
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาโท 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2561 
-------------------------------------------------------- 

 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ไดกําหนดการเปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษาใน
หลักสูตรระดับปริญญาโท  ประจําภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2561 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบ ดังนี้ 
 

กิจกรรม วัน-เวลา 
รับสมัครผานระบบออนไลน วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 – 30 เมษายน 2561 
ชําระเงินคาสมัครสอบผานธนาคาร วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 – 1 พฤษภาคม 2561 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ วันศุกรท่ี 11 พฤษภาคม 2561 
สอบคัดเลือก (ขอเขียนและสัมภาษณ) วันเสารท่ี 19 พฤษภาคม 2561 
ประกาศผลสอบคัดเลือก วันศุกรท่ี 25 พฤษภาคม 2561 
บันทึกขอมูลรายงานตัวออนไลน วันท่ี 25 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 
รายงานตัว สงเอกสารข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
และชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน 

วันเสารท่ี 2 มิถุนายน 2561 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
ตามกําหนดการของคณะ (แจงใหทราบในวัน
ประกาศผลสอบคัดเลือกข้ันสุดทาย) 

เปดภาคเรียน                   (สําหรับภาคปกติ) 
                                  (สําหรับภาคพิเศษ) 

วันท่ี 25 มิถุนายน 2561 
วันท่ี 23 มิถุนายน 2561 

 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    1   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560 
 

 
 
 

           (รองศาสตราจารยประเสริฐ  ปนปฐมรัฐ) 
           อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาโท 
ภาคการศกึษาท่ี 1 ปการศึกษา 2561 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

1. คุณสมบัติของผูสมัคร 
 

ท่ี  คณะ / สาขาวิชาท่ีเปดรับสมัคร คุณสมบัติ / วุฒิท่ีรับ 
1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  (แผน ก แบบ ก 2)  

008 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สําเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรทุีกสาขา หรือเทียบเทา จากสถาบันการศึกษาท่ีไดรับ
การรองรับจากทางราชการ 
 

009 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
010 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
011 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
012 สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและ 

นวัตกรรมการสอน 
013 สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและ 

นวัตกรรมการสอน 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร  
 (แผน ก  แบบ ก 2)  
014 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมเทคนิคธรณ ี
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมโครงสราง 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมขนสง 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมแหลงนํ้า 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมบริหารงานกอสราง 

1.เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธาหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท้ังในและ
ตางประเทศท่ีไดการรับรองจากทางราชการหรือ 
2.เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีในหลักสูตรอ่ืนๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท้ังในและตางประเทศท่ีไดรบัการรับรองจากทาง
ราชการ 
3.เฉพาะกลุมวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอมตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีใน
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขาสิ่งแวดลอม
หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของกับสาขาสิง่แวดลอม 
4.มีคุณสมบัติอ่ืนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559  
5.คุณสมบัติอ่ืนๆ ใหอยูในดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

015 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมเทคนิคธรณ ี
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมโครงสราง 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมขนสง 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมแหลงนํ้า 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมบริหารงานกอสราง 

016 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมไฟฟาและการ 
  ควบคุมอัตโนมัต ิ
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ 
  โทรคมนาคม 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

1.สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ ครุศาสตรอุตสาหกรรม
บัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑติ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมควบคมุ 
วิศวกรรมการวัดคุม หรือสาขาท่ีเก่ียวของสัมพันธ ซึ่งไดรับความเหน็ชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูร 
2.มีคุณสมบัติอ่ืนท่ีเทียบเทาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรีวาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
3.มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ใหอยูในดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

017 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมไฟฟาและการ  
  ควบคุมอัตโนมัต ิ
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ 
  โทรคมนาคม 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
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ท่ี  คณะ / สาขาวิชาท่ีเปดรับสมัคร คุณสมบัติ / วุฒิท่ีรับ 
 
 

018 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 -กลุมวิชาเอกหุนยนตและการควบคุม 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมระบบราง 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมพลังงาน 
 -กลุมวิชาเอกงานระบบและออกแบบ   
  เครื่องกล 

1.เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 
2.เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อ่ืนๆ หรือ
เทียบเทา) สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่งกล 
3.มีคุณสมบัติอ่ืนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 
4.คุณสมบัติอ่ืนๆ ใหอยูในดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 019 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 -กลุมวิชาเอกหุนยนตและการควบคุม 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมระบบราง 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมพลังงาน 
 -กลุมวิชาเอกงานระบบและออกแบบ   
  เครื่องกล 

020 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมการผลิต 

1.เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือครุ
ศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต หรืออุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ วิศวกรรมการผลติ  วิศวกรรมวัสดุและโลหการ  วิศวกรรมเครื่องกล หรือ
เทียบเทา 
2.มีคุณสมบัติอ่ืนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 
3.คุณสมบัติอ่ืนๆ ใหอยูในดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

021 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมการผลิต 

022 สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี 1.เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี หรือสาขาท่ีเก่ียวของ หรือ 
2.เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
ชีววิทยา  ชีวเคมี เคมีเทคนิค หรือเทียบเทา 
3.มีคุณสมบัติอ่ืนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2549 
4.คุณสมบัติอ่ืนๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

