
สาํนกังานคดัเลอืกและสรรหานกัศกึษา  

 
 

 

 

 

 

 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

 สาขาวิชาที่เปดรับ  

สาขาวิชา 

จํานวนเรียกสอบ จํานวนรับเขา

ศึกษา ขอเขียน สัมภาษณ 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 

วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต – มัลติมเีดีย เรียกสอบทุกคนที่ผานเกณฑขั้นต่ํา 20 - 

เทคโนโลยีการพิมพและบรรจภุัณฑ 30  - 30  - 10  - 

เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน 50 50 50 50 30 

วิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ. 5 ป) 50 50 50 50 30 

วิศวกรรมโยธา (ค.อ.บ. 5 ป) 50 50 50 50 30 

วิศวกรรมอุตสาหการ (ค.อ.บ. 5 ป) 50 50 50 50 20 

วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกไฟฟากําลงั (ค.อ.บ. 5 ป) 100 100 100 100 40 

วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส (ค.อ.บ. 5 ป) 100 100 100 100 40 

วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกคอมพิวเตอร (ค.อ.บ. 5 ป) 100 100 100 100 40 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. เครื่องกล) 50 50 50 50 20 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. ไฟฟา) 50 50 50 50 20 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. โยธา) 50 50 50 50 20 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. อตุสาหการ) 50 50 50 50 20 

รวม - - 340 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 

โครงการคัดเลอืกตรงโดยใชคะแนน GAT/PAT  

ปการศึกษา 2560 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 



สาํนกังานคดัเลอืกและสรรหานกัศกึษา  

 
 

 

 

 

 

 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ตอ) 

สาขาวิชา 
จํานวนเรียกสอบ จํานวนรับเขา

ศึกษา ขอเขียน สัมภาษณ 

วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต – มัลติมเีดีย 
เรียกสอบทุกคนที่ผาน

เกณฑขั้นต่าํ 
20 

 

วุฒิที่ใชสมัคร      ม.6 สายการเรียน  วิทยาศาสตร – คณติศาสตร เทานั้น  
       

เกณฑการรับสมัคร 

 ผลการเรยีนที่ใชสมัคร    ผลการเรยีน  5  ภาคการศึกษา 

 GPAX       ไมต่ํากวา   2.50  

 GPA  คณิตศาสตร     ไมต่ํากวา   2.50  

 GPA  วิทยาศาสตร     ไมต่ํากวา   2.50  

 GPA  ภาษาตางประเทศ    ไมต่ํากวา   2.50 

 คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 1 ความถนัดทั่วไป  ไมกําหนดขั้นต่ํา 

 คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 2 ความถนัดภาษาอังกฤษ ไมกําหนดขั้นต่ํา 

 คะแนนสอบวิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร ไมกําหนดขั้นต่ํา 

 คะแนนสอบวิชา PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร ไมกําหนดขั้นต่ํา 

 คะแนนสอบวิชา PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร ไมกําหนดขั้นต่ํา 
 

หมายเหตุ : คะแนนสอบวชิา GAT/PAT ไมกําหนดขั้นต่ําแตตองมีคะแนน ผูสมัครไมตองกรอกคะแนน มหาวิทยาลัยฯ 

จะดึงคะแนนมาจากฐานขอมลูเอง 
 

เกณฑการเรียกสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ 

 GPAX      คิดคาน้ําหนัก 10 % 

 GPA  คณิตศาสตร     คิดคาน้ําหนัก 10 %  

 GPA  วิทยาศาสตร     คิดคาน้ําหนัก 10 %  

 GPA  ภาษาตางประเทศ    คิดคาน้ําหนัก 10 % 

 คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 1 ความถนัดทั่วไป  คิดคาน้ําหนัก 10 % 

 คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 2 ความถนัดภาษาอังกฤษ คิดคาน้ําหนัก 10 % 

 คะแนนสอบวิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร คิดคาน้ําหนัก 10 % 

 คะแนนสอบวิชา PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร คิดคาน้ําหนัก 10 % 

 คะแนนสอบวิชา PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร คิดคาน้ําหนัก 20 % 

 

 

 

 

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 
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สาํนกังานคดัเลอืกและสรรหานกัศกึษา  

 
 

 

 

 

 

 
 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ตอ) 

สาขาวิชา 
จํานวนเรียกสอบ จํานวนรับเขา

ศึกษา ขอเขียน สัมภาษณ 

เทคโนโลยีการพิมพและบรรจภุัณฑ 30 10 
 

 

