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เกณฑการรับสมัครนักศึกษา
โครงการรับตรงสําหรับนักเรียนโครงการ วมว.
ปการศึกษา 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
วิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร และสิ่งแวดลอม)
วิศวกรรมเครื่องมือ
วิศวกรรมวัสดุ
วิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมไฟฟา (ระบบไฟฟา อิเล็กทรอนิกสกําลัง และพลังงาน)
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส (หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)

จํานวนเรียกสอบ
สัมภาษณ
เรียกทุกคนที่ผาน
เกณฑ
4
2
10
4
10
10
10
8
4
10
10
5
5
5
5
10
10
10
10
142

วิศวกรรมระบบควบคุมและเครือ่ งมือวัด
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครือ่ งมือวัด (สหกิจศึกษา)
วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม (หลักสูตรนานาชาติ)
รวม
วุฒิที่ใชสมัคร

 ม.6 สายการเรียน

 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร เทานั้น

เกณฑการรับสมัคร

ผลการเรียนที่ใชสมัคร

ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ

จํานวนรับเขา
ศึกษา
2
2
4
2
5
2
5
5
5
4
2
5
5
2
2
2
2
5
5
8
3
76

1.เปนผูที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภายใตโครงการหองเรียนวิทยาศาสตร
โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
2. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร เนน ผูสมัครที่มีความสามารถดานคอมพิวเตอรและคณิตศาสตร

สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ.

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา
โครงการรับตรงสําหรับนักเรียนโครงการ วมว.
ปการศึกษา 2560

King Mongkut's University
of Technology Thonburi

คณะวิศวกรรมศาสตร (ตอ)
จํานวนเรียกสอบ
สัมภาษณ
เรียกทุกคนที่ผาน
เกณฑ

สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
วิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรนานาชาติ)
วุฒิที่ใชสมัคร

 ม.6 สายการเรียน

จํานวนรับเขา
ศึกษา
2
2

 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร เทานั้น

เกณฑการรับสมัคร
ผลการเรียนที่ใชสมัคร
GPAX
GPA วิทยาศาสตร
GPA คณิตศาสตร
GPA ภาษาอังกฤษ
เกณฑการเรียกสอบคัดเลือก
GPAX
GPA คณิตศาสตร
GPA วิทยาศาสตร
GPA ภาษาตางประเทศ

ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
ไมต่ํากวา 3.00
ไมต่ํากวา 3.00
ไมต่ํากวา 3.00
ไมต่ํากวา 3.00
คิดคาน้ําหนัก
คิดคาน้ําหนัก
คิดคาน้ําหนัก
คิดคาน้ําหนัก

40 %
25 %
25 %
10 %

สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ.

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา
โครงการรับตรงสําหรับนักเรียนโครงการ วมว.
ปการศึกษา 2560

King Mongkut's University
of Technology Thonburi

คณะวิศวกรรมศาสตร (ตอ)
จํานวนเรียกสอบ
สัมภาษณ
4
2

สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

จํานวนรับเขา
ศึกษา
4
2

วุฒิที่ใชสมัคร
 ม.6 สายการเรียน  วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร เทานั้น
เกณฑการรับสมัคร
ผลการเรียนที่ใชสมัคร
ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
GPAX
ไมต่ํากวา 3.00
GPA คณิตศาสตร
ไมต่ํากวา 3.00
GPA วิทยาศาสตร
ไมต่ํากวา 3.00
GPA ภาษาตางประเทศ
ไมต่ํากวา 3.00
คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 1 ความถนัดทั่วไป
ไมกําหนดขั้นต่ํา
คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 2 ความถนัดภาษาอังกฤษ ไมกําหนดขั้นต่ํา
คะแนนสอบวิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร
ไมกําหนดขั้นต่ํา
คะแนนสอบวิชา PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร
ไมกําหนดขั้นต่ํา
คะแนนสอบวิชา PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร ไมกําหนดขั้นต่ํา
หมายเหตุ :
1. คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT ไมกําหนดขั้นต่ําแตตองมีคะแนน หากไมมีคะแนน
จะถือวาไมผานเกณฑการรับสมัคร
2. คะแนนสอบวิชา GAT/PAT ผูสมัครไมตองกรอกคะแนน มหาวิทยาลัยฯ จะดึงคะแนนจาก
ฐานขอมูลเอง
เกณฑการเรียกสอบคัดเลือก
GPA คณิตศาสตร
คิดคาน้ําหนัก 10 %
GPA วิทยาศาสตร
คิดคาน้ําหนัก 10 %
GPA ภาษาตางประเทศ