023 สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี

024 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 1.เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุ  สาขาวิชาวิศวกรรมพลาสติก  วิศวกรรมพอลิเมอร วิศวกรรมเคมี  
วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
วิศวกรรมสิ่งทอ วิศวกรรมเกษตร หรือ 
2.เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาเคมเีทคนิค เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีสิง่ทอ เทคโนโลยีเคมี
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหการ เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม หรือ 
สําเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรีในหลักสตูรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมเครื่องกล หรือ 
3.เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุ
เคมี เคมีประยุกต  ชีววิทยา ชีวเคมี เคมีเทคนิค ฟสิกส หรือเทียบเทา  
4.มีคุณสมบัติอ่ืนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 
5.คุณสมบัติอ่ืนๆ ใหอยูในดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

025 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 

026 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร 1.เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  หรือ 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตร วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมอาหาร หรือเทียบเทา จากมหาวิทยาลัยหรือ
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ท่ี  คณะ / สาขาวิชาท่ีเปดรับสมัคร คุณสมบัติ / วุฒิท่ีรับ 
สถาบันการศึกษาท้ังในและตางประเทศท่ีไดการรับรองจากทางราชการหรือ 
2.มีคุณสมบัติอ่ืนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 
3.คุณสมบัติอ่ืนๆ ใหอยูในดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

หมายเหตุ  ผูสอบผานท่ีมีคุณวุฒิการศึกษา ค.อ.บ. / อส.บ. ทุกสาขา หรือท่ีแตกตางจากหลักสูตรกาํหนดไว  ตองเปนนักศึกษาทดลองเรียนในภาค
การศึกษาแรกและลงทะเบียนเรียนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑท่ีกําหนด และสอบไดคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 3.00 ใหเปลี่ยนสภาพเปน
นักศึกษาสามัญไดเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแรก  มิฉะนั้นใหพนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะบริหารธุรกิจ  
 (แผน ก  แบบ ก 2) 

 หลักสูตร  Young - MBA 

สําเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรทุีกสาขาวิชา จากสถาบันท่ี ก.พ. และสาํนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการรับรอง 

027 วิชาเอกการตลาด 
028 วิชาเอกการจัดการท่ัวไป 
029 วิชาเอกการบัญชี 
030 วิชาเอกระบบสารสนเทศ 
031 วิชาเอกธุรกิจระหวางประเทศ 
032 วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ 
033 วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส 

 หลักสูตร Executive - MBA 1.สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันท่ี  ก.พ. และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการรับรอง 
2.มีประสบการณทํางานตั้งแต 3  ปข้ึนไป 

034 วิชาเอกการจัดการท่ัวไป 
035 วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ 

 (แผน ข)  

 หลักสูตร  Young - MBA 

 
สําเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรทุีกสาขาวิชา จากสถาบันท่ี ก.พ. และสาํนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการรับรอง 
 

036 วิชาเอกการตลาด 
037 วิชาเอกการจัดการท่ัวไป 
038 วิชาเอกการบัญชี 
039 วิชาเอกระบบสารสนเทศ 
040 วิชาเอกธุรกิจระหวางประเทศ 
041 วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ 
042 วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส 

 หลักสูตร Executive - MBA 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา  จากสถาบันท่ี ก.พ. และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการรับรอง 
2.  มปีระสบการณทํางานตั้งแต 3  ปข้ึนไป 

043 วิชาเอกการจัดการท่ัวไป 
044 วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ 

4 
 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร  
 (แผน ก  แบบ ก 2)  
045 สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

 -วิชาเอกอาหารและโภชนาการ 
 -วิชาเอกสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
 -วิชาเอกพัฒนาการเด็กและครอบครัว 
 -วิชาเอกงานประดิษฐ 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑติ วิทยาศาสตร
บัณฑิต หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีผานเกณฑทดสอบพ้ืนฐานคหกรรมศาสตร 

5 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
(แผน ก  แบบ ก 2) 
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ท่ี  คณะ / สาขาวิชาท่ีเปดรับสมัคร คุณสมบัติ / วุฒิท่ีรับ 
046 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1.เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบเทา 

2. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืนซึ่งเมื่อผานการคัดเลือกเขาศึกษาได
แลวอาจตองศึกษากระบวนวิชาการเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนพ้ืนฐานตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
(แผน ก  แบบ ก 1) 
047 สาขาวิชาเคมีประยุกต - แขนงวิชาเคมีวัสดุ

และนาโนเทคโนโลยี 
 1.เปนผู สํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือกําลั งศึกษาช้ันป ท่ี  4 หลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หรือ เคมีอุตสาหกรรม หรือวิศวกรรมเคมี และ 
2.สําเร็จการศึกษาดวยคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 ตามระบบคะแนน 4.00 แตม 
หรือเทียบเทา หรือมีประสบการณในการทํางานอยางนอย 2 ป หรือมีคุณสมบัติอ่ืนๆ 
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรใหมีสิทธิสมัครเขาศึกษาได 

048 สาขาวิชาเคมีประยุกต - แขนงวิชาเคมี
วิเคราะหและสิ่งแวดลอม 

049 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หรือ ชีววิทยา
ประยุกต หรือจุลชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพ หรือวิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม หรือ
ทางดานวิทยาศาสตรท่ีเก่ียวของ จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีไดรับการ
รับรองจากทางราชการ และสําเร็จการศึกษาดวยคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 ตาม
ระบบคะแนน 4.00 แตม หรือเทียบเทา หรือมีประสบการณในการทํางานอยางนอย 2 
ป หรือมีคุณสมบัติ อ่ืนๆ ตามการพิจารณาคัดเลือกท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เห็นสมควรและคณะใหความเห็นชอบ 

