
สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 

 

 

 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
 สาขาวิชาที่เปดรับ 

สาขาวิชา 

จํานวนเรียกสอบ 
จํานวนรับเขาศึกษา 

ขอเขียน 

สัมภาษณ 

ม.6 ปวช. ปวส. 
ม.

6 
ปวช. ปวส. 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

เรียกสอบ

ทุกคนที่

ผาน

เกณฑ

การรับ

สมัคร 

70 -   32 -   

วิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรนานาชาติ) 70 -   32 -   

วิศวกรรมเคม ี 100 -   47 -   

วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาต)ิ 40 -   19 -   

วิศวกรรมเครื่องกล 120 -   55 -   

วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร และสิ่งแวดลอม) 80 -   40 -   

วิศวกรรมเครื่องมือ 20 15   10 7   

วิศวกรรมวสัด ุ 35 -   25 -   

วิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต 15 10 10 6 3 3 

วิศวกรรมไฟฟา 30 5   15 2   

วิศวกรรมไฟฟา (ระบบไฟฟา อิเลก็ทรอนิกสกําลัง และพลังงาน) 20 2   8 1   

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส 80 -   50 -   

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส (หลักสูตรนานาชาติ) 40 -   20 -   

วิศวกรรมอุตสาหการ 40 5   18 2   

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 20 5   8 2   

วิศวกรรมโยธา 55 -   30 -   

วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 50 -   30 -   

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 50 -   20 -   

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม (หลักสตูรนานาชาติ) 30 -   10 -   

วิศวกรรมระบบควบคมุและเครื่องมือวัด 20 5   10 2   

วิศวกรรมระบบควบคมุและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) 10 -   5 -   

วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสตูรนานาชาติ) 20 -   10 -   

รวม 1,072 522 

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 

โครงการคัดเลอืกตรงประเภทเรียนดี  

ปการศึกษา 2560 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 



สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 

 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร (ตอ) 

วุฒิที่ใชสมัคร      ม.6 สายการเรียน  วิทยาศาสตร – คณติศาสตร เทานั้น  
 

   ปวช./ปวส. สาขาวิชาที่เนนดานวิทย-คณิต หรือ ดานชางอุตสาหกรรม 
 

เกณฑการรับสมัคร 

 ผลการเรยีนที่ใชสมัคร   ผลการเรยีน  4  ภาคการศึกษา 

 GPAX      ไมต่ํากวา   3.00  

 GPA  คณิตศาสตร    ไมต่ํากวา   3.00  

 GPA  วิทยาศาสตร    ไมต่ํากวา   3.00  

 GPA  ภาษาตางประเทศ   หลักสตูรไทย   ไมต่ํากวา   2.75 

       หลักสตูรนานาชาต ิ   ไมต่ํากวา   3.00 
 

เกณฑการเรียกสอบขอเขียน 

 เรียกสอบทุกคนที่ผานเกณฑการรบัสมัคร  
  

 วิชาสอบขอเขียน : คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ความถนัดทางวิศวกรรมและขอสอบเนื้อหา มจธ. 
 

เกณฑการเรียกสอบสัมภาษณ 

 GPA  คณิตศาสตร    คิดคาน้ําหนัก 10 %  

 GPA  วิทยาศาสตร    คิดคาน้ําหนัก 10 %  

 GPA  ภาษาตางประเทศ   คิดคาน้ําหนัก   5 % 

  คะแนนสอบวิชาคณติศาสตร   คิดคาน้ําหนัก 25 % 

  คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ   คิดคาน้ําหนัก 25 % 

  คะแนนสอบวิชาความถนัดทาง  คิดคาน้ําหนัก 25 % 

  วิศวกรรมและขอสอบเนื้อหา มจธ. 
 

เกณฑการรับเขาศึกษา 

 GPAX 

 GPA  คณิตศาสตร      

 GPA  วิทยาศาสตร     

 GPA  ภาษาตางประเทศ    

  คะแนนสอบวิชาคณติศาสตร   คะแนนรวม 60 คะแนน    

  คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ    

  คะแนนสอบวิชาความถนัดทาง   

  วิศวกรรมและขอสอบเนื้อหา มจธ. 
  