คิดคาน้ําหนัก 5 %

คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 1 ความถนัดทั่วไป
คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 2 ความถนัดภาษาอังกฤษ
คะแนนสอบวิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร
คะแนนสอบวิชา PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร
คะแนนสอบวิชา PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร

คิดคาน้ําหนัก 15 %
คิดคาน้ําหนัก 15 %
คิดคาน้ําหนัก 15 %
คิดคาน้ําหนัก 20 %

ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (เลือกยื่นคะแนนตัวใดตัวหนึ่ง)
IELTS
TOEFL (IBT)
CU-TEP (คะแนนดิบ)
RMIT

ไมต่ํากวา 5 หรือ
ไมต่ํากวา 500 หรือ
ไมต่ํากวา 60 หรือ
ผานเกณฑที่ระดับ Intermediate (เทียบเทา IELTS ระดับ 5)
สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ.

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา
โครงการรับตรงสําหรับนักเรียนโครงการ วมว.
ปการศึกษา 2560

King Mongkut's University
of Technology Thonburi

คณะวิศวกรรมศาสตร (ตอ)
จํานวนเรียกสอบ
สัมภาษณ
10
4

สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร และสิ่งแวดลอม)

จํานวนรับเขา
ศึกษา
5
2

เกณฑการรับสมัคร
ผลการเรียนที่ใชสมัคร
GPAX
GPA วิทยาศาสตร
GPA คณิตศาสตร
GPA ภาษาอังกฤษ

ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
ไมต่ํากวา 3.00
ไมต่ํากวา 3.00
ไมต่ํากวา 3.00
ไมต่ํากวา 2.75

เกณฑการเรียกสอบคัดเลือก
GPAX
GPA คณิตศาสตร
GPA วิทยาศาสตร
GPA ภาษาตางประเทศ

คิดคาน้ําหนัก
คิดคาน้ําหนัก
คิดคาน้ําหนัก
คิดคาน้ําหนัก

10 %
20 %
20 %
10 %

เงื่อนไขหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
- มีผลงานหรือโครงการทางวิชาการอยางตอเนื่อง
-

จํานวนเรียกสอบ
สัมภาษณ
10

สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องมือ
วุฒิที่ใชสมัคร

 ม.6 สายการเรียน

จํานวนรับเขา
ศึกษา
5

 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร เทานั้น

เกณฑการรับสมัคร
ผลการเรียนที่ใชสมัคร
GPAX
GPA วิทยาศาสตร
GPA คณิตศาสตร
GPA ภาษาอังกฤษ
เกณฑการเรียกสอบคัดเลือก
GPAX
GPA คณิตศาสตร
GPA วิทยาศาสตร
GPA ภาษาตางประเทศ

ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
ไมต่ํากวา 2.80
ไมต่ํากวา 2.80
ไมต่ํากวา 2.80
ไมต่ํากวา 2.80
คิดคาน้ําหนัก
คิดคาน้ําหนัก
คิดคาน้ําหนัก
คิดคาน้ําหนัก

5%
10 %
10 %
5 %

สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ.

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา
โครงการรับตรงสําหรับนักเรียนโครงการ วมว.
ปการศึกษา 2560

King Mongkut's University
of Technology Thonburi

คณะวิศวกรรมศาสตร (ตอ)
จํานวนเรียกสอบ
สัมภาษณ
10

สาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุ
วุฒิที่ใชสมัคร

 ม.6 สายการเรียน

จํานวนรับเขา
ศึกษา
5

 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร เทานั้น

เกณฑการรับสมัคร
ผลการเรียนที่ใชสมัคร
GPAX
GPA วิทยาศาสตร
GPA คณิตศาสตร
GPA ภาษาอังกฤษ

ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
ไมต่ํากวา 3.00
ไมต่ํากวา 3.00
ไมต่ํากวา 3.00
ไมต่ํากวา 3.00

เกณฑการเรียกสอบคัดเลือก
GPA คณิตศาสตร
GPA วิทยาศาสตร
GPA ภาษาตางประเทศ

คิดคาน้ําหนัก
คิดคาน้ําหนัก
คิดคาน้ําหนัก

จํานวนเรียกสอบ
สัมภาษณ
10

สาขาวิชา
วิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต
วุฒิที่ใชสมัคร

 ม.6 สายการเรียน

10 %
10 %
5%
จํานวนรับเขา
ศึกษา
5

 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร เทานั้น

เกณฑการรับสมัคร
ผลการเรียนที่ใชสมัคร
GPAX
GPA วิทยาศาสตร
GPA คณิตศาสตร
GPA ภาษาอังกฤษ
เกณฑการเรียกสอบคัดเลือก
GPAX
GPA คณิตศาสตร
GPA วิทยาศาสตร
GPA ภาษาตางประเทศ

ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
ไมต่ํากวา 3.20
ไมต่ํากวา 3.20
ไมต่ํากวา 3.20
ไมต่ํากวา 3.20
คิดคาน้ําหนัก
คิดคาน้ําหนัก
คิดคาน้ําหนัก
คิดคาน้ําหนัก

5%
10 %
10 %
5%

สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ.

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา
โครงการรับตรงสําหรับนักเรียนโครงการ วมว.
ปการศึกษา 2560

King Mongkut's University
of Technology Thonburi

คณะวิศวกรรมศาสตร (ตอ)
จํานวนเรียกสอบ
สัมภาษณ
8
4
10
10
10

สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมไฟฟา (ระบบไฟฟา อิเล็กทรอนิกสกําลัง และพลังงาน)
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส (หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ)
วุฒิที่ใชสมัคร

 ม.6 สายการเรียน

จํานวนรับเขา
ศึกษา
4
2
5
5
8

 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร เทานั้น

เกณฑการรับสมัคร
ผลการเรียนที่ใชสมัคร
GPAX
GPA วิทยาศาสตร
GPA คณิตศาสตร
GPA ภาษาอังกฤษ
เกณฑการเรียกสอบคัดเลือก
GPAX
GPA คณิตศาสตร
GPA วิทยาศาสตร
GPA ภาษาตางประเทศ

ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
ไมต่ํากวา 3.00
ไมต่ํากวา 3.00
ไมต่ํากวา 3.00
ไมต่ํากวา 3.00
คิดคาน้ําหนัก
คิดคาน้ําหนัก
คิดคาน้ําหนัก
คิดคาน้ําหนัก

25 %
25 %
25 %
25 %

สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ.

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา
โครงการรับตรงสําหรับนักเรียนโครงการ วมว.
ปการศึกษา 2560

King Mongkut's University
of Technology Thonburi

คณะวิศวกรรมศาสตร (ตอ)
จํานวนเรียกสอบ
สัมภาษณ
5
5

สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
วุฒิที่ใชสมัคร

 ม.6 สายการเรียน

จํานวนรับเขา
ศึกษา
2
2

 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร เทานั้น

เกณฑการรับสมัคร
ผลการเรียนที่ใชสมัคร
GPAX
GPA วิทยาศาสตร
GPA คณิตศาสตร
GPA ภาษาอังกฤษ
เกณฑการเรียกสอบคัดเลือก
GPAX
GPA คณิตศาสตร
GPA วิทยาศาสตร
GPA ภาษาตางประเทศ

ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
ไมต่ํากวา 3.00
ไมต่ํากวา 3.00
ไมต่ํากวา 3.00
ไมต่ํากวา 2.75
คิดคาน้ําหนัก
คิดคาน้ําหนัก
คิดคาน้ําหนัก
คิดคาน้ําหนัก

15 %
35 %
30 %
20 %

เงื่อนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
1) Portfolio แสดงผลงาน และหรือโครงงานวิทยาศาสตร หรือเทคโนโลยี
2) Statement of Purpose แสดงเหตุผล และความสนใจในสาขาที่สนใจ และคุณสมบัติ หรือประสบการณที่เหมาะสมกับ
สาขานั้นๆ

สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ.

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา
โครงการรับตรงสําหรับนักเรียนโครงการ วมว.
ปการศึกษา 2560

King Mongkut's University
of Technology Thonburi

คณะวิศวกรรมศาสตร (ตอ)
จํานวนเรียกสอบ
สัมภาษณ
5
5

สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
วุฒิที่ใชสมัคร

 ม.6 สายการเรียน

จํานวนรับเขา
ศึกษา
2
2

 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร เทานั้น

เกณฑการรับสมัคร
ผลการเรียนที่ใชสมัคร
GPAX
GPA วิทยาศาสตร
GPA คณิตศาสตร
GPA ภาษาอังกฤษ

ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
ไมต่ํากวา 3.00
ไมต่ํากวา 3.50
ไมต่ํากวา 3.50
ไมต่ํากวา 3.50

เกณฑการเรียกสอบคัดเลือก
GPAX
GPA คณิตศาสตร
GPA วิทยาศาสตร
GPA ภาษาตางประเทศ
สอบสัมภาษณ