  

050 สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและสารสนเทศ 1.สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรม
ซอฟแวร วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอรธุรกิจ คณิตศาสตร 
สถิติ หรือสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ หรือผูมีประสบการณทํางานในสาขาท่ีเก่ียวของอยาง
นอย 5 ป และมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นควร 
2.มีสุขภาพแข็งแรงไมเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา และ
ผานการตรวจสุขภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 
3.ไมเปนผูท่ีมีพฤติกรรมเสื่อมเสีย หรือถูกไลออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดมากอน 
เน่ืองจากถูกลงโทษทางวินัย 
4.สําหรับผูท่ีเลือกเรียนแผน ก แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธอยางเดียวจะตองเปนผูท่ี
มีประสบการณในการวิจยัหรือวิชาชีพ และมีผูทรงคณุวุฒิตั้งแตระดบัรองศาสตราจารย
ข้ึนไปในสาขาท่ีตรงหรือสมัพันธกันอยางนอย 1 ทานใหการรับรอง โดยนํามายื่นในวัน
สอบสัมภาษณ และตองไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลักสตูรวามี
คุณสมบัติครบถวนทุกประการ 

  

(แผน ก  แบบ ก 2)  
051 สาขาวิชาเคมีประยุกต - แขนงวิชาเคมีวัสดุ

และนาโนเทคโนโลยี 
เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือกําลังศึกษาช้ันปท่ี 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม หรือสาขาท่ีเก่ียวของ หรือ หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หรือสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ หรือมีคุณสมบัติอ่ืนๆ 
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นควรใหมีสิทธิสมัครเขาศึกษาได 

052 สาขาวิชาเคมีประยุกต - แขนงวิชาเคมี
วิเคราะหและสิ่งแวดลอม 

053 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต สําเรจ็การศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หรือชีววิทยา
ประยุกต หรือจุลชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพ หรือวิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม หรือ
ทางดานวิทยาศาสตรท่ีเก่ียวของ  จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีไดรับการ
รับรองจากทางราชการ หรือมีคณุสมบัติอ่ืนๆ ตามการพิจารณาคดัเลือกท่ีคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูรเห็นสมควร และคณะใหความเห็นชอบ 
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ท่ี  คณะ / สาขาวิชาท่ีเปดรับสมัคร คุณสมบัติ / วุฒิท่ีรับ 
054 สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและสารสนเทศ สําเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรม

ซอฟตแวร วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอรธุรกิจ 
คณิตศาสตร สถิติ หรือสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ หรือผูมีประสบการทํางานในสาขาท่ี
เก่ียวของอยางนอย 5 ป และมีคณุสมบัติอ่ืนๆ ตามการพิจารณาคดัเลือกท่ี
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรเหน็สมควรและคณะใหความเห็นชอบ 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

(แผน ก  แบบ ก 2)  
055 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือกําลังศึกษาช้ันปสุดทายในสาขาวิชา

วิทยาศาสตร เกษตรศาสตร อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตรการอาหาร เทคโนโลยีอาหาร 
เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของจากมหาวิทยาลัย หรือ สถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนๆ ท่ีไดรับการรับรองจากทางราชการ 
2. มีผลการเรียนดังน้ี 
   2.1 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50 หรือเทียบเทา หรือ 
   2.2  แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 และมีประสบการณในการทํางาน
มาแลวในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตรหรือเทคโนโลยีอาหารไมนอยกวา 2 ป โดยมี
หนังสือรับรองจากหนวยงานหรือผูบังคับบัญชา 
3. กรณีท่ียังไมสําเร็จการศึกษาจะตองมีหลักฐานรับรองวาจะสําเร็จการศึกษากอนวัน
รายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

  

8 คณะศิลปกรรมศาสตร    
(แผน ก แบบ ก 2)  
056 สาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบ สําเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรทีางดานทัศนศิลป ไดแก จิตรกรรม ประตมิากรรม  

ภาพพิมพ ศิลปะไทย และทางดานการออกแบบ ไดแก ออกแบบผลิตภณัฑ นิเทศศลิป 
หัตถกรรม ตกแตงภายใน ศิลปประยุกต หรือ ปรญิญาตรสีาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ อาทิเชน 
การพัฒนาผลิตภณัฑภูมิปญญาไทย สถาปตยกรรม ศลิปศึกษา โดยอยูในดุลพินิจของ
อาจารยประจําหลักสตูรสาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบ 

  

หมายเหตุ    
หลักสูตรปริญญาโท  ใชแผนการศึกษา   
     1.  แผน ก  เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย  โดยมีการทําวิทยานิพนธ 
          1.1  แผน ก  แบบ ก 1  ทําเฉพาะวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบได  ไมนอยกวา  36  หนวยกิต หลักสูตรอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม  
หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ไดโดยไมนับหนวยกิตแตจะตองมีผลสมัฤทธิ์ตามท่ีหลกัสูตรกําหนด 
          1.2  แผน  ก  แบบ ก 2  ทําวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา  12  หนวยกิต  และศึกษารายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอีก  ไมนอยกวา   
12  หนวยกิต 
     2.  แผน  ข  เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการศึกษารายวิชา  โดยไมตองทําวิทยานิพนธแตตองมีการคนควาอิสระ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต   
และไมเกิน  6  หนวยกิต 
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2. แผนรับและเวลาท่ีศึกษา 
 

ท่ี คณะ / สาขาวิชาท่ีเปดรับสมัคร ภาค 
จํานวน

รับ 
เวลาท่ี
ศึกษา 

หมายเหตุ 

1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  (แผน ก  แบบ ก 2)     
008 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปกติ 10 จ. – ศ. ภาคปกติ / ภาคพิเศษ หากมี

จํานวนผูสมัครไมครบตาม
จํานวนท่ีกําหนด คณะกรรม 
การบริหารบัณฑิตฯ จะพิจารณา 
การเปด-ปด กลุม 
เรียนตามความเหมาะสม 

009 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา พิเศษ 10 ส. – อา. 

