GPA  คณิตศำสตร์    คิดค่ำน้ ำหนัก 100 % 
 GPA  วิทยำศำสตร์     
  GPA  ภำษำต่ำงประเทศ    
  
   
เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 คะแนนสอบคัดเลือก   คิดค่ำน้ ำหนัก 100% 
 
  
เงื่อนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 

1. ผู้สมัครต้องผ่ำนกำรสอบคัดเลือกกับคณะกรรมกำรของสถำบันฯ 
 

 
 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศึกษำ มจธ. 
 

 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
โครงการรับนักเรียน โครงการ วมว.  
ปีการศึกษา 2562 
 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi  

 
 

วิทยาลัยสหวิทยาการ 
 

สาขาวิชา 
จ านวนเรียก 

สอบคัดเลือก* 
จ านวนรับเข้า

ศึกษา 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - วท.บ. Individual 
Based Program 

ขึ้นอยู่กับคณะกรรมกำรพิจำรณำ
เอกสำรประกอบใบสมัคร 1 

 

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ 
 
วุฒิท่ีใช้สมัคร   เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  

หรือประกำศนียบัตรที่กระทรวงศึกษำธิกำรเทียบเท่ำ 
      

 ม.6 สายการเรียน  วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
   
เกณฑ์การรับสมัคร 
 ผลกำรเรียนที่ใช้สมัคร    ผลกำรเรียน  5  ภำคกำรศึกษำ 
 GPAX       ไม่ต่ ำกว่ำ   3.00  
 GPA  คณิตศำสตร์     ไมก่ ำหนดขั้นต่ ำ  
 GPA  วิทยำศำสตร์     ไมก่ ำหนดขั้นต่ ำ  
 GPA  ภำษำต่ำงประเทศ    ไมก่ ำหนดขั้นต่ ำ 
 
เงื่อนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 

1. รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 1 รูป (ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
2. ส ำเนำระเบียนผลกำรเรียน 5 ภำคกำรเรียน 
3. ส ำเนำบัตรประชำชน 
4. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
5. เป้ำหมำยในกำรศึกษำ / ควำมคำดหวังในผลลัพธ์กำรศึกษำ ไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษ 
6. แฟ้มสะสมผลงำน (ถ้ำมี) (ส่งเป็นไฟล์สแกนเอกสำรแนบ) 

 
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศึกษำ มจธ. 
 

 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
โครงการรับนักเรียน โครงการ วมว.  
ปีการศึกษา 2562 
 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi  

 
 

วิทยาลัยสหวิทยาการ (ต่อ) 
หลักสูตรเฉพาะบุคคล (Individual Based Program; IBP) http://eds.kmutt.ac.th/view-data.php?id=129       
          หลักสูตรเฉพำะบุคคล (IBP) เป็นกรอบกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรที่ให้นักศึกษำแต่ละคนได้พัฒนำควำมสำมำรถ
อย่ำงเต็มศักยภำพของตนเอง โดยไม่ยึดติดกับหลักสูตรที่มีอยู่ เป็นหลักสูตรกลำงของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำธนบุรีที่ไม่สังกัดคณะ ภำยใตช้ื่อหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 

การเรียนการสอน 
กำรด ำเนินงำนและกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตรขึ้นอยู่กับกำรบริหำรจัดกำรของแต่ละหลักสูตรในแต่ละระดับ

ให้มีควำมยืดหยุ่น (Flexibility) ปรับตำมควำมเหมำะสมของนักศึกษำแต่ละบุคคล ทั้งนี้กำรด ำเนินกำรของหลักสูตรใน
ภำพรวม มีดังนี ้

1. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้ำที่ในกำรบริหำร ปรับปรุง พัฒนำหลักสูตร และวำงแผน ควบคุมคุณภำพ 
และติดตำมประเมินผล ซึ่งจะสะท้อนภำพของหลักสูตรในภำพรวม ส่วนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำจะต้องวำงแผน
ร่วมกับอำจำรย์ที่ปรึกษำในกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอนให้ตรงกับควำมต้องกำรของนักศึกษำแต่ละคน 