คิดคาน้ําหนัก
คิดคาน้ําหนัก
คิดคาน้ําหนัก
คิดคาน้ําหนัก
คิดคาน้ําหนัก

จํานวนเรียกสอบ
สัมภาษณ
10
10

สาขาวิชา
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครือ่ งมือวัด
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครือ่ งมือวัด (สหกิจศึกษา)
วุฒิที่ใชสมัคร
เกณฑการรับสมัคร

 ม.6 สายการเรียน
ผลการเรียนที่ใชสมัคร
GPAX
GPA วิทยาศาสตร
GPA คณิตศาสตร
GPA ภาษาอังกฤษ

เกณฑการเรียกสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ
GPAX
GPA คณิตศาสตร
GPA วิทยาศาสตร
GPA ภาษาตางประเทศ

10 %
20 %
20 %
10 %
40 %
จํานวนรับเขา
ศึกษา
5
5

 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร เทานั้น

ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
ไมต่ํากวา 3.25
ไมต่ํากวา 3.00
ไมต่ํากวา 3.00
ไมต่ํากวา 2.75
คิดคาน้ําหนัก
25 %
คิดคาน้ําหนัก
25 %
คิดคาน้ําหนัก
25 %
คิดคาน้ําหนัก
25 %
สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ.

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา
โครงการรับตรงสําหรับนักเรียนโครงการ วมว.
ปการศึกษา 2560

King Mongkut's University
of Technology Thonburi

คณะวิศวกรรมศาสตร (ตอ)
จํานวนเรียกสอบ
สัมภาษณ
10

สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม (หลักสูตรนานาชาติ)
วุฒิที่ใชสมัคร

 ม.6 สายการเรียน

จํานวนรับเขา
ศึกษา
3

 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร เทานั้น

เกณฑการรับสมัคร
ผลการเรียนที่ใชสมัคร
GPAX
GPA วิทยาศาสตร
GPA คณิตศาสตร
GPA ภาษาอังกฤษ
เกณฑการเรียกสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ
GPAX
GPA คณิตศาสตร
GPA วิทยาศาสตร
GPA ภาษาตางประเทศ

ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
ไมต่ํากวา 3.00
ไมต่ํากวา 3.00
ไมต่ํากวา 3.00
ไมต่ํากวา 3.50
คิดคาน้ําหนัก
คิดคาน้ําหนัก
คิดคาน้ําหนัก
คิดคาน้ําหนัก

30 %
20 %
20 %
30 %

สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ.

King Mongkut's University
of Technology Thonburi

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา
โครงการรับตรงสําหรับนักเรียนโครงการ วมว.
ปการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร
สาขาวิชา
เคมี
ฟสิกสประยุกต

จํานวนเรียกสอบ
สัมภาษณ
10
10

จํานวนรับเขา
ศึกษา
10
5

วุฒิที่ใชสมัคร
 ม.6 สายการเรียน  วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร เทานั้น
เกณฑการรับสมัคร
ผลการเรียนที่ใชสมัคร
ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
GPAX
ไมต่ํากวา 2.75
GPA คณิตศาสตร
ไมกําหนดขั้นต่ํา
GPA วิทยาศาสตร
ไมกําหนดขั้นต่ํา
GPA ภาษาตางประเทศ
ไมกําหนดขั้นต่ํา
คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 1 ความถนัดทั่วไป
ไมกําหนดขั้นต่ํา
คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 2 ความถนัดภาษาอังกฤษ ไมกําหนดขั้นต่ํา
คะแนนสอบวิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร
ไมกําหนดขั้นต่ํา
คะแนนสอบวิชา PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร
ไมกําหนดขั้นต่ํา
หมายเหตุ :
1. คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT ไมกําหนดขั้นต่ําแตตองมีคะแนน หากไมมีคะแนน
จะถือวาไมผานเกณฑการรับสมัคร
2. คะแนนสอบวิชา GAT/PAT ผูสมัครไมตองกรอกคะแนน มหาวิทยาลัยฯ จะดึงคะแนนจาก
ฐานขอมูลเอง
เกณฑการเรียกสอบ
GPAX
GPA คณิตศาสตร
คิดคาน้ําหนัก 10 %
GPA วิทยาศาสตร
GPA ภาษาตางประเทศ
คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 1 ความถนัดทั่วไป
คิดคาน้ําหนัก 20 %
คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 2 ความถนัดภาษาอังกฤษ
คะแนนสอบวิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร
คิดคาน้ําหนัก 20 %
คะแนนสอบวิชา PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร
คิดคาน้ําหนัก 50 %
สาขาฟสิกสประยุกต : ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (เลือกยื่นคะแนนตัวใดตัวหนึ่ง) (ถามี)
IELTS
ไมกําหนดขั้นต่ํา
TOEFL (IBT)
ไมกําหนดขั้นต่ํา
CU-TEP (คะแนนดิบ)
ไมกําหนดขั้นต่ํา
RMIT
ไมกําหนดขั้นต่ํา
สาขาฟสิกสประยุกต : เงื่อนไขหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
- หากมีผลงานการทําโครงงานทางวิทยาศาสตร (ฟสิกส) จะพิจารณาเปนพิเศษ
สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ.