วุฒิที่ใชสมัคร      ม.6 สายการเรียน  วิทยาศาสตร – คณติศาสตร เทานั้น  
 

เกณฑการรับสมัคร 

 ผลการเรยีนที่ใชสมัคร    ผลการเรยีน  5  ภาคการศึกษา 

 GPAX       ไมต่ํากวา   2.75  

 GPA  คณิตศาสตร     ไมต่ํากวา   2.50  

 GPA  วิทยาศาสตร     ไมต่ํากวา   2.50 

 GPA  ภาษาตางประเทศ    ไมต่ํากวา   2.50 

 คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 1 ความถนัดทั่วไป  ไมกําหนดขั้นต่ํา 

 คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 2 ความถนัดภาษาอังกฤษ ไมกําหนดขั้นต่ํา 

 คะแนนสอบวิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร ไมกําหนดขั้นต่ํา 

 คะแนนสอบวิชา PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร ไมกําหนดขั้นต่ํา 
 

หมายเหตุ : คะแนนสอบวชิา GAT/PAT ไมกําหนดขั้นต่ําแตตองมีคะแนน ผูสมัครไมตองกรอกคะแนน มหาวิทยาลัยฯ 

จะดึงคะแนนมาจากฐานขอมลูเอง 
 

เกณฑการเรียกสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ 

 GPAX      คิดคาน้ําหนัก 10 % 

 GPA  คณิตศาสตร     คิดคาน้ําหนัก 10 %  

 GPA  วิทยาศาสตร     คิดคาน้ําหนัก 10 % 

 GPA  ภาษาตางประเทศ    คิดคาน้ําหนัก 10 % 

 คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 1 ความถนัดทั่วไป  คิดคาน้ําหนัก 15 % 

 คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 2 ความถนัดภาษาอังกฤษ คิดคาน้ําหนัก 15 % 

 คะแนนสอบวิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร คิดคาน้ําหนัก 15 % 

 คะแนนสอบวิชา PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร คิดคาน้ําหนัก 15 % 

 

 

 

 

 

 

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 
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สาํนกังานคดัเลอืกและสรรหานกัศกึษา  

 
 

 

 

 

 

 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ตอ) 

สาขาวิชา 
จํานวนเรียกสอบ จํานวนรับเขา

ศึกษา ขอเขียน สัมภาษณ 

เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน 50 30 
 

 

วุฒิที่ใชสมัคร      ม.6 ทุกสายการเรียน หรือ 

   ปวช. ทุกสายการเรียน   
 

เกณฑการรับสมัคร 

 ผลการเรยีนที่ใชสมัคร   ผลการเรยีน  5  ภาคการศึกษา 

 GPAX      ไมต่ํากวา   2.75  

 GPA  คณิตศาสตร    ไมกําหนดขั้นต่ํา  

 GPA  วิทยาศาสตร    ไมกําหนดขั้นต่ํา 

 GPA  ภาษาตางประเทศ   ไมกําหนดขั้นต่ํา 
  

 หมายเหตุ : คะแนน GPA กลุมสาระวิชาไมกําหนดขั้นต่ํา แตตองมีคะแนน หากไมกรอกคะแนน 

 จะถือวาไมผานเกณฑการรับสมคัร 
 

เกณฑการเรียกสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ 

 GPAX     คิดคาน้ําหนัก 100 % 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 

โครงการคัดเลอืกตรงโดยใชคะแนน GAT/PAT  

ปการศึกษา 2560 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 



สาํนกังานคดัเลอืกและสรรหานกัศกึษา  

 
 

 

 

 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ตอ) 

สาขาวิชา 

จํานวนเรียกสอบ 
จํานวนรับเขา

ศึกษา 
ขอเขียน สัมภาษณ 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 

วิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ. 5 ป) 50 50 50 50 30 

วิศวกรรมโยธา (ค.อ.บ. 5 ป) 50 50 50 50 30 

วิศวกรรมอุตสาหการ (ค.อ.บ. 5 ป) 50 50 50 50 20 

วิศวกรรมไฟฟา วิชาเอกไฟฟากําลงั (ค.อ.บ. 5 ป) 100 100 100 100 40 

วิศวกรรมไฟฟา วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส (ค.อ.บ. 5 ป) 100 100 100 100 40 

วิศวกรรมไฟฟา วิชาเอกคอมพิวเตอร (ค.อ.บ. 5 ป) 100 100 100 100 40 
 

 