2. นักศึกษำต้องออกแบบหลักสูตร (Curriculum Design ) ของตนเองร่วมกับอำจำรย์ที่ปรึกษำ เพื่อให้
ครอบคลุมในสิ่งที่นักศึกษำต้องกำรเรียน อำจำรย์ที่ปรึกษำท ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำรเรียนกำรสอน ควบคุม
คุณภำพกำรศึกษำ และดูแลนักศึกษำตลอดระยะเวลำกำรศึกษำ รวมทั้งช่วยสะท้อนให้เห็นกำรพัฒนำของนักศึกษำ 
นอกจำกนั้นอำจำรย์ที่ปรึกษำจะดูเนื้อหำรำยละเอียดที่นักศึกษำจะต้องเรียน โดยที่อำจำรย์และนักศึกษำต้องร่วมกันคิด
ออกแบบกำรเรียนกำรสอนตั้งแต่ต้น จำกนั้น จะต้องมีกำรประชุม วำงแผนอย่ำงต่อเนื่องหรืออย่ำงน้อยภำคกำรศึกษำละ 
1 ครั้ง เพื่อให้มีกำรปรับเปลี่ยนแผนได้อย่ำงเหมำะสมตำมสถำนกำรณ์  

3. นักศึกษำสำมำรถเลือกเรียนได้ทุกวิชำที่เปิดสอนใน มจธ. รวมทั้งหำกมีวิชำอื่ นที่นักศึกษำสนใจและเป็น
ประโยชน์ที่เปิดสอนที่มหำวิทยำลัยอื่น นักศึกษำสำมำรถขอลงทะเบียนเรียนข้ำมสถำบันได้เช่นกัน  กำรที่นักศึกษำ
ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำที่เปิดสอนร่วมกันนักศึกษำคนอื่น ๆ ใน มจธ. นักศึกษำสำมำรถเลือกที่จะเข้ำเรียนหรือไม่เข้ำ
เรียนในห้องเรียนก็ได้ เนื่องจำกนักศึกษำมีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ได้ด้วยตนเองถือว่ำเป็นบุคคลที่มีสมรรถนะสูงกว่ำ
นักศึกษำในห้องเรียนปกติทั่วไป ซึ่งกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียนเป็นกำรสอนส ำหรับนักศึกษำทั่วไปที่ต้องมีล ำดับขั้นตอน
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของห้องเรียนนั้น ๆ แต่อย่ำงไรกต็ำม หำกนักศึกษำเลือกวิธีกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ต้อง
ส่งงำนตำมที่อำจำรย์ผู้สอนมอบหมำยพร้อมทั้งเข้ำทดสอบให้ผ่ำนตำมเกณฑ์ด้วย  

4. หำกนักศึกษำและอำจำรย์ที่ปรึกษำมีควำมเห็นตรงกันว่ำวิชำที่เปิดสอนไม่ตรงกับควำมต้องกำร นักศึกษำ
อำจจะเลือกเรียนเป็นรำยวิชำ Selected Topic หรือ Special Topic ได ้

5. แผนกำรเรียนของหลักสูตรเน้นกำรท ำวิจัย หำกจะมีวิชำเรียนขึ้นอยู่กับควำมสนใจของนักศึกษำหรืออำจำรย์ที่
ปรึกษำแนะน ำให้เรียนแล้วตกลงร่วมกัน รำยวิชำที่เรียนเพิ่มเติมจะบันทึกหรือไม่บันทึกในใบรำยงำนผลกำรศึกษำ 
(Transcript) ก็ได้ ขึ้นอยู่กับกำรจัดกำร เพรำะในกำรส ำเร็จกำรศึกษำจะพิจำรณำจำกที่หน่วยกิตวิทยำนิพนธ์ ในขั้นตอน
กำรท ำวิทยำนิพนธ์จะด ำเนินกำรตำมระเบียบมหำวิทยำลัย     

6. กรณีที่นักศึกษำเลือกที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วน ำผลกำรเรียนรู้มำเทียบรำยวิชำ อำจำรย์ที่ปรึกษำต้องหำรือ
ถึงวิธีกำรวัดและประเมินผล ต้องพิจำรณำเทียบเท่ำได้กับรำยวิชำ จ ำนวนหน่วยกิต เกรดที่ได้รับ ทั้งในเชิงคุณภำพและ
ปริมำณที่สะท้อนผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่ต้องกำรของนักศึกษำออกมำ 

 