King Mongkut's University
of Technology Thonburi

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา
โครงการรับตรงสําหรับนักเรียนโครงการ วมว.
ปการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร (ตอ)
จํานวนเรียกสอบ
สัมภาษณ
15
10

สาขาวิชา
จุลชีววิทยา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
วุฒิที่ใชสมัคร

 ม.6 สายการเรียน

เกณฑการรับสมัคร
ผลการเรียนที่ใชสมัคร

จํานวนรับเขา
ศึกษา
10
5

 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร เทานั้น
ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา

เกณฑการเรียกสอบ
GPAX
ไมต่ํากวา 3.00
GPA วิทยาศาสตร
ไมกําหนดขั้นต่ํา
GPA คณิตศาสตร
ไมกําหนดขั้นต่ํา
GPA ภาษาตางประเทศ
ไมกําหนดขั้นต่ํา
คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 1 ความถนัดทั่วไป
ไมกําหนดขั้นต่ํา
คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 2 ความถนัดภาษาอังกฤษ ไมกําหนดขั้นต่ํา
คะแนนสอบวิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร
ไมกําหนดขั้นต่ํา
คะแนนสอบวิชา PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร
ไมกําหนดขั้นต่ํา
หมายเหตุ :
1. คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT ไมกําหนดขั้นต่ําแตตองมีคะแนน หากไมมีคะแนน
จะถือวาไมผานเกณฑการรับสมัคร
2. คะแนนสอบวิชา GAT/PAT ผูสมัครไมตองกรอกคะแนน มหาวิทยาลัยฯ จะดึงคะแนนจาก
ฐานขอมูลเอง
เกณฑการเรียกสอบ
GPAX
GPA คณิตศาสตร
คิดคาน้ําหนัก 10 %
GPA วิทยาศาสตร
GPA ภาษาตางประเทศ
คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 1 ความถนัดทั่วไป
คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 2 ความถนัดภาษาอังกฤษ
คะแนนสอบวิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร
คะแนนสอบวิชา PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร

คิดคาน้ําหนัก 20 %
คิดคาน้ําหนัก 20 %
คิดคาน้ําหนัก 50 %

สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ.

King Mongkut's University
of Technology Thonburi

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา
โครงการรับตรงสําหรับนักเรียนโครงการ วมว.
ปการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร (ตอ)
สาขาวิชา
คณิตศาสตร
สถิติ
วุฒิที่ใชสมัคร

 ม.6 สายการเรียน

จํานวนเรียกสอบ
สัมภาษณ
12
15

จํานวนรับเขา
ศึกษา
8
10

 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร เทานั้น

เกณฑการรับสมัคร
ผลการเรียนที่ใชสมัคร
GPAX
GPA คณิตศาสตร
GPA วิทยาศาสตร
GPA ภาษาตางประเทศ

ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา
ไมต่ํากวา 3.00
ไมต่ํากวา 3.00
ไมต่ํากวา 3.00
ไมต่ํากวา 2.50

เกณฑการเรียกสอบสัมภาษณ
GPAX
GPA คณิตศาสตร
GPA วิทยาศาสตร
GPA ภาษาตางประเทศ

คิดคาน้ําหนัก 10 %
คิดคาน้ําหนัก 40 %
คิดคาน้ําหนัก 30 %
คิดคาน้ําหนัก 20 %

สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ.