010 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปกติ 10 จ. – ศ. 

011 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พิเศษ 10 ส. – อา. 

012 สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและ 
นวัตกรรมการสอน 

ปกติ 10 จ. – ศ. 

013 สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและ 
นวัตกรรมการสอน 

พิเศษ 10 ส. – อา. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร    ภาคปกต/ิภาคพิเศษหากมี
จํานวนผูสมัครไมครบตาม
จํานวนท่ีกําหนดคณะกรรมการ
บริหารบัณฑติฯ จะพิจารณา 
การเปด-ปด กลุมเรียนตามความ
เหมาะสม 

 (แผน ก  แบบ ก 2)    
014 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมเทคนิคธรณ ี
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมโครงสราง 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมขนสง 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมแหลงนํ้า 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมบริหารงานกอสราง 

ปกติ 10 จ. – ศ. 

015 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมเทคนิคธรณ ี
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมโครงสราง 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมขนสง 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมแหลงนํ้า 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมบริหารงานกอสราง 

พิเศษ 10 ส. – อา. 

016 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมไฟฟาและการควบคุมอัตโนมัต ิ
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ   
  โทรคมนาคม 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

ปกติ 15 จ. – ศ. 

017 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมไฟฟาและการควบคุมอัตโนมัต ิ
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ 
  โทรคมนาคม 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

พิเศษ 15 ส. – อา. 

018 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 -กลุมวิชาเอกหุนยนตและการควบคุม 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมระบบราง 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมพลังงาน 
 -กลุมวิชาเอกงานระบบและออกแบบเครื่องกล 

ปกติ 15 จ. – ศ. 
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ท่ี คณะ / สาขาวิชาท่ีเปดรับสมัคร ภาค 
จํานวน

รับ 
เวลาท่ี
ศึกษา 

หมายเหตุ 

019 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 -กลุมวิชาเอกหุนยนตและการควบคุม 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมระบบราง 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมพลังงาน 
 -กลุมวิชาเอกงานระบบและออกแบบเครื่องกล 

พิเศษ 15 ส. – อา. 

020 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมการผลิต 

ปกติ 10 จ. – ศ. 

021 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมการผลิต 

พิเศษ 20 ส. – อา. 

022 สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี ปกติ 5 จ. – ศ. 
023 สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี พิเศษ 5 ส. – อา. 
024 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ปกติ 5 จ. – ศ. 
025 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ พิเศษ 5 ส. – อา. 
026 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร ปกติ 10 จ. – ศ. 

3 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะบริหารธุรกิจ     
 
 
 
 
 

 (แผน ก  แบบ ก 2)    
 หลักสูตร  Young - MBA    

027 วิชาเอกการตลาด พิเศษ 5 ส. – อา. 
028 วิชาเอกการจัดการท่ัวไป พิเศษ 5 ส. – อา. 
029 วิชาเอกการบัญชี พิเศษ 5 ส. – อา. 
030 วิชาเอกระบบสารสนเทศ พิเศษ 5 ส. – อา. 
031 วิชาเอกธุรกิจระหวางประเทศ พิเศษ 5 ส. – อา. 
032 วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ พิเศษ 5 ส. – อา. 
033 วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส พิเศษ 5 ส. – อา. 

 หลักสูตร Executive - MBA    

034 วิชาเอกการจัดการท่ัวไป พิเศษ 5 ส. – อา. 
035 วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ พิเศษ 5 ส. – อา. 

 (แผน ข)    

 หลักสูตร  Young - MBA    
036 วิชาเอกการตลาด พิเศษ 15 ส. – อา. 
037 วิชาเอกการจัดการท่ัวไป พิเศษ 15 ส. – อา. 
038 วิชาเอกการบัญชี พิเศษ 15 ส. – อา. 
039 วิชาเอกระบบสารสนเทศ พิเศษ 15 ส. – อา. 
040 วิชาเอกธุรกิจระหวางประเทศ พิเศษ 15 ส. – อา. 
041 วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ พิเศษ 15 ส. – อา. 
042 วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส พิเศษ 15 ส. – อา. 

 หลักสูตร Executive - MBA    

043 วิชาเอกการจัดการท่ัวไป พิเศษ 10 ส. – อา. 
044 วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ พิเศษ 10 ส. – อา. 
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ท่ี คณะ / สาขาวิชาท่ีเปดรับสมัคร ภาค 
จํานวน

รับ 
เวลาท่ี
ศึกษา 

หมายเหตุ 

4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร     
  (แผน ก  แบบ ก 2)    

045 สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
 -วิชาเอกอาหารและโภชนาการ 
 -วิชาเอกสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
 -วิชาเอกพัฒนาการเด็กและครอบครัว 
 -วิชาเอกงานประดิษฐ 

พิเศษ 15 ส. – อา. 

