เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 1 โครงการ Active Recruitment
ปีการศึกษา 2562

King Mongkut's University
of Technology Thonburi

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา

จานวน
รับเข้า
ศึกษา

ประเภทคะแนน/คะแนนขั้นต่า
GPAX

GPA
คณิต
ศาสตร์

GPA
วิทยา
ศาสตร์

GPA
ภาษาต่าง
ประเทศ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

15

3.00

3.00

3.00

3.00

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนำนำชำติ)

10

2.75

2.75

2.75

2.75

วิทยำศำสตร์ข้อมูลสุขภำพ

15

3.00

3.00

3.00

3.00

วิศวกรรมเคมี

5

3.00

3.00

3.00

3.50

วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ)

2

3.00

3.00

3.00

3.50

วิศวกรรมเครื่องกล

14

3.00

3.00

3.00

3.00

วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงำน

9

3.00

3.00

3.00

3.00

วิศวกรรมยำนยนต์

9

3.00

3.00

3.00

3.00

วิศวกรรมเครื่องมือ

5

2.75

2.75

2.75

2.75

วิศวกรรมวัสดุ
วิศวกรรมกำรผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์
(ม.6 และปวช.,ปวส.)
วิศวกรรมกำรผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ (Non Age
Group)

4

3.00

3.00

3.00

3.00

2.75

2.75

2.75

2.75

-

-

-

-

วิศวกรรมไฟฟ้ำสื่อสำรและอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมไฟฟ้ำสื่อสำรและอิเล็กทรอนิกส์
(หลักสูตรนำนำชำติ)

9

3.00

2.75

2.75

2.75

4

3.00

2.75

2.75

2.75

วิศวกรรมอุตสำหกำร

4

7

2.75

2.75

2.75

- ผ่ำนค่ำยวิศวกรรมเคมี
- ผ่ำนค่ำยปิโตรแคมป์

- หนังสือรับรองประสบกำรณ์ทำงำน
ด้ำนอุตสำหกรรมอย่ำงน้อย 3 ปี

2.50
- คะแนน PAT1,3 (ถ้ำมี)
- กรณีนักเรียนจำกโรงเรียน
นำนำชำติ ให้ใช้คะแนน SAT
หรือ เทียบเท่ำ

วิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์

3

2.75

2.75

2.75

2.50

วิศวกรรมโยธำ

6

3.00

3.00

3.00

3.00

วิศวกรรมโยธำ (หลักสูตรนำนำชำติ)

15

3.00

3.00

3.00

3.00

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

2

3.00

3.00

3.00

3.00

- ผ่ำนโครงกำร ENV Camp
- ผ่ำนโครงกำรครูแนะแนว
- ผ่ำนโครงกำร ENV Camp

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนำนำชำติ)

10

3.00

2.75

2.75

3.00

วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
(สหกิจศึกษำ) ปี1 (ม.6)

9

3.00

3.00

3.00

2.75

4

2.75

3.00

3.00

2.75

วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนำนำชำติ)
รวม

9

2.75

3.00

3.00

3.00

170

-

-

-

-

คุณสมบัติเพิ่มเติม

อืน่ ๆ

นักเรียนที่สมัครทุกคนต้องมีแฟ้มสะสม
ผลงำน ซึ่งควรมีรำยละเอียดดังนี้
-โครงงำนในระดับมัธยมปลำย ด้ำน
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ วิศวกรรมอุตสำ
หกำร หรือ วิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์
-ทัศนคติหรือควำมเข้ำใจในงำน
วิศวกรรมอุตสำหกำรหรือเมคคำทรอ
นิกส์
-ผลงำนที่สนใจหรือถนัดอื่นๆ

ต้องมีหนังสือรับรองจำกครูแนะ
แนว จำนวน 1 ฉบับ และครูที่สอน
ม.4-ม.6 (Grade 10-12) 1 ฉบับ
(รวมทั้งสิ้น 2 ฉบับ

-

สำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศึกษำ มจธ.