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา
โครงการรับตรงสําหรับนักเรียนโครงการ วมว.
ปการศึกษา 2560

King Mongkut's University
of Technology Thonburi

คณะวิทยาศาสตร (ตอ)
สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต

จํานวนเรียกสอบ
สัมภาษณ
15

จํานวนรับเขา
ศึกษา
≤10

วุฒิที่ใชสมัคร
 ม.6 สายการเรียน  วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร เทานั้น
เกณฑการรับสมัคร
ผลการเรียนที่ใชสมัคร
ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
GPAX
ไมต่ํากวา 2.75
GPA คณิตศาสตร
ไมกําหนดขั้นต่ํา
GPA วิทยาศาสตร
ไมกําหนดขั้นต่ํา
GPA ภาษาตางประเทศ
ไมกําหนดขั้นต่ํา
คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 1 ความถนัดทั่วไป
ไมกําหนดขั้นต่ํา
คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 2 ความถนัดภาษาอังกฤษ ไมกําหนดขั้นต่ํา
คะแนนสอบวิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร
ไมกําหนดขั้นต่ํา
คะแนนสอบวิชา PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร
ไมกําหนดขั้นต่ํา
หมายเหตุ :
1. คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT ไมกําหนดขั้นต่ําแตตองมีคะแนน หากไมมีคะแนน
จะถือวาไมผานเกณฑการรับสมัคร
2. คะแนนสอบวิชา GAT/PAT ผูสมัครไมตองกรอกคะแนน มหาวิทยาลัยฯ จะดึงคะแนนจาก
ฐานขอมูลเอง
เกณฑการเรียกสอบ
GPAX
GPA คณิตศาสตร
คิดคาน้ําหนัก 10 %
GPA วิทยาศาสตร
GPA ภาษาตางประเทศ
คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 1 ความถนัดทั่วไป
คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 2 ความถนัดภาษาอังกฤษ
คะแนนสอบวิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร
คะแนนสอบวิชา PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร

คิดคาน้ําหนัก 30 %
คิดคาน้ําหนัก 40 %
คิดคาน้ําหนัก 20 %

สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ.

King Mongkut's University
of Technology Thonburi

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา
โครงการรับตรงสําหรับนักเรียนโครงการ วมว.
ปการศึกษา 2560

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

จํานวนเรียกสอบ
สัมภาษณ
15

จํานวนรับเขา
ศึกษา
10

วุฒิที่ใชสมัคร
 ม.6 สายการเรียน
 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร เทานั้น
เกณฑการรับสมัคร
ผลการเรียนที่ใชสมัคร
ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
GPAX
ไมต่ํากวา 3.00
GPA วิทยาศาสตร
ไมต่ํากวา 2.75
GPA คณิตศาสตร
ไมต่ํากวา 3.00
GPA ภาษาอังกฤษ
ไมต่ํากวา 3.00
เกณฑการเรียกสอบ
GPA คณิตศาสตร
คิดคาน้ําหนัก 40 %
GPA วิทยาศาสตร
คิดคาน้ําหนัก 20 %
GPA ภาษาตางประเทศ
คิดคาน้ําหนัก 40 %
หมายเหตุ : สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ
- ผูสมัครตองสอบ CS Aptitude Test (CSAT) จัดสอบโดยหลักสูตร CS@SIT ในวันสอบสัมภาษณ

สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

จํานวนเรียกสอบ
สัมภาษณ
50

จํานวนรับเขา
ศึกษา
25

วุฒิที่ใชสมัคร
 ม.6 สายการเรียน
 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร เทานั้น
เกณฑการรับสมัคร
ผลการเรียนที่ใชสมัคร
ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
GPAX
ไมต่ํากวา 2.75
GPA วิทยาศาสตร
ไมต่ํากวา 2.50
GPA คณิตศาสตร
ไมต่ํากวา 2.75
GPA ภาษาอังกฤษ
ไมต่ํากวา 2.50
เกณฑการเรียกสอบ
GPAX
คิดคาน้ําหนัก 20%
GPA คณิตศาสตร
คิดคาน้ําหนัก 20 %
GPA วิทยาศาสตร
คิดคาน้ําหนัก 20 %
GPA ภาษาตางประเทศ
คิดคาน้ําหนัก 20 %
หมายเหตุ : สอบสัมภาษณ ความรู ความสนใจดาน IT
สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ.