  คะแนนสอบสัมภาษณ   คะแนนรวม 40 คะแนน 
 

หมายเหต ุ: สําหรับผูมีประสบการณในการทํางานดานอุตสาหกรรมตองแนบหนังสือรับรองวาเปนผูมีประสบการณในการ

ทํางานดานอุตสาหกรรมไมนอยกวา 3 ป       

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 

โครงการคัดเลอืกตรงประเภทเรียนดี  

ปการศึกษา 2560 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 



สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 

 

 

 

 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

 

สาขาวิชา 
จํานวนเรียกสอบ 

สัมภาษณ 

จํานวนรับเขา

ศึกษา 

วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต – มัลติมเีดีย 
เรียกสอบทุกคนที่ผาน

เกณฑขั้นต่าํ 
20 

 

วุฒิที่ใชสมัคร      ม.6 สายการเรียน  วิทยาศาสตร – คณติศาสตร เทานั้น  
       

เกณฑการรับสมัคร 

 ผลการเรยีนที่ใชสมัคร   ผลการเรยีน  4  ภาคการศึกษา 

 GPAX      ไมต่ํากวา   3.00  

 GPA  คณิตศาสตร    ไมต่ํากวา   3.00  

 GPA  วิทยาศาสตร    ไมต่ํากวา   3.00  

 GPA  ภาษาตางประเทศ   ไมต่ํากวา   3.00 
 

เกณฑการเรียกสอบสัมภาษณ 

 GPAX     คิดคาน้ําหนัก 25 % 

 GPA  คณิตศาสตร    คิดคาน้ําหนัก 25 %  

 GPA  วิทยาศาสตร    คิดคาน้ําหนัก 25 %  

 GPA  ภาษาตางประเทศ   คิดคาน้ําหนัก 25 % 

 

สาขาวิชา 
จํานวนเรียกสอบ 

สัมภาษณ 

จํานวนรับเขา

ศึกษา 

เทคโนโลยีการพิมพและบรรจภุัณฑ 40 10 

 

วุฒิที่ใชสมัคร      ม.6 สายการเรียน  วิทยาศาสตร – คณติศาสตร เทานั้น  
 

เกณฑการรับสมัคร 

 ผลการเรยีนที่ใชสมัคร   ผลการเรยีน  4  ภาคการศึกษา 

 GPAX      ไมต่ํากวา   3.25  

 GPA  คณิตศาสตร    ไมต่ํากวา   2.75  

 GPA  วิทยาศาสตร    ไมต่ํากวา   2.75  

 GPA  ภาษาตางประเทศ   ไมต่ํากวา   2.75 
  

เกณฑการเรียกสอบสัมภาษณ 

 GPAX     คิดคาน้ําหนัก 100 % 

  

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 

โครงการคัดเลอืกตรงประเภทเรียนดี  

ปการศึกษา 2560 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 



สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

  

 

 

 

 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ตอ) 

 

สาขาวิชา 

จํานวนเรียกสอบ

สัมภาษณ 
จํานวนรับเขาศึกษา 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 

เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน 50 40 
 

วุฒิที่ใชสมัคร      ม.6 ทุกสายการเรียน 

   ปวช. ทุกสายการเรียน   
 

เกณฑการรับสมัคร 

 ผลการเรยีนที่ใชสมัคร   ผลการเรยีน  4  ภาคการศึกษา 

 GPAX      ไมต่ํากวา   3.00  

 GPA  คณิตศาสตร    ไมกําหนดขั้นต่ํา  

 GPA  วิทยาศาสตร    ไมกําหนดขั้นต่ํา 

 GPA  ภาษาตางประเทศ   ไมกําหนดขั้นต่ํา 
  

 หมายเหตุ : GPA กลุมสาระวิชาไมกําหนดขัน้ต่ํา แตตองมีคะแนน หากไมกรอกคะแนน 

 จะถือวาไมผานเกณฑการรับสมคัร 
 

เกณฑการเรียกสอบสัมภาษณ 

 GPAX     คิดคาน้ําหนัก 100 % 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 

โครงการคัดเลอืกตรงประเภทเรียนดี  

ปการศึกษา 2560 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 



สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 

 

 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ตอ) 

 

สาขาวิชา 

จํานวนเรียกสอบ 

สัมภาษณ 
จํานวนรับเขาศึกษา 

 
ม.6 ปวช. 

วิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ. 5 ป) 100 100 20 

วิศวกรรมโยธา (ค.อ.บ. 5 ป) 100 100 20 

วิศวกรรมอุตสาหการ (ค.อ.บ. 5 ป) 100 100 20 

วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกไฟฟากําลงั (ค.อ.บ. 5 ป) 200 200 60 

วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส (ค.อ.บ. 5 ป) 200 200 60 

วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกคอมพิวเตอร (ค.อ.บ. 5 ป) 200 200 60 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. เครื่องกล) 50 50 20 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. ไฟฟา) 50 50 20 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. โยธา) 50 50 20 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. อตุสาหการ) 50 50 10 

รวม 2,200 310 

 

วุฒิวุฒิที่ใชสมัคร      ม.6 สายการเรียน  วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร และ คณิตศาสตร-ภาษาอังกฤษ เทานั้น  

   ปวช. สาขาวิชาที่เนนดานวทิย-คณิต หรือ ดานชางอุตสาหกรรม 

       

เกณฑการรับสมัคร 

 ผลการเรยีนที่ใชสมัคร   ผลการเรยีน  4  ภาคการศึกษา 

 GPAX      ไมต่ํากวา   3.00  

 GPA  คณิตศาสตร    ไมกําหนดขั้นต่ํา  

 GPA  วิทยาศาสตร    ไมกําหนดขั้นต่ํา  

 GPA  ภาษาตางประเทศ   ไมกําหนดขั้นต่ํา 
 

หมายเหตุ : GPA กลุมสาระวิชาไมกําหนดขัน้ต่ํา แตตองมีคะแนน หากไมกรอกคะแนน 

    จะถือวาไมผานเกณฑการรับสมัคร 
 

เกณฑการเรียกสอบสัมภาษณ 

 GPAX     คิดคาน้ําหนัก 50 % 

 GPA  คณิตศาสตร    คิดคาน้ําหนัก   

 GPA  วิทยาศาสตร    คิดคาน้ําหนัก 50 %   

 GPA  ภาษาตางประเทศ   คิดคาน้ําหนัก  

------------------------------------------------------------------------------ 

ขอมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2559 

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 

โครงการคัดเลอืกตรงประเภทเรียนดี  

ปการศึกษา 2560 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 



สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 

 

 
 

 

 

คณะวิทยาศาสตร 
สาขาวิชา จํานวนเรียกสอบสัมภาษณ จํานวนรับเขาศึกษา 

คณิตศาสตร 15 12 

สถิต ิ 15 12 
  

วุฒิที่ใชสมัคร      ม.6 สายการเรียน  วิทยาศาสตร – คณติศาสตร เทานั้น 
 

เกณฑการรับสมัคร 
 ผลการเรยีนที่ใชสมัคร   ผลการเรยีน  4  ภาคการศึกษา 

 GPAX      ไมต่ํากวา 3.00  

 GPA  คณิตศาสตร    ไมต่ํากวา 3.00  

 GPA  วิทยาศาสตร    ไมต่ํากวา 3.00  

 GPA  ภาษาตางประเทศ   ไมต่ํากวา 2.50 

 

เกณฑการเรียกสอบสัมภาษณ 

 GPAX     คิดคาน้ําหนัก 10 % 

 GPA  คณิตศาสตร    คิดคาน้ําหนัก 40 % 

 GPA  วิทยาศาสตร    คิดคาน้ําหนัก 30 % 

 GPA  ภาษาตางประเทศ   คิดคาน้ําหนัก 20 % 
 

สาขาวิชา จํานวนเรียกสอบสัมภาษณ จํานวนรับเขาศึกษา 

วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต 60 20 
  

วุฒิที่ใชสมัคร      ม.6 สายการเรียน  วิทยาศาสตร – คณติศาสตร เทานั้น 
 

เกณฑการรับสมัคร 
 ผลการเรยีนที่ใชสมัคร   ผลการเรยีน  4  ภาคการศึกษา 

 GPAX      ไมต่ํากวา 3.00  

 GPA  คณิตศาสตร    ไมต่ํากวา 3.00  

 GPA  วิทยาศาสตร    ไมต่ํากวา 3.00  

 GPA  ภาษาตางประเทศ   ไมต่ํากวา 2.50 

 

เกณฑการเรียกสอบสัมภาษณ 

 GPAX     คิดคาน้ําหนัก 10 % 

 GPA  คณิตศาสตร    คิดคาน้ําหนัก 35 % 

 GPA  วิทยาศาสตร    คิดคาน้ําหนัก 20 % 

 GPA  ภาษาตางประเทศ   คิดคาน้ําหนัก 35 % 

 

 

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 

โครงการคัดเลอืกตรงประเภทเรียนดี  

ปการศึกษา 2560 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 



สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 

 

 

 
 

คณะวิทยาศาสตร (ตอ) 

 