-

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 1 โครงการ Active Recruitment
ปีการศึกษา 2562

King Mongkut's University
of Technology Thonburi

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ)
สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล (มจธ.รำชบุรี)
วิศวกรรมไฟฟ้ำ (ระบบไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์
กำลังและพลังงำน) (มจธ.รำชบุรี)
วิศวกรรมอุตสำหกำร (มจธ.รำชบุรี)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (มจธ.รำชบุรี)
รวม

จานวน
รับเข้า
ศึกษา
อยู่
ระหว่ำง
คณะ
พิจำรณ
ำ
-

ประเภทคะแนน/คะแนนขั้นต่า
GPAX

GPA
คณิต
ศาสตร์

GPA
วิทยา
ศาสตร์

GPA
ภาษาต่าง
ประเทศ

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

-

-

-

-

อืน่ ๆ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

-

-

วุฒิที่ใช้สมัคร (นักเรียนม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ทุกสาขาวิชา
ยกเว้นวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ที่เพิ่มนักเรียนกลุ่ม ปวช.-ปวส.และ Non Age Group)
หมายเหตุ วศ.ไฟฟ้ำ รับนักศึกษำโครงกำรนี้เฉพำะในรอบที่ 2
เกณฑ์รับนักศึกษาโครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
1. เน้นนักเรียนด้ำนวิทย์ – คณิต
2. นักเรียนทุกคน "ต้อง" มีแฟ้มสะสมผลงำน (ไม่เกิน 10 หน้ำกระดำษ A4) และเพิ่มเติมสรุปผลงำนโดดเด่นของนักเรียน
1 หน้ำกระดำษ A4 เช่น โครงกำรวิทยำศำสตร์ พร้อมระบุหน้ำที่รับผิดชอบในโครงกำร และรำงวัลที่ได้รับจำกหน่วยงำน
ภำยนอกโรงเรียน
3. มีคุณสมบัติอื่นๆ (ถ้ำมี) เช่น
- มีควำมสำมำรถพิเศษในเชิง Professional Skill
- มีผลงำนโดดเด่นหรือได้รับรำงวัลระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ
- ศึกษำอยู่ในโรงเรียนวิทยำศำสตร์ต้นแบบ / โรงเรียนต้นแบบ เช่น มหิดลวิทยำนุสรณ์, เตรียมอุดมศึกษำฯ, ดรุณสิกขำลัย ฯลฯ
- ผ่ำนค่ำยโอลิมปิกวิชำกำร ค่ำยที่ 2 ของ สอวน.
- ภำควิชำพิจำรณำคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์และมีสิทธิ์เข้ำศึกษำ (วศ.คอมพิวเตอร์ เน้นผู้ที่มีควำมสำมำรถด้ำน
คอมพิวเตอร์และคณิตศำสตร์)
- มีคะแนนภำษำอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS, TOEIC
- มีรำยละเอียดโครงงำนด้ำนวิทยำศำสตร์หรือคณิตศำสตร์
4. มีควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนที่ภำควิชำเห็นสมควรรับเข้ำศึกษำ (กรณีที่ผลกำรศึกษำหมวดใดหมวดหนึ่งต่ำกว่ำเกณฑ์ที่กำหนดให้
ขึ้นอยู่กับควำมเห็นชอบของที่ประชุมภำควิชำ และนำเข้ำพิจำรณำในคณะกรรมกำรประจำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ถือเป็นที่สิ้นสุด)
5. ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรประจำคณะวิศวกรรมศำสตร์
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561

สำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศึกษำ มจธ.

King Mongkut's University
of Technology Thonburi

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 1 โครงการ Active Recruitment
ปีการศึกษา 2562
.

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวิชา

เทคโนโลยีกำรพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
วุฒิที่ใช้สมัคร

สาขาวิชา

เทคโนโลยีกำรศึกษำและสื่อสำรมวลชน
วุฒิที่ใช้สมัคร
สาขาวิชา

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย
วุฒิที่ใช้สมัคร

จานวน
รับเข้า
ศึกษา

5

จานวน
รับเข้า
ศึกษา

20

จานวน
รับเข้า
ศึกษา

10
5

วุฒิที่ใช้สมัคร

GPA
วิทยาศาสตร์

GPA
ภาษาต่างประเทศ

2.75

2.75

2.75

2.75

อื่นๆ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์
 คณิตศำสตร์ – ภำษำอังกฤษ (โครงกำรทำยำททำงกำรพิมพ์)
ประเภทคะแนน/คะแนนขั้นต่า