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา
โครงการรับตรงสําหรับนักเรียนโครงการ วมว.
ปการศึกษา 2560

King Mongkut's University
of Technology Thonburi

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวิชา

จํานวนเรียกสอบ
สัมภาษณ

จํานวนรับเขา
ศึกษา

5

2

เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ
วุฒิที่ใชสมัคร

 ม.6 สายการเรียน

เกณฑการรับสมัคร
ผลการเรียนที่ใชสมัคร
GPAX
GPA คณิตศาสตร
GPA วิทยาศาสตร
GPA ภาษาตางประเทศ
เกณฑการเรียกสอบ
GPAX

ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
ไมต่ํากวา 3.25
ไมต่ํากวา 2.75
ไมต่ํากวา 2.75
ไมต่ํากวา 2.75
คิดคาน้ําหนัก

สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต-มัลติมเี ดีย
วุฒิที่ใชสมัคร

 ม.6 สายการเรียน

เกณฑการรับสมัคร
ผลการเรียนที่ใชสมัคร
GPAX
GPA คณิตศาสตร
GPA วิทยาศาสตร
GPA ภาษาตางประเทศ

 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร เทานั้น

100 %
จํานวนเรียกสอบ
สัมภาษณ

จํานวนรับเขา
ศึกษา

10

2

 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร เทานั้น
ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
ไมต่ํากวา 3.25
ไมต่ํากวา 3.00
ไมต่ํากวา 3.00
ไมต่ํากวา 3.00

สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ.

King Mongkut's University
of Technology Thonburi

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา
โครงการรับตรงสําหรับนักเรียนโครงการ วมว.
ปการศึกษา 2560

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ตอ)
สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา วิชาเอกไฟฟากําลัง (ค.อ.บ. 5 ป)
วิศวกรรมไฟฟา วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส (ค.อ.บ. 5 ป)
วิศวกรรมไฟฟา วิชาเอกคอมพิวเตอร (ค.อ.บ. 5 ป)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. ไฟฟา)
วุฒิที่ใชสมัคร

จํานวนเรียกสอบ
สัมภาษณ

จํานวนรับเขา
ศึกษา

5
5
5
5

5
5
5
5

 ม.6 สายการเรียน

 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร
 คณิตศาสตร – ภาษาอังกฤษ หรือ
 ปวช. สายการเรียนที่เกี่ยวของ

เกณฑการรับสมัคร
ผลการเรียนที่ใชสมัคร
GPAX
GPA คณิตศาสตร
GPA วิทยาศาสตร
GPA ภาษาตางประเทศ

ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
ไมต่ํากวา 3.00
ไมต่ํากวา 3.00
ไมต่ํากวา 3.00
ไมต่ํากวา 3.00

สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ.

King Mongkut's University
of Technology Thonburi

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา
โครงการรับตรงสําหรับนักเรียนโครงการ วมว.
ปการศึกษา 2560

โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย
จํานวนเรียกสอบ

จํานวนรับเขา
ศึกษา

เทคโนโลโยมีเดีย – กลุมวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทลั

5

1

เทคโนโลโยมีเดีย – กลุมวิชาเอกการพัฒนาเกมส

5

1

เทคโนโลโยมีเดีย – กลุมวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย

5

1

สาขาวิชา

วุฒิที่ใชสมัคร

 ม.6 สายการเรียน

 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร
 คณิตศาสตร - ภาษาอังกฤษ
 วิทยาศาสตร – คอมพิวเตอร
 คณิตศาสตร – คอมพิวเตอร

เกณฑการรับสมัคร
ผลการเรียนที่ใชสมัคร
GPAX
GPA คณิตศาสตร
GPA วิทยาศาสตร
GPA ภาษาตางประเทศ

ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
ไมต่ํากวา 2.50
ไมต่ํากวา 2.50
ไมต่ํากวา 2.50
ไมต่ํากวา 2.50

เกณฑการเรียกสอบขอเขียน
GPAX
GPA วิทยาศาสตร
GPA คณิตศาสตร
GPA ภาษาตางประเทศ

คิดคาน้ําหนัก 40 %
คิดคาน้ําหนัก 20 %
คิดคาน้ําหนัก 20 %
คิดคาน้ําหนัก 20 %

วิชาสอบขอเขียน : ทฤษฎีความรูพื้นฐานทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีมีเดีย

สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ.