สาขาวิชา จํานวนเรียกสอบสัมภาษณ จํานวนรับเขาศึกษา 

เคม ี 45 36 
  

วุฒิที่ใชสมัคร      ม.6 สายการเรียน  วิทยาศาสตร – คณติศาสตร เทานั้น 
 

เกณฑการรับสมัคร 
 ผลการเรยีนที่ใชสมัคร   ผลการเรยีน  4  ภาคการศึกษา 

 GPAX      ไมต่ํากวา 3.00  

 GPA  คณิตศาสตร    ไมต่ํากวา 2.75  

 GPA  วิทยาศาสตร    ไมต่ํากวา 3.00  

 GPA  ภาษาตางประเทศ   ไมต่ํากวา 2.75 

 

เกณฑการเรียกสอบสัมภาษณ 

 GPAX     คิดคาน้ําหนัก 10 % 

 GPA  คณิตศาสตร    คิดคาน้ําหนัก 30 % 

 GPA  วิทยาศาสตร    คิดคาน้ําหนัก 40 % 

 GPA  ภาษาตางประเทศ   คิดคาน้ําหนัก 20 % 

 

สาขาวิชา จํานวนเรียกสอบสัมภาษณ จํานวนรับเขาศึกษา 

จุลชีววิทยา 48 24 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 24 12 
 

วุฒิที่ใชสมัคร      ม.6 สายการเรียน  วิทยาศาสตร – คณติศาสตร เทานั้น 
 

เกณฑการรับสมัคร 
 ผลการเรยีนที่ใชสมัคร   ผลการเรยีน  4  ภาคการศึกษา 

 GPAX      ไมต่ํากวา 3.00 

 GPA  คณิตศาสตร    ไมกําหนดขั้นต่ํา   

 GPA  วิทยาศาสตร    ไมกําหนดขั้นต่ํา  

 GPA  ภาษาตางประเทศ   ไมกําหนดขั้นต่ํา 

หมายเหตุ : GPA กลุมสาระวิชาไมกําหนดขัน้ต่ํา แตตองมีคะแนน หากไมกรอกคะแนน 

    จะถือวาไมผานเกณฑการรับสมัคร 
 

เกณฑการเรียกสอบสัมภาษณ 

 GPAX     คิดคาน้ําหนัก  10% 

 GPA  คณิตศาสตร    คิดคาน้ําหนัก  40% 

 GPA  วิทยาศาสตร    คิดคาน้ําหนัก  30% 

 GPA  ภาษาตางประเทศ   คิดคาน้ําหนัก  20% 

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 

โครงการคัดเลอืกตรงประเภทเรียนดี  

ปการศึกษา 2560 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 



สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร (ตอ) 

 

สาขาวิชา จํานวนเรียกสอบสัมภาษณ จํานวนรับเขาศึกษา 

ฟสิกสประยุกต 45 36 
  

วุฒิที่ใชสมัคร      ม.6 สายการเรียน  วิทยาศาสตร – คณติศาสตร เทานั้น 
 

เกณฑการรับสมัคร 
 ผลการเรยีนที่ใชสมัคร   ผลการเรยีน  4  ภาคการศึกษา 

 GPAX      ไมต่ํากวา 2.75  

 GPA  คณิตศาสตร    ไมกําหนดขั้นต่ํา  

 GPA  วิทยาศาสตร    ไมกําหนดขั้นต่ํา   

 GPA  ภาษาตางประเทศ   ไมกําหนดขั้นต่ํา  

 

หมายเหตุ : GPA กลุมสาระวิชาไมกําหนดขัน้ต่ํา แตตองมีคะแนน หากไมกรอกคะแนน 

    จะถือวาไมผานเกณฑการรับสมัคร 

 

เกณฑการเรียกสอบสัมภาษณ 

 GPAX     คิดคาน้ําหนัก 10 % 

 GPA  คณิตศาสตร    คิดคาน้ําหนัก 40 % 

 GPA  วิทยาศาสตร    คิดคาน้ําหนัก 30 % 

 GPA  ภาษาตางประเทศ   คิดคาน้ําหนัก 20 % 

 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

ขอมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 

โครงการคัดเลอืกตรงประเภทเรียนดี  

ปการศึกษา 2560 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 



สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 

 

 

 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

สาขาวิชา 
จํานวนเรียกสอบ 

จํานวนรับเขาศึกษา 
ขอเขียน สัมภาษณ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 300 150 80 
  

วุฒิที่ใชสมัคร      ม.6 สายการเรียน  วิทยาศาสตร – คณติศาสตร เทานั้น 
 

เกณฑการรับสมัคร 
 ผลการเรยีนที่ใชสมัคร   ผลการเรยีน  4-5  ภาคการศึกษา 

 GPAX      ไมต่ํากวา 2.75  

 GPA  คณิตศาสตร    ไมต่ํากวา 2.70  

 GPA  วิทยาศาสตร    ไมต่ํากวา 2.70  

 GPA  ภาษาตางประเทศ   ไมต่ํากวา 2.70 

 