GPAX

GPA
คณิตศาสตร์

GPA
วิทยาศาสตร์

GPA
ภาษาต่างประเทศ

2.75

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

อื่นๆ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ประเภทคะแนน/คะแนนขั้นต่า
GPAX

GPA
คณิตศาสตร์

GPA
วิทยาศาสตร์

GPA
ภาษาต่างประเทศ

อื่นๆ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

10
2.50
2.00
2.00
2.00
 ม.6 ทุกสายการเรียน  วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์
 คณิตศำสตร์ – ภำษำอังกฤษ

วิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ. 5 ปี)
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ทล.บ. เครื่องกล)

วิศวกรรมโยธำ (ค.อ.บ. 5 ปี)

GPA
คณิตศาสตร์

 ม.6 / ปวช. ทุกสายการเรียน

จานวน
รับเข้า
ศึกษา

สาขาวิชา

GPAX

 ม.6 สายการเรียน

สาขาวิชา

วุฒิที่ใช้สมัคร

ประเภทคะแนน/คะแนนขั้นต่า

ประเภทคะแนน/คะแนนขั้นต่า
GPAX

2.75
2.75

GPA
คณิตศาสตร์

GPA
วิทยาศาสตร์

GPA
ภาษาต่างประเทศ

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

อื่นๆ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 ม.6 สายการเรียน

 วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์
 คณิตศำสตร์ – ภำษำอังกฤษ
 ปวช. ช่างยนต์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
จานวน
รับเข้า
ศึกษา

6

ประเภทคะแนน/คะแนนขั้นต่า
GPAX

GPA
คณิตศาสตร์

GPA
วิทยาศาสตร์

GPA
ภาษาต่างประเทศ

2.50

2.50

2.50

2.50

อื่นๆ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 ม.6 สายการเรียน  วิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์
 ปวช. สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สายก่อสร้าง, โยธา, สถาปัตยกรรม เป็นต้น
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561

สำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศึกษำ มจธ.

King Mongkut's University
of Technology Thonburi

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 1 โครงการ Active Recruitment
ปีการศึกษา 2562

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ)
สาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ทล.บ.โยธำ)
วุฒิที่ใช้สมัคร

สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสำหกำร (ค.อ.บ. 5 ปี)
วุฒิที่ใช้สมัคร
สาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ทล.บ.อุตสำ
หกำร)
วุฒิที่ใช้สมัคร

สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้ำ-วิชำเอกคอมพิวเตอร์ (ค.
อ.บ. 5 ปี)
วิศวกรรมไฟฟ้ำ-วิชำเอกไฟฟ้ำกำลัง (ค.
อ.บ. 5 ปี)
วิศวกรรมไฟฟ้ำ-วิชำเอกอิเล็กทรอนิกส์ (ค.
อ.บ. 5 ปี)
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ทล.บ. ไฟฟ้ำ)
วุฒิที่ใช้สมัคร

จานวน
รับเข้า
ศึกษา

5

ประเภทคะแนน/คะแนนขั้นต่า
GPAX

GPA
คณิตศาสตร์

GPA
วิทยาศาสตร์

GPA
ภาษาต่างประเทศ

2.50

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

อื่นๆ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 ม.6 สายการเรียน

 วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์
 คณิตศำสตร์ – ภำษำอังกฤษ
 ปวช. สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สายก่อสร้าง, โยธา, สถาปัตยกรรม เป็นต้น
จานวน
รับเข้า
ศึกษา

10

ประเภทคะแนน/คะแนนขั้นต่า
GPAX

GPA
คณิตศาสตร์

GPA
วิทยาศาสตร์

GPA
ภาษาต่างประเทศ

2.75

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

อื่นๆ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 ม.6 สายการเรียน  วิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์
 ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม
จานวน
รับเข้า
ศึกษา

5

ประเภทคะแนน/คะแนนขั้นต่า
GPAX

GPA
คณิตศาสตร์

GPA
วิทยาศาสตร์

GPA
ภาษาต่างประเทศ

2.75

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

อื่นๆ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 ม.6 สายการเรียน

 วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์
 คณิตศำสตร์ – ภำษำอังกฤษ
 ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม
จานวน
รับเข้า
ศึกษา