King Mongkut's University
of Technology Thonburi

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา
โครงการรับตรงสําหรับนักเรียนโครงการ วมว.
ปการศึกษา 2560

โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย (ตอ)
สาขาวิชา
มีเดียทางการแพทยและวิทยาศาสตร
วุฒิที่ใชสมัคร

 ม.6 สายการเรียน

จํานวนเรียกสอบ

จํานวนรับเขา
ศึกษา

5

2

 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร
 คณิตศาสตร - ภาษาอังกฤษ
 ภาษาอังกฤษ – ภาษาตางประเทศ
 ภาษาอังกฤษ – สังคมศาสตรทมี่ ีการเรียนศิลปะ

 ปวช. สาขาวิชาที่เกี่ยวของ
เกณฑการรับสมัคร
ผลการเรียนที่ใชสมัคร
GPAX
GPA คณิตศาสตร
GPA วิทยาศาสตร
GPA ภาษาตางประเทศ

ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
ไมต่ํากวา 2.70
ไมกําหนดขั้นต่ํา
ไมกําหนดขั้นต่ํา
ไมกําหนดขั้นต่ํา

หมายเหตุ : GPA กลุมสาระวิชาไมกําหนดขัน้ ต่ํา แตตองมีคะแนน หากไมกรอกคะแนน
จะถือวาไมผานเกณฑการรับสมัคร
เกณฑการเรียกสอบขอเขียน
GPAX
คิดคาน้ําหนัก 60 %
GPA วิทยาศาสตร
คิดคาน้ําหนัก 20 %
GPA ภาษาตางประเทศ
คิดคาน้ําหนัก 20 %
วิชาสอบขอเขียน : ทฤษฎีการออกแบบ ความรูพื้นฐานทางสรีระรางกายมนุษย และเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย
และ การวาดเสน (Drawing) สรีระรางกายมนุษย และ การวาดภาพประกอบทางการแพทย

สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ.

King Mongkut's University
of Technology Thonburi

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา
โครงการรับตรงสําหรับนักเรียนโครงการ วมว.
ปการศึกษา 2560

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
 สาขาวิชาที่เปดรับ

สาขาวิชา
สถาปตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
สถาปตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ)
การออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
ออกแบบนิเทศศิลป (หลักสูตรนานาชาติ)
รวม
วุฒิที่ใชสมัคร

จํานวนเรียกสอบ
สัมภาษณ

จํานวนรับเขาศึกษา

5

2

5

2

5

2

5
20

2
8

 สถาปตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

ม.6 สายการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร เทานั้น

 สถาปตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ)

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
ผลการเรียนที่ใชสมัคร

ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา

ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (เลือกยื่นคะแนนตัวใดตัวหนึ่ง)
IELTS
TOEFL (IBT)
CU-TEP (คะแนนดิบ)
RMIT

ไมต่ํากวา 4.5 หรือ
ไมต่ํากวา 53 หรือ
ไมต่ํากวา 53 หรือ
ผานเกณฑที่ระดับ Intermediate (เทียบเทา IELTS ระดับ 4.5)

สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ.

King Mongkut's University
of Technology Thonburi

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา
โครงการรับตรงสําหรับนักเรียนโครงการ วมว.
ปการศึกษา 2560

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ (ตอ)
**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 Couse in May – July.
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.

เงื่อนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
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. 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.
หมายเหตุ นักศึกษาตองผานการทดสอบความถนัด และสัมภาษณของคณะฯ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ.

King Mongkut's University
of Technology Thonburi

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา
โครงการรับตรงสําหรับนักเรียนโครงการ วมว.
ปการศึกษา 2560

สถาบันวิทยาการหุน ยนตภาคสนาม
 สาขาวิชาที่เปดรับ

สาขาวิชา

จํานวนเรียกสอบ
สัมภาษณ

จํานวนรับเขาศึกษา

5

2

วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ (วศ.บ. 4 ป)
วุฒิที่ใชสมัคร

ม.6 สายการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร หรือ คณิตศาสตร – ภาษาอังกฤษ
หรือ วิทยาศาสตร – คอมพิวเตอร หรือ คณิตศาสตร – คอมพิวเตอร
หรือ ปวช. สาขาเครื่องกล ,ไฟฟา, คอมพิวเตอร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

เกณฑการรับสมัคร
ผลการเรียนที่ใชสมัคร
GPAX
GPA คณิตศาสตร
GPA วิทยาศาสตร
GPA ภาษาตางประเทศ
เกณฑการเรียกสอบ
GPAX
GPA คณิตศาสตร
GPA วิทยาศาสตร
GPA ภาษาตางประเทศ

ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
ไมต่ํากวา 3.00
ไมต่ํากวา 3.00
ไมต่ํากวา 3.00
ไมต่ํากวา 2.75
คิดคาน้ําหนัก
คิดคาน้ําหนัก
คิดคาน้ําหนัก
คิดคาน้ําหนัก

25 %
25 %
25 %
25 %

หมายเหตุ : ผูสมัครตองผานการสอบสัมภาษณกับคณะกรรมการของสถาบันฯ

ขอมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2559

สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ.