5 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน    การรับสมัครนักศึกษา ตองมี
ผูสมคัร 10 คน ข้ึนไป จึงจะเปด
ทําการเรียนการสอน 

 (แผน ก  แบบ ก 2)    
046 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พิเศษ 10 ส. – อา. 

6 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     

ภาคปกต/ิภาคพิเศษหากมี
จํานวนผูสมัครไมครบตาม
จํานวนท่ีกําหนดคณะกรรมการ
บริหารบัณฑติฯ จะพิจารณา 
การเปด-ปด กลุมเรียนตามความ
เหมาะสม 
ภาคปกต/ิภาคพิเศษหากมี
จํานวนผูสมัครไมครบตาม
จํานวนท่ีกําหนดคณะกรรมการ
บริหารบัณฑติฯ จะพิจารณา 
การเปด-ปด กลุมเรียนตามความ
เหมาะสม 

 (แผน ก  แบบ ก 1)    
047 สาขาวิชาเคมีประยุกต – แขนงวิชาเคมีวัสดุและ 

นาโนเทคโนโลยี 
ปกติ 1 จ. – ศ. 

048 สาขาวิชาเคมีประยุกต - แขนงวิชาเคมีวิเคราะห
และสิ่งแวดลอม 

ปกติ 1 จ. – ศ. 

049 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต ปกติ 5 จ. – ศ. 

050 สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและสารสนเทศ พิเศษ 5 ส. – อา. 

 (แผน ก  แบบ ก 2)    
051 สาขาวิชาเคมีประยุกต – แขนงวิชาเคมีวัสดุและ 

นาโนเทคโนโลยี 
ปกติ 4 จ. – ศ. 

052 สาขาวิชาเคมีประยุกต - แขนงวิชาเคมีวิเคราะห
และสิ่งแวดลอม 

ปกติ 4 จ. – ศ. 

053 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต ปกติ 7 จ. – ศ. 
054 สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและสารสนเทศ พิเศษ 7 ส. – อา. 

7 คณะเทคโนโลยีการเกษตร    1.เรียนท่ีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มทร.
ธัญบุรี (ศูนยรังสิต) ระหวางเวลา 
08.00-18.00 น. 
2. หากมีจํานวนผูสมัครไมครบ 
10 คน ตามจํานวนท่ีกําหนด 
คณะอาจพิจารณาไมเปดสอน 

 (แผน ก  แบบ ก 2)    
055 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร พิเศษ 5 ส. – อา. 

     

8 คณะศิลปกรรมศาสตร  (แผน ก แบบ ก 2)     

056 สาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบ พิเศษ 15 ส. – อา.  
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3. รายละเอียดการสอบคัดเลือกของแตละสาขาวิชา 
 

ท่ี คณะ / สาขาวิชาท่ีเปดรับสมัคร ภาค รายละเอียดการสอบคัดเลือก 
1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  (แผน ก  แบบ ก 2)  

 
สอบขอเขียน และสอบสมัภาษณ 

 
 

008 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปกติ 
009 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา พิเศษ 
010 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปกติ 
011 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พิเศษ 
012 สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและ 

นวัตกรรมการสอน 
ปกติ 

013 สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและ 
นวัตกรรมการสอน 

พิเศษ 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ 
ความรูท่ัวไปเก่ียวกับสาขาวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (แผน ก  แบบ ก 2)  
014 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมเทคนิคธรณ ี
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมโครงสราง 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมขนสง 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมแหลงนํ้า 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมบริหารงานกอสราง 

ปกติ 

015 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมเทคนิคธรณ ี
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมโครงสราง 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมขนสง 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมแหลงนํ้า 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมบริหารงานกอสราง 

พิเศษ 

016 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมไฟฟาและการควบคุมอัตโนมัต ิ
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ   
  โทรคมนาคม 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

ปกติ 

017 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมไฟฟาและการควบคุมอัตโนมัต ิ
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ 
  โทรคมนาคม 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

พิเศษ 

018 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 -กลุมวิชาเอกหุนยนตและการควบคุม 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมระบบราง 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมพลังงาน 
 -กลุมวิชาเอกงานระบบและออกแบบเครื่องกล 

ปกติ 

   



- 11 - 
 

ท่ี คณะ / สาขาวิชาท่ีเปดรับสมัคร ภาค รายละเอียดการสอบคัดเลือก 
019 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 -กลุมวิชาเอกหุนยนตและการควบคุม 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมระบบราง 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมพลังงาน 
 -กลุมวิชาเอกงานระบบและออกแบบเครื่องกล 

พิเศษ  
 
 
 
 
 

สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ 
ความรูท่ัวไปเก่ียวกับสาขาวิชา 

 
 
 

020 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมการผลิต 

ปกติ 

021 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมการผลิต 

พิเศษ 

022 สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี ปกติ 
023 สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี พิเศษ 
024 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ปกติ 
025 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ พิเศษ 
026 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร ปกติ 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะบริหารธุรกิจ  
 

 (แผน ก  แบบ ก 2)  
 หลักสูตร  Young - MBA  

1.สอบขอเขียนความรูทางดานภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร  
และความรูท่ัวไปทางธุรกิจ 
2. สอบสัมภาษณ 

027 วิชาเอกการตลาด พิเศษ 
028 วิชาเอกการจัดการท่ัวไป พิเศษ 
029 วิชาเอกการบัญชี พิเศษ 
030 วิชาเอกระบบสารสนเทศ พิเศษ 
031 วิชาเอกธุรกิจระหวางประเทศ พิเศษ 
032 วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ พิเศษ 
033 วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส พิเศษ 