เกณฑการเรียกสอบขอเขียน 

 GPAX     คิดคาน้ําหนัก 25 % 

 GPA คณิตศาสตร    คิดคาน้ําหนัก 30 % 

 GPA วิทยาศาสตร    คิดคาน้ําหนัก 20 % 

 GPA ภาษาตางประเทศ   คิดคาน้ําหนัก 25 % 
  

 วิชาสอบขอเขียน : Math , Logic , IT Fundamental , English  
 

เกณฑการเรียกสอบสัมภาษณ 

 คะแนนสอบวิชา Math   คิดคาน้ําหนัก 25 % 

 คะแนนสอบวิชา Logic   คิดคาน้ําหนัก 25 % 

 คะแนนสอบวิชา IT Fundamental  คิดคาน้ําหนัก 25 % 

 คะแนนสอบวิชา English   คิดคาน้ําหนัก 25 % 
 

เกณฑการรับเขาศึกษา 

 GPAX     คิดคาน้ําหนัก 5 % 

 GPA วิทยาศาสตร    คิดคาน้ําหนัก 5 % 

 GPA คณติศาสตร    คิดคาน้ําหนัก 5 % 

 GPA ภาษาตางประเทศ   คิดคาน้ําหนัก 5 % 

 คะแนนสอบวิชา Math   คิดคาน้ําหนัก 15 % 

 คะแนนสอบวิชา Logic   คิดคาน้ําหนัก 15 % 

 คะแนนสอบวิชา IT Fundamental  คิดคาน้ําหนัก 15 % 

 คะแนนสอบวิชา English   คิดคาน้ําหนัก 15 % 

 คะแนนสอบสัมภาษณ   คิดคาน้ําหนัก 20 % 

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 

โครงการคัดเลอืกตรงประเภทเรียนดี  

ปการศึกษา 2560 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 



สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

สาขาวิชา 
จํานวนเรียกสอบ 

จํานวนรับเขาศึกษา 
ขอเขียน สัมภาษณ 

วิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 100 100 
30 หรือ 1/3 ของผูมี

สิทธิ์สอบสมัภาษณ 
  

วุฒิที่ใชสมัคร      ม.6 สายการเรียน  วิทยาศาสตร – คณติศาสตร เทานั้น 
 

เกณฑการรับสมัคร 

 ผลการเรยีนที่ใชสมัคร   ผลการเรยีน  4-5  ภาคการศึกษา 

 GPAX      ไมต่ํากวา 3.00   

 GPA  คณิตศาสตร    ไมต่ํากวา 3.00  

 GPA  วิทยาศาสตร    ไมต่ํากวา 2.75  

 GPA  ภาษาตางประเทศ   ไมต่ํากวา 3.00 

 

เกณฑการเรียกสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ 

 GPA คณิตศาสตร    คิดคาน้ําหนัก 40 % 

 GPA วิทยาศาสตร    คิดคาน้ําหนัก 20 % 

 GPA ภาษาตางประเทศ   คิดคาน้ําหนัก 40 % 
 

 วิชาสอบขอเขียน : Math, Analytical, and English  
 

เกณฑการรับเขาศึกษา 

 คะแนนสอบวิชา Math   คิดคาน้ําหนัก 20 % 

 คะแนนสอบวิชา Analytical   คิดคาน้ําหนัก 20 % 

 คะแนนสอบวิชา English   คิดคาน้ําหนัก 20 % 

  คะแนนสอบสัมภาษณ   คิดคาน้ําหนัก 40 % 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 

 

 

 

 

 

 

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 

โครงการคัดเลอืกตรงประเภทเรียนดี  

ปการศึกษา 2560 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 



สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 

 

 

 

 
 

สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม 

 สาขาวิชาที่เปดรับ  

สาขาวิชา 
จํานวนเรียกสอบ 

จํานวนรับเขาศึกษา 
ขอเขียน สัมภาษณ 

วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ (วศ.บ. 4 ป) 160 80 40 
  

  

วุฒิที่ใชสมัคร ** ม.6    สายการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร  