วุฒิที่ใชสมัคร      ม.6 สายการเรียน  วิทยาศาสตร – คณติศาสตร  

      คณิตศาสตร – ภาษาอังกฤษ  หรือ 

   ปวช. สายการเรียนที่เกี่ยวของ   

เกณฑการรับสมัคร 

 ผลการเรยีนที่ใชสมัคร    ผลการเรยีน  5  ภาคการศึกษา 

 GPAX       ไมต่ํากวา   2.75  

 GPA  คณิตศาสตร     ไมกําหนดขั้นต่ํา  

 GPA  วิทยาศาสตร     ไมกําหนดขั้นต่ํา 

 GPA  ภาษาตางประเทศ    ไมกําหนดขั้นต่ํา 

 คะแนนสอบวิชา PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู  ไมกําหนดขั้นต่ํา 
  

 หมายเหตุ : 1. คะแนน GPA กลุมสาระวชิาไมกําหนดขัน้ต่ํา แตตองมีคะแนน หากไมกรอกคะแนน 

   จะถือวาไมผานเกณฑการรับสมคัร 

2. คะแนนสอบวชิา GAT/PAT ไมกําหนดคะแนนขัน้ต่ําแตตองมีคะแนน ผูสมัครไมตองกรอกคะแนน 

มหาวิทยาลัยฯ จะดึงคะแนนมาจากฐานขอมูลเอง 
 

เกณฑการเรียกสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ 

 GPAX      คิดคาน้ําหนัก 50 % 
  

 GPA  คณิตศาสตร      

 GPA  วิทยาศาสตร     คิดคาน้ําหนัก 30 % 

 GPA  ภาษาตางประเทศ    
  

 คะแนนสอบวิชา PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู  คิดคาน้ําหนัก 20 % 

 

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 

โครงการคัดเลอืกตรงโดยใชคะแนน GAT/PAT  

ปการศึกษา 2560 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 



สาํนกังานคดัเลอืกและสรรหานกัศกึษา  

 
 

 

 

 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ตอ) 

 

สาขาวิชา 

จํานวนเรียกสอบ 
จํานวนรับเขา

ศึกษา 
ขอเขียน สัมภาษณ 

ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. เครื่องกล) 50 50 50 50 20 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. โยธา) 50 50 50 50 20 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. อตุสาหการ) 50 50 50 50 20 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. ไฟฟา) 50 50 50 50 20 
 

วุฒิที่ใชสมัคร      ม.6 สายการเรียน  วิทยาศาสตร – คณติศาสตร  

      คณิตศาสตร – ภาษาอังกฤษ หรือ 

   ปวช. สายการเรียนที่เกี่ยวของ   

เกณฑการรับสมัคร 

 ผลการเรยีนที่ใชสมัคร    ผลการเรยีน  5  ภาคการศึกษา 

 GPAX       ไมต่ํากวา   2.75  

 GPA  คณิตศาสตร     ไมกําหนดขั้นต่ํา  

 GPA  วิทยาศาสตร     ไมกําหนดขั้นต่ํา 

 GPA  ภาษาตางประเทศ    ไมกําหนดขั้นต่ํา 
  

 หมายเหตุ : คะแนน GPA กลุมสาระวิชาไมกําหนดขั้นต่ํา แตตองมีคะแนน หากไมกรอกคะแนน 

 จะถือวาไมผานเกณฑการรับสมคัร 
 

เกณฑการเรียกสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ 

 GPAX      คิดคาน้ําหนัก 50 % 

  GPA  คณิตศาสตร      

 GPA  วิทยาศาสตร     คิดคาน้ําหนัก 50 % 

 GPA  ภาษาตางประเทศ    

  

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

 

 ขอมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559 

 

 

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 

โครงการคัดเลอืกตรงโดยใชคะแนน GAT/PAT  

ปการศึกษา 2560 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 



สาํนกังานคดัเลอืกและสรรหานกัศกึษา  

 
 

 

 

 
 

คณะวิทยาศาสตร 

สาขาวิชา 
จํานวนเรียกสอบ 

จํานวนรับเขาศึกษา 
สัมภาษณ 

สถิต ิ 25 20 

เคม ี 60 50 

ฟสิกสประยุกต 50 30 

จุลชีววิทยา 100 50 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 50 25 

คณิตศาสตร 20 15 

วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต 30 20 

รวม   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

‘ 

 

 

 

 

 

 

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 

โครงการคัดเลอืกตรงโดยใชคะแนน GAT/PAT  

ปการศึกษา 2560 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 



สาํนกังานคดัเลอืกและสรรหานกัศกึษา  

 
 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร (ตอ) 

 สาขาวิชาที่เปดรับ (สอบสัมภาษณอยางเดียว) 