 หลักสูตร Executive - MBA   
สอบสัมภาษณ 
 

034 วิชาเอกการจัดการท่ัวไป พิเศษ 
035 วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ พิเศษ 

 (แผน ข)  

 
1.สอบขอเขียนความรูทางดานภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร  
และความรูท่ัวไปทางธุรกิจ 
2. สอบสัมภาษณ 
 

 หลักสูตร  Young - MBA  
036 วิชาเอกการตลาด พิเศษ 
037 วิชาเอกการจัดการท่ัวไป พิเศษ 
038 วิชาเอกการบัญชี พิเศษ 
039 วิชาเอกระบบสารสนเทศ พิเศษ 
040 วิชาเอกธุรกิจระหวางประเทศ พิเศษ 
041 วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ พิเศษ 
042 วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส พิเศษ 

 หลักสูตร Executive - MBA  

สอบสัมภาษณ 043 วิชาเอกการจัดการท่ัวไป พิเศษ 
044 วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ พิเศษ 
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ท่ี คณะ / สาขาวิชาท่ีเปดรับสมัคร ภาค รายละเอียดการสอบคัดเลือก 
4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร  

1. สอบขอเขียน ดานวิชาชีพคหกรรมศาสตร และ
ความสามารถตามกลุมวิชาเอก 
2. สอบสัมภาษณและนําเสนอ Concept Paper 

 (แผน ก  แบบ ก 2)  
045 สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

 -วิชาเอกอาหารและโภชนาการ 
 -วิชาเอกสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
 -วิชาเอกพัฒนาการเด็กและครอบครัว 
 -วิชาเอกงานประดิษฐ 

พิเศษ 

5 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  

สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ  (แผน ก  แบบ ก 2)  

046 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พิเศษ 
6 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณทางวิชาการ 

 (แผน ก  แบบ ก 1)  

047 สาขาวิชาเคมีประยุกต – แขนงวิชาเคมีวัสดุ 
และนาโนเทคโนโลยี 

ปกติ 

048 สาขาวิชาเคมีประยุกต - แขนงวิชาเคมีวิเคราะห
และสิ่งแวดลอม 

ปกติ 

049 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต ปกติ 
050 สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและสารสนเทศ พิเศษ 

(แผน ก  แบบ ก 2)  

สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณทางวิชาการ 

051 สาขาวิชาเคมีประยุกต – แขนงวิชาเคมีวัสดุและนา
โนเทคโนโลยี 

ปกติ 

052 สาขาวิชาเคมีประยุกต - แขนงวิชาเคมีวิเคราะห
และสิ่งแวดลอม 

ปกติ 

053 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต ปกติ 
054 สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและสารสนเทศ พิเศษ 

7 คณะเทคโนโลยีการเกษตร (แผน ก  แบบ ก 2)  
สอบสัมภาษณ 

055 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร พิเศษ 
8 คณะศิลปกรรมศาสตร  (แผน ก แบบ ก 2)  1.พิจารณาจากเอกสารการรับสมคัร แฟมสะสมผลงาน

ทางดานทัศนศิลปและการออกแบบ ใหนําเสนอในวันสอบ
สัมภาษณ พรอมท้ัง เสนอหัวขอโครงการวิจัย สรางสรรค
ทัศนศิลปและการออกแบบ 
2.สอบสัมภาษณ 

056 สาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบ 

พิเศษ 
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4.  รายละเอียดคาใชจาย  (ตลอดหลักสูตร) 
 

ท่ี คณะ / สาขาวิชาท่ีเปดรับสมัคร 
รายละเอียดคาใชจาย  (ตลอดหลักสูตร) 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  (แผน ก  แบบ ก 2)   

008 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 96,700  บาท - 
009 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - 116,100  บาท 
010 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 99,100  บาท - 
011 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา - 112,100  บาท 
012 สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและ 

นวัตกรรมการสอน 
99,100  บาท  

013 สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและ 
นวัตกรรมการสอน 

- 112,100  บาท 

2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
  

 (แผน ก  แบบ ก 2) 
014 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมเทคนิคธรณ ี
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมโครงสราง 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมขนสง 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมแหลงนํ้า 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมบริหารงานกอสราง 

98,000  บาท - 

015 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมเทคนิคธรณ ี
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมโครงสราง 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมขนสง 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมแหลงนํ้า 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมบริหารงานกอสราง 

- 165,000  บาท 

016 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมไฟฟาและการควบคุม 
  อัตโนมัต ิ
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ   
  โทรคมนาคม 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

98,000  บาท - 

017 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมไฟฟาและการควบคุม 
  อัตโนมัต ิ
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ 
  โทรคมนาคม 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

- 165,000  บาท 
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ท่ี คณะ / สาขาวิชาท่ีเปดรับสมัคร 
รายละเอียดคาใชจาย  (ตลอดหลักสูตร) 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
018 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 -กลุมวิชาเอกหุนยนตและการควบคุม 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมระบบราง 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมพลังงาน 
 -กลุมวิชาเอกงานระบบและออกแบบเครื่องกล 

98,000  บาท - 

019 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 -กลุมวิชาเอกหุนยนตและการควบคุม 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมระบบราง 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมพลังงาน 
 -กลุมวิชาเอกงานระบบและออกแบบเครื่องกล 

- 165,000  บาท 

020 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมการผลิต 

98,000  บาท - 

021 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ 
 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมการผลิต 