ประเภทคะแนน/คะแนนขั้นต่า
GPAX

GPA
คณิตศาสตร์

GPA
วิทยาศาสตร์

GPA
ภาษาต่างประเทศ

3

3.00

3.00

3.00

3.00

3

3.00

3.00

3.00

3.00

3

3.00

3.00

3.00

3.00

3

3.00

3.00

3.00

3.00

อื่นๆ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 ม.6 สายการเรียน

 วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์
 คณิตศำสตร์ – ภำษำอังกฤษ
 ภำษำอังกฤษ – ภำษำต่ำงประเทศ
 ปวช. สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561
สำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศึกษำ มจธ.

King Mongkut's University
of Technology Thonburi

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 1 โครงการ Active Recruitment
ปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา

จานวน
รับเข้า
ศึกษา

ประเภทคะแนน/คะแนนขั้นต่า
GPAX

GPA
คณิตศาสตร์

GPA
วิทยาศาสตร์

GPA
ภาษาต่างประเทศ

คณิตศำสตร์
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ประยุกต์
สถิติ
เคมี
ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรสองภำษำ)
จุลชีววิทยำ

5
5
6
15
10
4

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

3.00
3.00
2.50
3.00
3.00
3.00

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร

2

3.00

3.00

3.00

3.00

รวม

อื่นๆ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

กำรสอบสัมภำษณ์ มีกำร
ทดสอบทักษะกำรคิด
วิเครำะห์แบบวิทยำศำสตร์

42
วุฒิที่ใช้สมัคร

 ม.6 หรือเทียบเท่า สายการเรียน

 วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์

เกณฑ์การรับสมัคร
ผลกำรเรียนที่ใช้สมัคร

ผลกำรเรียน 5 ภำคกำรศึกษำ
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561

สำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศึกษำ มจธ.

King Mongkut's University
of Technology Thonburi

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 1 โครงการ Active Recruitment
ปีการศึกษา 2562

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
สาขาวิชา

มีเดียอำตส์-กลุ่มวิชำเอกกำรออกแบบ
กรำฟิก- ศล.บ. 4 ปี
มีเดียอำตส์-กลุ่มวิชำเอกแอนิเมชันและ
วิชวลเอฟเฟกต์- ศล.บ. 4 ปี
มีเดียอำตส์-กลุ่มวิชำเอกกำรออกแบบ
ภำพยนตร์- ศล.บ. 4 ปี
เทคโนโลโยมีเดีย – กลุ่มวิชำเอก
เทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล
เทคโนโลโยมีเดีย – กลุ่มวิชำเอกกำร
พัฒนำเกมส์
เทคโนโลโยมีเดีย – กลุ่มวิชำเอก
เทคโนโลยีมีเดียชีวกำรแพทย์
มีเดียทำงกำรแพทย์และวิทยำศำสตร์
รวม
วุฒิที่ใช้สมัคร

จานวน
รับเข้า
ศึกษา

ประเภทคะแนน/คะแนนขั้นต่า
GPAX

GPA
คณิตศาสตร์

GPA
วิทยาศาสตร์

GPA
ภาษาต่างประเทศ

2

2.50

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

2

2.50

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

2

2.50

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

2

2.50

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

2

2.50

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

2

2.50

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

2
14

2.50

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

 ม.6 สายการเรียน

อื่นๆ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์
 คณิตศำสตร์ - ภำษำอังกฤษ
 ภำษำอังกฤษ – ภำษำต่ำงประเทศ
 ภำษำอังกฤษ – สังคมศำสตร์

เงื่อนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
มีแฟ้มสะสมผลงำนที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำฯ โดยมีผลงำนเป็นที่ประจักษ์ และได้รับรำงวัลกำรประกวดแข่งขันระดับเขต/
จังหวัด/ประเทศ/ชำติ หรือได้รับกำรเสนอชื่อจำกกำรไปประชำสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนหรือบูธ ประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัยฯ
(Roadshow) โดยผลงำนอยู่ในรูปแบบของงำนที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำฯ และกลุ่มเอกที่ต้องกำรสมัคร

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561

สำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศึกษำ มจธ.