สาขาวิชา 
จํานวนเรียกสอบ 

จํานวนรับเขาศึกษา 
สัมภาษณ 

สถิต ิ 25 20 

เคม ี 60 50 

ฟสิกสประยุกต 50 30 

จุลชีววิทยา 100 50 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 50 25 
   

วุฒิที่ใชสมัคร      ม.6 สายการเรียน  วิทยาศาสตร – คณติศาสตร เทานั้น 

เกณฑการรับสมัคร 
 ผลการเรยีนที่ใชสมัคร    ผลการเรยีน  5  ภาคการศึกษา 

 GPAX       ไมต่ํากวา 2.75  

*ยกเวน  สาขาฟสิกสประยุกต    ไมต่ํากวา 3.00 

 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. คะแนน GPA กลุมสาระวิชาไมกําหนดขั้นต่ํา แตตองมีคะแนน หากไมกรอกคะแนน 

  จะถือวาไมผานเกณฑการรับสมัคร 

2. คะแนนสอบวิชา GAT/PAT ไมกําหนดคะแนนขั้นต่ําแตตองมีคะแนน ผูสมัครไมตองกรอกคะแนน 

มหาวิทยาลัยฯ จะดึงคะแนนมาจากฐานขอมูลเอง 
 

เกณฑการเรียกสอบสัมภาษณ 

 GPAX      

 GPA  คณิตศาสตร   

 GPA  วิทยาศาสตร     

 GPA  ภาษาตางประเทศ    
    

 คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 1 ความถนัดทั่วไป   

 คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 2 ความถนัดภาษาอังกฤษ  

 คะแนนสอบวิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร    คิดคาน้ําหนัก 20 % 

 คะแนนสอบวิชา PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร    คิดคาน้ําหนัก 50 % 

คิดคาน้ําหนัก 10 % 

 คิดคาน้ําหนัก 20 % 

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 

โครงการคัดเลอืกตรงโดยใชคะแนน GAT/PAT  

ปการศึกษา 2560 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 



สาํนกังานคดัเลอืกและสรรหานกัศกึษา  

 
 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร (ตอ) 

 สาขาวิชาที่เปดรับ (สอบสัมภาษณอยางเดียว)  

สาขาวิชา 
จํานวนเรียกสอบ 

จํานวนรับเขาศึกษา 
สัมภาษณ 

คณิตศาสตร 20 15 

วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต 30 20 

 

วุฒิที่ใชสมัคร      ม.6 สายการเรียน  วิทยาศาสตร – คณติศาสตร เทานั้น 
 

เกณฑการรับสมัคร 
 ผลการเรยีนที่ใชสมัคร    ผลการเรยีน  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. คะแนน GPA กลุมสาระวชิาไมกําหนดขัน้ต่ํา แตตองมีคะแนน หากไมกรอกคะแนน 

  จะถือวาไมผานเกณฑการรับสมคัร 

2. คะแนนสอบวชิา GAT/PAT ไมกําหนดคะแนนขัน้ต่ําแตตองมีคะแนน ผูสมัครไมตองกรอกคะแนน 

มหาวิทยาลัยฯ จะดึงคะแนนมาจากฐานขอมูลเอง 
 

เกณฑการเรียกสอบสัมภาษณ 

 GPAX      

 GPA  คณิตศาสตร   

 GPA  วิทยาศาสตร     

 GPA  ภาษาตางประเทศ    
  

 คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 1 ความถนัดทั่วไป   

 คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 2 ความถนัดภาษาอังกฤษ  

 คะแนนสอบวิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร    คิดคาน้ําหนัก 40 % 

 คะแนนสอบวิชา PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร    คิดคาน้ําหนัก 30 % 
 

ขอมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 

คิดคาน้ําหนัก 10 % 

 คิดคาน้ําหนัก 20 % 

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 

โครงการคัดเลอืกตรงโดยใชคะแนน GAT/PAT  

ปการศึกษา 2560 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 



สาํนกังานคดัเลอืกและสรรหานกัศกึษา  

 
 

 

 
 

 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาขาวิชาที่เปดรับ  

สาขาวิชา 
จํานวนเรียกสอบ 

จํานวนรับเขาศึกษา 
ขอเขียน สัมภาษณ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ - 120 20 

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

สิทธิ์สัมภาษณ 

รวม 100 220 - 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 

โครงการคัดเลอืกตรงโดยใชคะแนน GAT/PAT  

ปการศึกษา 2560 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 



สาํนกังานคดัเลอืกและสรรหานกัศกึษา  

 
 

 

 

 

 

 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอ) 

  

สาขาวิชา 
จํานวนเรียกสอบ 

จํานวนรับเขาศึกษา 
ขอเขียน สัมภาษณ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ - 120 20 
  