- 165,000  บาท 

022 สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี 98,000  บาท - 

023 สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี - 165,000  บาท 

024 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 98,000  บาท - 

025 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ - 165,000  บาท 
026 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร 98,000  บาท - 

3 คณะบริหารธุรกิจ   
 (แผน ก  แบบ ก 2)   

 หลักสูตร  Young - MBA 

 
- 
 
 

 

 
198,100  บาท 
(หลักสูตร  2  ป) 

 
 

027 วิชาเอกการตลาด 
028 วิชาเอกการจัดการท่ัวไป 
029 วิชาเอกการบัญชี 
030 วิชาเอกระบบสารสนเทศ 
031 วิชาเอกธุรกิจระหวางประเทศ 
032 วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ 
033 วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส 

 หลักสูตร Executive - MBA 
- 

253,600  บาท 
(หลักสูตร  2  ป) 

034 วิชาเอกการจัดการท่ัวไป 
035 วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ 

 (แผน ข)   
 หลักสูตร  Young - MBA  

 
- 
 
 
 

 
 

198,100  บาท 
(หลักสูตร  2  ป) 

 
 

036 วิชาเอกการตลาด 
037 วิชาเอกการจัดการท่ัวไป 
038 วิชาเอกการบัญชี 
039 วิชาเอกระบบสารสนเทศ 
040 วิชาเอกธุรกิจระหวางประเทศ 
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ท่ี คณะ / สาขาวิชาท่ีเปดรับสมัคร 
รายละเอียดคาใชจาย  (ตลอดหลักสูตร) 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
041 วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ - 

 
198,100  บาท 
(หลักสูตร  2  ป) 042 วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส 

 หลักสูตร Executive - MBA 
- 

253,600  บาท 
(หลักสูตร  2  ป) 

043 วิชาเอกการจัดการท่ัวไป 
044 วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ 

4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร   

 (แผน ก  แบบ ก 2) 

- 155,000 บาท 

045 สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
 -วิชาเอกอาหารและโภชนาการ 
 -วิชาเอกสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
 -วิชาเอกพัฒนาการเด็กและครอบครัว 
 -วิชาเอกงานประดิษฐ 

5 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   
 (แผน ก  แบบ ก 2) 

- 170,000  บาท 
046 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 

 
  (แผน ก  แบบ ก 1) 

047 สาขาวิชาเคมีประยุกต – แขนงวิชาเคมีวัสดุและนา
โนเทคโนโลยี 

100,000 บาท - 

048 สาขาวิชาเคมีประยุกต - แขนงวิชาเคมีวิเคราะห
และสิ่งแวดลอม 

100,000 บาท - 

049 สาขาชีววิทยาประยุกต 107,400  บาท - 
050 สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและสารสนเทศ - 160,000  บาท 

(แผน ก  แบบ ก 2)   
051 สาขาวิชาเคมีประยุกต – แขนงวิชาเคมีวัสดุและนา

โนเทคโนโลยี 
100,000 บาท - 

052 สาขาวิชาเคมีประยุกต - แขนงวิชาเคมีวิเคราะห
และสิ่งแวดลอม 

100,000 บาท - 

053 สาขาชีววิทยาประยุกต 105,800 บาท - 

054 สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและสารสนเทศ - 179,350 บาท 

7 คณะเทคโนโลยีการเกษตร (แผน ก  แบบ ก 2)   
055 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร - 146,000 บาท 

8 คณะศิลปกรรมศาสตร  (แผน ก แบบ ก 2)   
056 สาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบ - 164,000  บาท 
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กรณีผูสมัครสอบท่ีไมมีเอกสารแสดงผลตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ ตองศึกษา
เพ่ิมเติมตามเง่ือนไขการศึกษาโดยตองผานเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท โดยผลการสอบตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบผานจนถึงวันท่ียื่นผลสอบใหกับ
มหาวิทยาลัยฯ หลังจากมีสถานะเปนนักศึกษาแลว เกณฑใดเกณฑหนึ่ง ดังนี้ 

1 มีผลสอบ TOEFL 
 (1) Paper Based Total  ไมต่ํากวา  450 หรือ 
 (2) Computer Based Total  ไมต่ํากวา  133  หรือ 
 (3) Internet Based Total   ไมต่ํากวา  45    หรือ 

2 มีผลสอบ IELTS    ไมต่ํากวา  4     หรือ 
3 มีผลสอบ CU-TEP    ไมต่ํากวา  45  หรือ 
4 มีผลสอบ RT-TEP   ไมต่ํากวา  4  หรือ 
5 มีผลสอบ TOEIC   ไมต่ํากวา  520 หรือ 
6 มีผลสอบ TU-GET   ไมต่ํากวา  450 หรือ 
7. สอบผานรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 รายวิชา ดังตอไปนี้ 
     (1) วิชา 01320601 Academic Reading in English 
     (2) วิชา 01320602 Academic Writing in English 
     (3) วิชา 01320603 Oral Presentations in Academic Settings 
 

5.  กําหนดการรับสมัคร 
 

กิจกรรม ระยะเวลา 

รับสมัครผานระบบออนไลน วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 – 30 เมษายน 2561 
ชําระเงินคาสมัครสอบผานธนาคาร วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 – 1 พฤษภาคม 2561 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ วันศุกรท่ี 11 พฤษภาคม 2561 
สอบคัดเลือก (ขอเขียนและสัมภาษณ) วันเสารท่ี 19 พฤษภาคม 2561 
ประกาศผลสอบคัดเลือก วันศุกรท่ี 25 พฤษภาคม 2561 
บันทึกขอมูลรายงานตัวออนไลน วันท่ี 25 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 
รายงานตัว สงเอกสารข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
และชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน 