    หรือ คณิตศาสตร – ภาษาอังกฤษ 

    หรือ วิทยาศาสตร – คอมพิวเตอร  

    หรือ คณิตศาสตร – คอมพิวเตอร 

  ** ปวช.  สาขาเครื่องกล ,ไฟฟา, คอมพิวเตอร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
 

เกณฑการรับสมัคร 
 ผลการเรยีนที่ใชสมัคร   ผลการเรยีน  4  ภาคการศึกษา 

 GPAX      ไมต่ํากวา 3.00  

 GPA  คณิตศาสตร    ไมต่ํากวา 3.00  

 GPA  วิทยาศาสตร    ไมต่ํากวา 3.00  

 GPA  ภาษาตางประเทศ   ไมต่ํากวา 2.75 

 

เกณฑการเรียกสอบขอเขียน 

 GPAX     คิดคาน้ําหนัก 25 % 

 GPA คณิตศาสตร    คิดคาน้ําหนัก 25 % 

 GPA วิทยาศาสตร    คิดคาน้ําหนัก 25 % 

 GPA ภาษาตางประเทศ   คิดคาน้ําหนัก 25 % 
  

 วิชาสอบขอเขียน : คณิตศาสตร และความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร  

 

เกณฑการเรียกสอบสัมภาษณ 

 GPAX     คิดคาน้ําหนัก 10 % 

 GPA คณิตศาสตร    คิดคาน้ําหนัก 10 % 

 GPA วิทยาศาสตร    คิดคาน้ําหนัก 10 % 

 GPA ภาษาตางประเทศ   คิดคาน้ําหนัก 10 % 

 คะแนนสอบวิชาคณติศาสตร   คิดคาน้ําหนัก 30 % 

 คะแนนสอบวิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร คิดคาน้ําหนัก 30 % 

 

 

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 

โครงการคัดเลอืกตรงประเภทเรียนดี  

ปการศึกษา 2560 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 



สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม (ตอ) 

 

เกณฑการรับเขาศึกษา 

 GPAX      

 GPA คณิตศาสตร     

 GPA วิทยาศาสตร      

 GPA ภาษาตางประเทศ    คิดคาน้ําหนัก 70 % 

 คะแนนสอบวิชาคณติศาสตร    

 คะแนนสอบวิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร  

  

 คะแนนสอบสัมภาษณ    คิดคาน้ําหนัก 30 % 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 

โครงการคัดเลอืกตรงประเภทเรียนดี  

ปการศึกษา 2560 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 



สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 

 

 

 

โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย 

 

 สาขาวิชา 

จํานวนเรียกสอบ 

จํานวนรับเขาศึกษา ขอเขียน 
สัมภาษณ 

ม.6 ปวช. 

มีเดียอาตส  400 5 
เรียกสอบเฉพาะคน

ที่ผานขอเขียน 
30 

  

วุฒิที่ใชสมัคร      ม.6 สายการเรียน  วิทยาศาสตร – คณติศาสตร  

         คณิตศาสตร - ภาษาอังกฤษ 

      ภาษาอังกฤษ – ภาษาตางประเทศ  

      ภาษาอังกฤษ – สังคมศาสตรทีม่ีการเรียนศลิปะ หรือ 

   ปวช. สาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
 

เกณฑการรับสมัคร 

 ผลการเรยีนที่ใชสมัคร   ผลการเรยีน  4  ภาคการศึกษา 

 GPAX      ไมต่ํากวา 2.70  

 GPA  คณิตศาสตร    ไมกําหนดขั้นต่ํา  

 GPA  วิทยาศาสตร    ไมกําหนดขั้นต่ํา  

 GPA  ภาษาตางประเทศ   ไมกําหนดขั้นต่ํา 
 

 หมายเหตุ : GPA กลุมสาระวิชาไมกําหนดขัน้ต่ํา แตตองมีคะแนน หากไมกรอกคะแนน 

 จะถือวาไมผานเกณฑการรับสมคัร 
 

เกณฑการเรียกสอบขอเขียน 

 GPAX     คิดคาน้ําหนัก 100 % 
 

 วิชาสอบขอเขียน : การวาดเสน (Drawing) และการออกแบบแนวความคิดสรางสรรค 
  

เกณฑการเรียกสอบสัมภาษณ 

 คะแนนสอบวิชาการวาดเสน (Drawing)   คิดคาน้ําหนัก 50 % 

 คะแนนสอบวิชาการออกแบบแนวความคิดสรางสรรค คิดคาน้ําหนัก 50 % 

  

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 

โครงการคัดเลอืกตรงประเภทเรียนดี  

ปการศึกษา 2560 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 



สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 

 
 

โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย (ตอ) 

 

สาขาวิชา 

จํานวนเรียกสอบ 

จํานวนรับเขาศึกษา ขอเขียน 
สัมภาษณ 

ม.6 ปวช. 