วุฒิที่ใชสมัคร      ม.6 สายการเรียน  วิทยาศาสตร – คณติศาสตร  

      คณิตศาสตร – ภาษาอังกฤษ  เทานั้น 

เกณฑการรับสมัคร 
 ผลการเรยีนที่ใชสมัคร    ผลการเรยีน  5  ภาคการศึกษา 

 GPAX       ไมกําหนดขั้นต่ํา  

 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. คะแนน GPA กลุมสาระวชิาไมกําหนดขัน้ต่ํา แตตองมีคะแนน หากไมกรอกคะแนน 

   จะถือวาไมผานเกณฑการรับสมคัร 

2. คะแนนสอบวชิา GAT/PAT ไมกําหนดคะแนนขัน้ต่ําแตตองมีคะแนน ผูสมัครไมตองกรอกคะแนน 

มหาวิทยาลัยฯ จะดึงคะแนนมาจากฐานขอมูลเอง 

เกณฑการเรียกสอบสัมภาษณ (สมัภาษณอยางเดียว) 

 GPAX      คิดคาน้ําหนัก 10 % 

 GPA คณิตศาสตร     คิดคาน้ําหนัก 5 % 

 GPA วิทยาศาสตร     คิดคาน้ําหนัก 5 % 

 GPA ภาษาตางประเทศ    คิดคาน้ําหนัก 5 % 

 คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 1 ความถนัดทั่วไป  คิดคาน้ําหนัก 15 % 

 คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 2 ความถนัดภาษาอังกฤษ คิดคาน้ําหนัก 15 % 

 คะแนนสอบวิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร คิดคาน้ําหนัก 30 % 

 คะแนนสอบวิชา PAT 2 ความถนดัทางวิทยาศาสตร คิดคาน้ําหนัก 15 % 

 

 

 

 

 

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 

โครงการคัดเลอืกตรงโดยใชคะแนน GAT/PAT  

ปการศึกษา 2560 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 



สาํนกังานคดัเลอืกและสรรหานกัศกึษา  

 
 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอ) 

 

สาขาวิชา 
จํานวนเรียกสอบ 

จํานวนรับเขาศึกษา 
ขอเขียน สัมภาษณ 

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

สิทธิ์สัมภาษณ 
  

วุฒิที่ใชสมัคร      ม.6 สายการเรียน  วิทยาศาสตร – คณติศาสตร เทานั้น 
 

เกณฑการรับสมัคร 

 ผลการเรยีนที่ใชสมัคร   ผลการเรยีน  5  ภาคการศึกษา 

 GPAX       ไมกําหนดขั้นต่ํา  

 GPA  คณิตศาสตร     ไมกําหนดขั้นต่ํา  

 GPA  วิทยาศาสตร     ไมกําหนดขั้นต่ํา  

 GPA  ภาษาตางประเทศ    ไมกําหนดขั้นต่ํา 

 คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 1 ความถนัดทั่วไป  ไมต่ํากวา  90  คะแนน 

 คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 2 ความถนัดภาษาอังกฤษ ไมต่ํากวา  60  คะแนน 

 คะแนนสอบวิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร ไมกําหนดขั้นต่ํา 

 คะแนนสอบวิชา PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร ไมกําหนดขั้นต่ํา 
 

เกณฑการเรียกสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ 

  GPA คณิตศาสตร     คิดคาน้ําหนัก 5 % 

 GPA วิทยาศาสตร     คิดคาน้ําหนัก 5 % 

 GPA ภาษาตางประเทศ    คิดคาน้ําหนัก 5 % 

 คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 1 ความถนัดทั่วไป  คิดคาน้ําหนัก 25 % 

 คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 2 ความถนัดภาษาอังกฤษ คิดคาน้ําหนัก 30 % 

 คะแนนสอบวิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร คิดคาน้ําหนัก 30 % 

 

เง่ือนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 

1. สอบขอเขียน  

- CS Aptitude Test (CSAT) จัดสอบโดยหลักสตูร CS@SIT ณ วันมาสอบสัมภาษณ 

2. สอบสัมภาษณ 
 

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

ขอมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 

 

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 

โครงการคัดเลอืกตรงโดยใชคะแนน GAT/PAT  

ปการศึกษา 2560 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 



สาํนกังานคดัเลอืกและสรรหานกัศกึษา  

 
 

 

 

 
 

 

สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม 

 สาขาวิชาที่เปดรับ  

สาขาวิชา 
จํานวนเรียกสอบ 

จํานวนรับเขาศึกษา 
ขอเขียน สัมภาษณ 

วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ (วศ.บ. 4 ป) - 50 30 
  

วุฒิที่ใชสมัคร      ม.6 สายการเรียน  วิทยาศาสตร – คณติศาสตร  

      คณิตศาสตร – ภาษาอังกฤษ 

      วิทยาศาสตร – คอมพิวเตอร 

      คณิตศาสตร – คอมพิวเตอร หรือ 

   ปวช. สาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

เกณฑการรับสมัคร 
 ผลการเรยีนที่ใชสมัคร    ผลการเรยีน  5  ภาคการศึกษา 

 GPAX       ไมกําหนดขั้นต่ํา  

 GPA  คณิตศาสตร     ไมกําหนดขั้นต่ํา  

 GPA  วิทยาศาสตร     ไมกําหนดขั้นต่ํา  

 GPA  ภาษาตางประเทศ    ไมกําหนดขั้นต่ํา 

 คะแนนสอบวิชา GAT ความถนัดทั่วไป   ไมกําหนดขั้นต่ํา 

 คะแนนสอบวิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร ไมกําหนดขั้นต่ํา 

 คะแนนสอบวิชา PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร ไมกําหนดขั้นต่ํา 

  คะแนนสอบวิชา PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร ไมกําหนดขั้นต่ํา 
 

หมายเหต ุ: 1. คะแนน GPA กลุมสาระวชิาไมกําหนดขัน้ต่ํา แตตองมีคะแนน หากไมกรอกคะแนน 

  จะถือวาไมผานเกณฑการรับสมคัร 

2. คะแนนสอบวชิา GAT/PAT ไมกําหนดคะแนนขัน้ต่ําแตตองมีคะแนน ผูสมัครไมตองกรอกคะแนน 

มหาวิทยาลัยฯ จะดึงคะแนนมาจากฐานขอมูลเอง 

เกณฑการเรียกสอบสัมภาษณ (สอบสัมภาษณอยางเดียว) 

 GPAX      

 GPA คณิตศาสตร     

 GPA วิทยาศาสตร     

 GPA ภาษาตางประเทศ    
  

 คะแนนสอบวิชา GAT ความถนัดทั่วไป    คิดคาน้ําหนัก 20 % 

 

 คะแนนสอบวิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร  

 คะแนนสอบวิชา PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร  คิดคาน้ําหนัก 50 %  

  คะแนนสอบวิชา PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร  

 

คิดคาน้ําหนัก 30 % 

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 

โครงการคัดเลอืกตรงโดยใชคะแนน GAT/PAT  

ปการศึกษา 2560 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 



สาํนกังานคดัเลอืกและสรรหานกัศกึษา  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย 

 

 สาขาวิชาที่เปดรับ  

สาขาวิชา 

จํานวนเรียกสอบ จํานวนรับเขา

ศึกษา ขอเขียน 
 
 

สอบสัมภาษณ 
ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 

มีเดียอาตส 480 5 

เรียกสอบเฉพาะ

คนที่ผาน

ขอเขียน 

66 3 

เทคโนโลโยมเีดีย – กลุมวิชาเอกเทคโนโลยมีีเดยีดิจิทลั 60 - 12 - 

เทคโนโลโยมเีดีย – กลุมวิชาเอกการพัฒนาเกมส 60 - 12 - 

เทคโนโลโยมเีดีย – กลุมวิชาเอกเทคโนโลยมีีเดยีชีวการแพทย 60 - 11 - 

มีเดียทางการแพทยและวิทยาศาสตร 60 5 22 1 

รวม 720 10 - 123 4 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 

โครงการคัดเลือกตรงโดยใชคะแนน GAT/PAT  

ปการศึกษา 2560 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 

King Mongkut's University 



สาํนกังานคดัเลอืกและสรรหานกัศกึษา  

 
 

 

 

 

 
 

โครงการรวมบริหารหลักสูตรมเีดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย 

สาขาวิชา 

จํานวนเรียกสอบ จํานวนรับเขา

ศึกษา ขอเขียน 
 
 

สอบสัมภาษณ 
ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 

มีเดียอาตส 400 5 
เรียกสอบเฉพาะคน

ที่ผานขอเขียน 

 

65 

 

3 

รวม 400 5 - 65 2 
 

วุฒิที่ใชสมัคร      ม.6 สายการเรียน  วิทยาศาสตร – คณติศาสตร   

         คณิตศาสตร - ภาษาอังกฤษ 

      ภาษาอังกฤษ – ภาษาตางประเทศ  

      ภาษาอังกฤษ – สังคมศาสตรทีม่ีการเรียนศลิปะ หรือ 

   ปวช. สาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

เกณฑการรับสมัคร 

 ผลการเรยีนที่ใชสมัคร    ผลการเรยีน  5  ภาคการศึกษา 

 GPAX       ไมต่ํากวา 2.50  

 GPA  คณิตศาสตร     ไมกําหนดขั้นต่ํา  

 GPA  วิทยาศาสตร     ไมกําหนดขั้นต่ํา  

 GPA  ภาษาตางประเทศ    ไมกําหนดขั้นต่ํา 

 คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 1 ความถนัดทั่วไป   ไมต่ํากวา 100 คะแนน 