King Mongkut's University
of Technology Thonburi
สาขาวิชา

จานวน
รับเข้า
ศึกษา

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 1 โครงการ Active Recruitment
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2562
ประเภทคะแนน/คะแนนขั้นต่า
GPAX

GPA
คณิตศาสตร์

GPA
วิทยาศาสตร์

GPA
ภาษาต่างประเทศ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

อื่นๆ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ
วุฒิที่ใช้สมัคร

60
2.50
2.75
2.50
2.50
 ม.6 สายการเรียน  วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์
 คณิตศำสตร์ – ภำษำอังกฤษ
 วิทยำศำสตร์ – คอมพิวเตอร์
เงื่อนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
1. สอบสัมภำษณ์โดยคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. ต้องมีแฟ้มสะสมผลงำนและกิจกรรมของตัวเองที่สนับสนุนกำรเข้ำเรียนในสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(portfolio) สำมำรถส่งพร้อมคลิปแนะนำและอธิบำยผลงำนตนเอง
3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ำยแรง หรือควำมผิดปกติใดๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำในหลักสูตร
สาขาวิชา

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
ภำษำอังกฤษ)
วุฒิที่ใช้สมัคร

จานวน
รับเข้า
ศึกษา

15

ประเภทคะแนน/คะแนนขั้นต่า
GPAX

GPA
คณิตศาสตร์

GPA
วิทยาศาสตร์

GPA
ภาษาต่างประเทศ

3.00

3.00

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

3.00

อื่นๆ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 ม.6
ทุกสายการเรียน
(Current at Grade 12 or Have Completed Grade 12 or Equivalent)
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. เอกสำรทุกชุดต้องเป็นฉบับสำเนำเท่ำนั้น (Do NOT Send Original Copy of Your Documentations.)
4. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ำยแรง หรือควำมผิดปกติใด ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำในหลักสูตร

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561

สำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศึกษำ มจธ.

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 1 โครงการ Active Recruitment
ปีการศึกษา 2562

King Mongkut's University
of Technology Thonburi

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)
สาขาวิชา

จานวน
รับเข้า
ศึกษา

นวัตกรรมบริกำรดิจิทัล
วุฒิที่ใช้สมัคร

10
 ม.6

เกณฑ์การรับสมัคร
ผลกำรเรียนที่ใช้สมัคร

ประเภทคะแนน/คะแนนขั้นต่า
GPAX

2.50

GPA
คณิตศาสตร์

GPA
วิทยาศาสตร์

2.75

ไม่กำหนด
ขั้นต่ำ

GPA
ภาษาต่างประเทศ

2.50

อื่นๆ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ควำมสำมำรถทำงด้ำน IT/
ดิจิทัล และ/หรือ บุคลิกภำพ
และกำรสื่อสำรโดดเด่น

ทุกสายการเรียน
ผลกำรเรียน 5 ภำคกำรศึกษำ

เงื่อนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
1. สอบสัมภำษณ์โดยคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. ต้องมีแฟ้มสะสมผลงำนและกิจกรรม (Portfolio) ของตัวเองที่สนับสนุนกำรเข้ำเรียนในสำขำวิชำนวัตกรรม
บริกำรดิจิทัล
3. กรณีผู้สมัครส่งคลิปแนะนำตนเอง และอธิบำยผลงำน หรือ ควำมสำมำรถตนเอง ควำมยำวคลิปไม่เกิน 2 นำที
จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
4. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ำยแรง หรือควำมผิดปกติใดๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำในหลักสูตร
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561

สำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศึกษำ มจธ.

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 1 โครงการ Active Recruitment
ปีการศึกษา 2562

King Mongkut's University
of Technology Thonburi

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
จานวน
รับเข้า
ศึกษา

สาขาวิชา

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
(วศ.บ. 4 ปี)
รวม
วุฒิที่ใช้สมัคร

GPAX

GPA
คณิตศาสตร์

GPA
วิทยาศาสตร์

GPA
ภาษาต่างประเทศ

อื่นๆ

10

2.50

2.50

2.50

2.00

-

10

-

-

-

-

-

 ม.6 สายการเรียน

 ปวช.

.