วันเสารท่ี 2 มิถุนายน 2561 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
ตามกําหนดการของคณะ (แจงใหทราบในวัน
ประกาศผลสอบคัดเลือกข้ันสุดทาย) 

เปดภาคเรียน                   (สําหรับภาคปกติ) 
                                  (สําหรับภาคพิเศษ) 

วันท่ี 25 มิถุนายน 2561 
วันท่ี 23 มิถุนายน 2561 
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6.  วิธีการรับสมัคร 
  ข้ันตอนการรับสมัครผานเว็บไซต 

6.1 ผูสมัครสามารถดูรายละเอียดและดาวนโหลดระเบียบการสอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาโท  
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2561  จากเว็บไซต  www.grad.rmutt.ac.th 

6.2  ผูสมัครกรอกขอมูลการสมัครในเว็บไซต www.grad.rmutt.ac.th  ใหถูกตอง ครบถวน   
6.3 ผูสมัครตองตรวจสอบขอมูลท่ีกรอกในเว็บไซต พรอมจัดสงใบแสดงผลการศึกษาในรูปแบบไฟล 

PDF ขนาด A4 ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB ในเว็บไซต  www.grad.rmutt.ac.th  ใหถูกตอง กอนการบันทึก
ยืนยันการสมัคร และพิมพใบแจงยอดเพ่ือชําระเงิน 

6.4 นําใบแจงยอดเพ่ือชําระเงินไปชําระเงินคาสมัครสอบ ท่ีธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
ไดทุกสาขาท่ัวประเทศ ตั้งแตบัดนี้  – 1 พฤษภาคม 2561 
 

7.  หลักฐานท่ีใชในวันสอบคัดเลือก ใหผูสมัครนําเอกสารหลักฐานท่ีลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองยื่นตอ
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ ดังนี้ 

 7.1  สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตรขาราชการ จํานวน 1 ฉบับ 
 7.2  สําเนาเอกสารแสดงผลตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ  จํานวน 1 ฉบับ (ถามี) 
 7.3  หลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบทะเบียนสมรส  /  ใบเปลี่ยนชื่อ –  นามสกุล  (ถามี)  จํานวน 1 ฉบับ  
 7.4  หนังสือรับรองประสบการณทํางาน (ตามเง่ือนไขแตละคณะ)          
 7.5  ผูสมัครสอบจะตองมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาท่ีสมัครตามประกาศการ           
รับสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผูสมัครตองกรอกรายละเอียดตางๆในใบสมัครใหถูกตอง
ครบถวนตรงตามความเปนจริง   ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผูสมัครสอบจะถือวาผูสมัครสอบ
รายนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตนและ  ผูสมัครจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ไมได
ท้ังส้ิน 
 วิธีการชําระเงิน 

1. นําใบแจงยอดเพ่ือชําระเงิน  ไปชําระเงินคาสมัครสอบท่ีธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุก
สาขา หากผูชําระเงินไมใชผูสมัครชําระเงินคาสมัครแทนผูสมัคร การชําระเงินคาสมัครตองเปนชื่อ – 
นามสกุล ของผูสมัครเทานั้น โดยชําระเงินจํานวนเงิน  500 บาท  (ไมรวมคาธรรมเนียมธนาคาร) 

2. ใหผูสมัครเก็บหลักฐานใบแจงยอดเพ่ือชําระเงิน ท่ีชําระเงินคาสมัครสอบเก็บไวเปนหลักฐาน 
3. ใหผูสมัครตรวจสอบสถานะการชําระเงินคาสมัครท่ีเว็บไซต www.grad.rmutt.ac.th  ภายหลัง

จากวันท่ีชําระเงินคาสมัครไปแลว 3 วัน   
4. คาสมัครสอบจะไมคืนใหทุกกรณี 

 

8.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบ สถานท่ีสอบ  ประกาศผลสอบ 
 1. เว็บไซต http://www.grad.rmutt.ac.th 

2. ณ  สํานักบัณฑิตศึกษา อาคารสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4  
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9.  การสอบถามรายละเอียดอ่ืนๆ 
 

คณะ เบอรโทรศัพท เว็บไซต หรือ  E - Mail แฟกซ 

สํานักบัณฑิตศึกษา 02-5493697 
http://www.grad.rmutt.ac.th 
E-Mail : grad@rmutt.ac.th 

02-5493619 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 02-5493209 http://www.teched.rmutt.ac.th 02-5775020 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
02-5493564 
02-5493554 

http://www.en.rmutt.ac.th/postgrad 02-5493563 

คณะบริหารธุรกิจ  02-5494835-6 
http://mba.bus.rmutt.ac.th   หรือ  
E-Mail  :  mba_rmutt@yahoo.co.th  
และ        mba_rmutt@hotmail.com 

02-5494836 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 02-5494158 http://www.sci.rmutt.ac.th 02-5494159 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 02-5493162 http://www.master.het.rmutt.ac.th/ 02-5772358 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 02-5494520 http://www.mct.rmutt.ac.th 02-5494520 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 02-5921943 http://www.agr.rmutt.ac.th/ 02-5921943 

คณะศิลปกรรมศาสตร 
02-5493278, 
086-6978327 
(รศ.ดร.สมพร  ธุรี) 

http://www.fa.rmutt.ac.th 02-5775022 

 