       ตอนที่ 2 ภาษาอังกฤษ   

 คะแนนสอบวิชา PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร ไมต่ํากวา 100 คะแนน 

 หมายเหตุ : 1. คะแนน GPA กลุมสาระวชิาไมกําหนดขัน้ต่ํา แตตองมีคะแนน หากไมกรอกคะแนน 

   จะถือวาไมผานเกณฑการรับสมคัร 

2. คะแนนสอบวชิา GAT/PAT ผูสมัครไมตองกรอกคะแนน มหาวิทยาลัยฯ จะดึงคะแนนมาจาก

ฐานขอมูลเอง 

เกณฑการเรียกสอบขอเขียน 

 GPAX      คิดคาน้ําหนัก 20 % 

 คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 1 ความถนัดทั่วไป   คิดคาน้ําหนัก 40 % 

          ตอนที่ 2 ภาษาอังกฤษ 

 คะแนนสอบวิชา PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร คิดคาน้ําหนัก 40 % 

 วิชาสอบขอเขียน : การวาดเสน (Drawing) และการออกแบบแนวความคิดสรางสรรค 

เกณฑการเรียกสอบสัมภาษณ 

 คะแนนสอบวิชาการวาดเสน (Drawing)   คิดคาน้ําหนัก 50 % 

 คะแนนสอบวิชาการออกแบบแนวความคิดสรางสรรค คิดคาน้ําหนัก 50 %  

 

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 

โครงการคัดเลือกตรงโดยใชคะแนน GAT/PAT  

ปการศึกษา 2560 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 



สาํนกังานคดัเลอืกและสรรหานกัศกึษา  

 
 

 

 

 

 

 

โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย (ตอ) 

สาขาวิชา 

จํานวนเรียกสอบ 

จํานวนรับเขาศึกษา ขอเขียน 
สัมภาษณ 

ม.6 ปวช. 

เทคโนโลโยมเีดีย – กลุมวิชาเอกเทคโนโลยมีีเดยีดิจิทลั 60 - เรียกสอบ

เฉพาะคนที่

ผานขอเขียน 

12 

เทคโนโลโยมเีดีย – กลุมวิชาเอกการพัฒนาเกมส 60 - 12 

เทคโนโลโยมเีดีย – กลุมวิชาเอกเทคโนโลยมีีเดยีชีวการแพทย 60 - 12 

รวม 180 - - 36 
  

วุฒิที่ใชสมัคร     ม.6 สายการเรียน  วิทยาศาสตร – คณติศาสตร  คณิตศาสตร - ภาษาอังกฤษ  

     วิทยาศาสตร – คอมพิวเตอร    คณิตศาสตร – คอมพิวเตอร   
เกณฑการรับสมัคร 

 ผลการเรยีนที่ใชสมัคร    ผลการเรยีน  5  ภาคการศึกษา 

 GPAX       ไมต่ํากวา 2.50  

 GPA  คณิตศาสตร     ไมกําหนดขั้นต่ํา  

 GPA  วิทยาศาสตร     ไมกําหนดขั้นต่ํา  

 GPA  ภาษาตางประเทศ    ไมกําหนดขั้นต่ํา 

 คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 1 ความถนัดทั่วไป   ไมกําหนดขั้นต่ํา 

       ตอนที่ 2 ภาษาอังกฤษ  ไมกําหนดขั้นต่ํา 

 คะแนนสอบวิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร ไมกําหนดขั้นต่ํา 

 คะแนนสอบวิชา PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร ไมกําหนดขั้นต่ํา 

หมายเหตุ : 1. คะแนน GPA กลุมสาระวชิาไมกําหนดขัน้ต่ํา แตตองมีคะแนน หากไมกรอกคะแนนจะถือวาไม

ผานเกณฑการรับสมัคร 

2. คะแนนสอบวชิา GAT/PAT ไมกําหนดขัน้ต่ําแตตองมีคะแนน ผูสมัครไมตองกรอกคะแนน 

มหาวิทยาลัยฯ จะดึงคะแนนมาจากฐานขอมูลเอง 
 

เกณฑการเรียกสอบขอเขียน 

 GPAX        คิดคาน้ําหนัก 30 % 

  คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 1 ความถนัดทั่วไป   

 คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 2 ความถนัดภาษาอังกฤษ  

  คะแนนสอบวิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร   คิดคาน้ําหนัก 25 %  

 คะแนนสอบวิชา PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร   คิดคาน้ําหนัก 25 % 