ประเภทคะแนน/คะแนนขั้นต่า

 วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์
 คณิตศำสตร์ - ภำษำอังกฤษ
 วิทยำศำสตร์ - คอมพิวเตอร์
 คณิตศำสตร์ - คอมพิวเตอร์
สำขำเครื่องกล ,ไฟฟ้ำ, คอมพิวเตอร์ หรือสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
1. เคยได้รับรำงวัลกำรแข่งขันทักษะทำงวิทยำศำสตร์และ/หรือแข่งหุ่นยนต์ในระดับเขตขึ้นไป หรือมีผลงำนที่
คณะกรรมกำรคัดเลือกเห็นสมควร
2. ผู้สมัครต้องผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์กับคณะกรรมกำรของสถำบันฯ
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561

สำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศึกษำ มจธ.

King Mongkut's University
of Technology Thonburi

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 1 โครงการ Active Recruitment
ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยสหวิทยาการ

สาขาวิชา

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - วท.บ. Individual
Based Program

จานวนเรียก
สอบคัดเลือก*
ขึ้นอยู่กับคณะกรรมกำรพิจำรณำ
เอกสำรประกอบใบสมัคร

จานวนรับเข้า
ศึกษา
1

สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ
วุฒิที่ใช้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือประกำศนียบัตรที่กระทรวงศึกษำธิกำรเทียบเท่ำ
 ม.6 สายการเรียน

เกณฑ์การรับสมัคร
ผลกำรเรียนที่ใช้สมัคร
GPAX
GPA คณิตศำสตร์
GPA วิทยำศำสตร์
GPA ภำษำต่ำงประเทศ

วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
ผลกำรเรียน 5 ภำคกำรศึกษำ
ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
ไม่กำหนดขั้นต่ำ
ไม่กำหนดขั้นต่ำ
ไม่กำหนดขั้นต่ำ

เงื่อนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
1. รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนำระเบียนผลกำรเรียน 5 ภำคกำรเรียน
3. สำเนำบัตรประชำชน
4. สำเนำทะเบียนบ้ำน
5. เป้ำหมำยในกำรศึกษำ / ควำมคำดหวังในผลลัพธ์กำรศึกษำ ไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษ
6. แฟ้มสะสมผลงำน (ถ้ำมี) (ส่งเป็นไฟล์สแกนเอกสำรแนบ)
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561

สำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศึกษำ มจธ.
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เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 1 โครงการ Active Recruitment
ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยสหวิทยาการ (ต่อ)
หลักสูตรเฉพาะบุคคล (Individual Based Program; IBP) http://eds.kmutt.ac.th/view-data.php?id=129
หลั ก สู ต รเฉพำะบุ ค คล (IBP) เป็ น กรอบกำรบริ ห ำรจั ด กำรหลั ก สู ต รที่ ให้ นั ก ศึ ก ษำแต่ ล ะคนได้ พั ฒ นำ
ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มศักยภำพของตนเอง โดยไม่ยึดติดกับหลักสูตรที่มีอยู่ เป็นหลักสูตรกลำงของมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรีที่ ไม่สังกัดคณะ ภำยใต้ชื่อหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี
การเรียนการสอน
กำรดำเนินงำนและกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตรขึ้นอยู่กับกำรบริหำรจัดกำรของแต่ละหลักสูตรในแต่ละ
ระดับให้มีควำมยืดหยุ่น (Flexibility) ปรับตำมควำมเหมำะสมของนักศึกษำแต่ละบุคคล ทั้งนี้กำรดำเนินกำรของ
หลักสูตรในภำพรวม มีดังนี้
1. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้ำที่ในกำรบริหำร ปรับปรุง พัฒนำหลักสูตร และวำงแผน ควบคุม
คุณภำพ และติดตำมประเมินผล ซึ่งจะสะท้อนภำพของหลักสูตรในภำพรวม ส่วนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำ
จะต้องวำงแผนร่วมกับอำจำรย์ที่ปรึกษำในกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอนให้ตรงกับควำมต้องกำรของนักศึกษำแต่ละ
คน
2. นั กศึกษำต้องออกแบบหลักสู ตร (Curriculum Design ) ของตนเองร่วมกับ อำจำรย์ที่ป รึกษำ เพื่ อให้
ครอบคลุมในสิ่งที่นักศึกษำต้องกำรเรียน อำจำรย์ที่ปรึกษำทำหน้ำที่ให้คำปรึกษำ แนะนำกำรเรียนกำรสอน ควบคุม
คุณภำพกำรศึกษำ และดูแลนักศึกษำตลอดระยะเวลำกำรศึกษำ รวมทั้งช่วยสะท้อนให้เห็นกำรพัฒนำของนักศึกษำ
นอกจำกนั้นอำจำรย์ที่ปรึกษำจะดูเนื้อหำรำยละเอียดที่นักศึกษำจะต้องเรียน โดยที่อำจำรย์และนักศึกษำต้องร่วมกัน
คิด ออกแบบกำรเรียนกำรสอนตั้งแต่ต้น จำกนั้น จะต้องมีกำรประชุม วำงแผนอย่ำงต่อเนื่องหรือ อย่ำงน้ อยภำค
กำรศึกษำละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีกำรปรับเปลี่ยนแผนได้อย่ำงเหมำะสมตำมสถำนกำรณ์
3. นักศึกษำสำมำรถเลือกเรียนได้ทุกวิชำที่เปิดสอนใน มจธ. รวมทั้งหำกมีวิชำอื่นที่นักศึกษำสนใจและเป็น
ประโยชน์ที่เปิดสอนที่มหำวิทยำลัยอื่น นักศึกษำสำมำรถขอลงทะเบียนเรียนข้ำมสถำบันได้เช่นกัน กำรที่นักศึกษำ
ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำที่เปิดสอนร่วมกันนักศึกษำคนอื่น ๆ ใน มจธ. นักศึกษำสำมำรถเลือกที่จะเข้ำเรียนหรือไม่เข้ำ
เรียนในห้องเรียนก็ได้ เนื่องจำกนักศึกษำมีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ได้ด้วยตนเองถือว่ำเป็นบุคคลที่มีสมรรถนะสูง
กว่ำนักศึกษำในห้องเรียนปกติทั่วไป ซึ่งกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียนเป็นกำรสอนสำหรับนักศึกษำทั่วไปที่ต้องมีลำดับ
ขั้นตอนในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของห้องเรียนนั้น ๆ แต่อย่ำงไรก็ตำม หำกนักศึกษำเลือกวิธีกำรเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ต้องส่งงำนตำมที่อำจำรย์ผู้สอนมอบหมำยพร้อมทั้งเข้ำทดสอบให้ผ่ำนตำมเกณฑ์ด้วย
4. หำกนักศึกษำและอำจำรย์ที่ปรึกษำมีควำมเห็นตรงกันว่ำวิชำที่เปิดสอนไม่ตรงกับควำมต้องกำร นักศึกษำ
อำจจะเลือกเรียนเป็นรำยวิชำ Selected Topic หรือ Special Topic ได้
5. แผนกำรเรียนของหลักสูตรเน้นกำรทำวิจัย หำกจะมีวิชำเรียนขึ้นอยู่กับควำมสนใจของนักศึกษำหรือ
อำจำรย์ที่ปรึกษำแนะนำให้เรียนแล้วตกลงร่วมกัน รำยวิชำที่เรียนเพิ่มเติมจะบันทึกหรือไม่บันทึกในใบรำยงำนผล
กำรศึ ก ษำ (Transcript) ก็ ได้ ขึ้ น อยู่ กั บ กำรจั ด กำร เพรำะในกำรส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำจะพิ จ ำรณำจำกที่ ห น่ ว ยกิ ต
วิทยำนิพนธ์ ในขั้นตอนกำรทำวิทยำนิพนธ์จะดำเนินกำรตำมระเบียบมหำวิทยำลัย
6. กรณีที่นักศึกษำเลือกที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วนำผลกำรเรียนรู้มำเทียบรำยวิชำ อำจำรย์ที่ปรึกษำต้อง
หำรือถึงวิธีกำรวัดและประเมิน ผล ต้องพิจำรณำเทียบเท่ำได้กับ รำยวิชำ จำนวนหน่วยกิต เกรดที่ได้รับ ทั้งในเชิง
คุณภำพและปริมำณที่สะท้อนผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่ต้องกำรของนักศึกษำออกมำ

สำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศึกษำ มจธ.