เทคโนโลโยมเีดีย – กลุมวิชาเอกเทคโนโลยมีีเดยีดิจิทลั 40 - เรียกสอบ

เฉพาะคนที่

ผาน

ขอเขียน 

8 

เทคโนโลโยมเีดีย – กลุมวิชาเอกการพัฒนาเกมส 40 - 8 

เทคโนโลโยมเีดีย – กลุมวิชาเอกเทคโนโลยมีีเดยีชีวการแพทย 40 - 8 

รวม 120 - - 24 
  

วุฒิที่ใชสมัคร      ม.6 สายการเรียน  วิทยาศาสตร – คณติศาสตร  

      คณิตศาสตร - ภาษาอังกฤษ  

      วิทยาศาสตร – คอมพิวเตอร   

      คณิตศาสตร – คอมพิวเตอร   
 

เกณฑการรับสมัคร 

 ผลการเรยีนที่ใชสมัคร   ผลการเรยีน  4  ภาคการศึกษา 

 GPAX      ไมต่ํากวา 2.50  

 GPA  คณิตศาสตร    ไมต่ํากวา 2.50  

 GPA  วิทยาศาสตร    ไมต่ํากวา 2.50  

 GPA  ภาษาตางประเทศ   ไมต่ํากวา 2.50 
 

เกณฑการเรียกสอบขอเขียน 

 GPAX     คิดคาน้ําหนัก 40 % 

 GPA  วิทยาศาสตร    คิดคาน้ําหนัก 20 %  

 GPA  คณิตศาสตร    คิดคาน้ําหนัก 20 %  

 GPA  ภาษาตางประเทศ   คิดคาน้ําหนัก 20 % 
  

 วิชาสอบขอเขียน : ทฤษฎีความรูพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีมีเดีย 
  

เกณฑการเรียกสอบสัมภาษณ 

 คะแนนสอบวิชาทฤษฎีความรูพื้นฐานทาง คิดคาน้ําหนัก 100 % 

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีมีเดีย 

 

 

 

 

 

 

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 

โครงการคัดเลอืกตรงประเภทเรียนดี  

ปการศึกษา 2560 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 



สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 

 

 

 
 

โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย (ตอ) 

 

สาขาวิชา 

จํานวนเรียกสอบ 
จํานวนรับเขา

ศึกษา 
ขอเขียน 

สัมภาษณ 
ม.6 ปวช. 

มีเดียทางการแพทยและวิทยาศาสตร 45 2 
เรียกสอบเฉพาะ

คนที่ผานขอเขียน 
10 

  

วุฒิที่ใชสมัคร      ม.6 สายการเรียน  วิทยาศาสตร – คณติศาสตร  

         คณิตศาสตร - ภาษาอังกฤษ 

      ภาษาอังกฤษ – ภาษาตางประเทศ  

      ภาษาอังกฤษ – สังคมศาสตรทีม่ีการเรียนศลิปะ  
   

   ปวช. สาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

เกณฑการรับสมัคร 

 ผลการเรยีนที่ใชสมัคร   ผลการเรยีน  4  ภาคการศึกษา 

 GPAX      ไมต่ํากวา 2.70  

 GPA  คณิตศาสตร    ไมกําหนดขั้นต่ํา  

 GPA  วิทยาศาสตร    ไมกําหนดขั้นต่ํา  

 GPA  ภาษาตางประเทศ   ไมกําหนดขั้นต่ํา 
 

 หมายเหตุ : GPA กลุมสาระวิชาไมกําหนดขัน้ต่ํา แตตองมีคะแนน หากไมกรอกคะแนน 

 จะถือวาไมผานเกณฑการรับสมคัร 

เกณฑการเรียกสอบขอเขียน 

 GPAX     คิดคาน้ําหนัก 60 % 

 GPA  วิทยาศาสตร    คิดคาน้ําหนัก 20 %  

 GPA  ภาษาตางประเทศ   คิดคาน้ําหนัก 20 % 
 

 วิชาสอบขอเขียน : ทฤษฎกีารออกแบบ ความรูพ้ืนฐานทางสรีระรางกายมนุษย และเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย 

และ การวาดเสน (Drawing) สรีระรางกายมนุษย และ การวาดภาพประกอบทางการแพทย   

เกณฑการเรียกสอบสัมภาษณ 

 คะแนนสอบวิชาทฤษฎีการออกแบบ ความรูพื้นฐาน  คิดคาน้ําหนัก 30 % 

ทางสรีระรางกายมนุษย และเทคโนโลยีการศึกษา 

ทางการแพทย 

 คะแนนสอบวิชาการวาดเสน (Drawing) สรีระรางกายมนุษย คิดคาน้ําหนัก 30 % 

 คะแนนสอบวิชาการวาดภาพประกอบทางการแพทย  คิดคาน้ําหนัก 40 %   
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 