  วิชาสอบขอเขียน : ทฤษฎีความรูพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีมีเดีย 
 

เกณฑการเรียกสอบสัมภาษณ  

 คะแนนสอบวิชาทฤษฎีความรูพื้นฐานทาง   คิดคาน้ําหนัก 100 %   

 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีมีเดีย 

คิดคาน้ําหนัก 20 % 

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 

โครงการคัดเลือกตรงโดยใชคะแนน GAT/PAT  

ปการศึกษา 2560 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 



สาํนกังานคดัเลอืกและสรรหานกัศกึษา  

 
 

 

 

 

 

 

โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย (ตอ) 

สาขาวิชา 

จํานวนเรียกสอบ จํานวนรับเขา

ศึกษา ขอเขียน 
 
 

สอบสัมภาษณ 
ม.6 ปวช. ม.6 ปวช. 

มีเดียทางการแพทยและวิทยาศาสตร 60 5 
เรียกสอบเฉพาะคน

ที่ผานขอเขียน 
22 1 

รวม 60 5 - 22 1 
 

วุฒิที่ใชสมัคร      ม.6 สายการเรียน  วิทยาศาสตร – คณติศาสตร  

         คณิตศาสตร - ภาษาอังกฤษ 

      ภาษาอังกฤษ – ภาษาตางประเทศ  

      ภาษาอังกฤษ – สังคมศาสตรทีม่ีการเรียนศลิปะ หรือ 

   ปวช. สาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

เกณฑการรับสมัคร 

 ผลการเรยีนที่ใชสมัคร    ผลการเรยีน  5  ภาคการศึกษา 

 GPAX       ไมต่ํากวา 2.50  

 GPA  คณิตศาสตร     ไมกําหนดขั้นต่ํา  

 GPA  วิทยาศาสตร     ไมกําหนดขั้นต่ํา  

 GPA  ภาษาตางประเทศ    ไมกําหนดขั้นต่ํา 

 คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 1 ความถนัดทั่วไป   ไมกําหนดขั้นต่ํา 

       ตอนที่ 2 ภาษาอังกฤษ  ไมกําหนดขั้นต่ํา 

 คะแนนสอบวิชา PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร ไมกําหนดขั้นต่ํา 

 คะแนนสอบวิชา PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร ไมกําหนดขั้นต่ํา 

หมายเหตุ : 1. คะแนน GPA กลุมสาระวชิาไมกําหนดขัน้ต่ํา แตตองมีคะแนน หากไมกรอกคะแนนจะถือวาไม

ผานเกณฑการรับสมัคร 

2. คะแนนสอบวชิา GAT/PAT ไมกําหนดขัน้ต่ําแตตองมีคะแนน ผูสมัครไมตองกรอกคะแนน 

มหาวิทยาลัยฯ จะดึงคะแนนมาจากฐานขอมูลเอง 
 

เกณฑการเรียกสอบขอเขียน 

 GPAX        คิดคาน้ําหนัก 20 % 

  คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 1 ความถนัดทั่วไป   

 คะแนนสอบวิชา GAT ตอนที่ 2 ความถนัดภาษาอังกฤษ  

 คะแนนสอบวิชา PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร   คิดคาน้ําหนัก 20 % 

 คะแนนสอบวิชา PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร   คิดคาน้ําหนัก 40 % 

 วิชาสอบขอเขียน : ทฤษฎกีารออกแบบ ความรูพ้ืนฐานทางสรีระรางกายมนุษย และเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย 

และ การวาดเสน (Drawing) สรีระรางกายมนุษย และ การวาดภาพประกอบทางการแพทย   

 

 

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 

โครงการคัดเลอืกตรงโดยใชคะแนน GAT/PAT  

ปการศึกษา 2560 

King Mongkut's University 
of Technology Thonburi 

คิดคาน้ําหนัก 20 % 



สาํนกังานคดัเลอืกและสรรหานกัศกึษา  

 
 

 

 

 

 

 

โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย (ตอ) 

เกณฑการเรียกสอบสัมภาษณ 

 คะแนนสอบวิชาทฤษฎีการออกแบบ ความรูพื้นฐาน  คิดคาน้ําหนัก 30 % 

ทางสรีระรางกายมนุษย และเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย 

 คะแนนสอบวิชาการวาดเสน (Drawing) สรีระรางกายมนุษย คิดคาน้ําหนัก 30 % 

 คะแนนสอบวิชาการวาดภาพประกอบทางการแพทย  คิดคาน้ําหนัก 40 %   
 

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

ขอมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 

 
 

 

เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 

โครงการคัดเลอืกตรงโดยใชคะแนน GAT/PAT  

ปการศึกษา 2560 
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