โครงการคัดเลอืกตรงประเภทเรียนดี  

ปการศึกษา 2560 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 



สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2558 

 

 

 
 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

 

 สาขาวิชาที่เปดรับ  

สาขาวิชา 
จํานวนเรียกสอบขอเขียน

และสอบสัมภาษณ 
จํานวนรับเขาศึกษา 

สถาปตยกรรม (หลักสตูรนานาชาติ) 

เรียกสอบทุกคนที่ผานเกณฑ

ขั้นต่ํา 

20 

สถาปตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) 20 

การออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสตูรนานาชาติ) 20 

ออกแบบนิเทศศิลป (หลักสูตรนานาชาติ) 20 

รวม - 80 
  

  

 วุฒิที่ใชสมัคร      

 

  สถาปตยกรรม (หลักสตูรนานาชาติ)   ม.6 สายการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร เทานั้น 
 

  สถาปตยกรรมภายใน (หลักสตูรนานาชาติ)  ม.6 สายการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร หรือ  

     คณิตศาสตร – ภาษาอังกฤษ เทานั้น 
 

  การออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ม.6 สายการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร หรือ  

     คณิตศาสตร – ภาษาอังกฤษ เทานั้น 
 

  ออกแบบนิเทศศิลป (หลักสูตรนานาชาติ)   ม.6 สายการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร หรือ  

     คณิตศาสตร – ภาษาอังกฤษ หรือ 

     ภาษาอังกฤษ – ภาษาตางประเทศ เทานั้น 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เกณฑการรับสมัคร 

 ผลการเรยีนที่ใชสมัคร   ผลการเรยีน  4  ภาคการศึกษา 

 GPAX      ไมต่ํากวา 3.00  

 GPA  คณิตศาสตร    ไมกําหนดขั้นต่ํา  

 GPA  วิทยาศาสตร    ไมกําหนดขั้นต่ํา  

 GPA  ภาษาตางประเทศ   ไมต่ํากวา 3.25 
 

 หมายเหตุ : GPA กลุมสาระวิชาไมกําหนดขัน้ต่ํา แตตองมีคะแนน หากไมกรอกคะแนน 

 จะถือวาไมผานเกณฑการรับสมคัร 

 

 

 

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 

โครงการคัดเลอืกตรงประเภทเรียนดี  

ปการศึกษา 2560 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 



สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศกึษา มจธ. 
 

 

 
 

 

 

 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ (ตอ) 

 

ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (เลือกยื่นคะแนนตัวใดตัวหนึ่ง) 

 IELTS  ไมต่ํากวา  4.5 หรือ 

 TOEFL (IBT)  ไมต่ํากวา  53 หรือ 

 CU-TEP  ไมต่ํากวา  53 หรือ 

 RMIT   ผานเกณฑที่ระดับ  Intermediate (เทียบเทา IELTS ระดับ 4.5)  
 

** Remarks: 

  '1. English Proficiency Test accepted by SoAD are as follow:  

  TOEFL (ibt) = 61, IELTS = 5,CU-TEP = 500 (61) or RMIT = Upper Intermediate (5) 

2. For those who get the scores with  IELTS – 4.5,  TOEFL (ibt) – 53-60, CU-TEP – 477 (53) or RMIT = Intermediate 

(4.5) can submit the application form and take the aptitude and interview test. If the students are accepted, they 

are required to study English Course in May - June. 

 
 

เงื่อนไขพเิศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
1. Personal Statement of Motivation (max. one A4 sheet) 

(Why do you want to attend SoA+D? and what do you hope to accomplish from your education?) 
 

2. Two letters of recommendation from school 
 

  'Students may directly apply at RMIT to take the RMIT English Test.  

  Please contact Khun Warin at 0-2803-8350 on the 2nd floor of The Mall Bangkae Branch.  
 

  3. (Portfolio of Art and Design work): 

'Portfolio may include sketches, paintings, drawings, photographs, graphics, illustrations, prints of digital 

work, and scanned or photographed oversized work (such as installations, sculptures, etc.). Applicants 

have to bring their Design Work Portfolio during the Interview. Please do not mail your Portfolio with 

your application. 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 

โครงการคัดเลอืกตรงประเภทเรียนดี  
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