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รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

1. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 

คณะ/สาขาวิชา แผนการ
เรียน 

ภาค 
จ านวนรับ เวลาเรียน 

ปกต ิ พิเศษ 
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ (หลักสูตร 2 ปี) 
 สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน (029) ก1  / 2 ส.-อา. 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ (030) ก2  / 20 ส.-อา. 
 สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน (031) ก2  / 13 ส.-อา. 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี) 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสตูรนานาชาติ) (032) ก2  / 10 ส.-อา. 
2. วิศวกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี) 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (033) ก1 /  3 จ.-ศ. 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (034) ก1 /  2 จ.-ศ. 
 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี (035) ก2 /  

10 

จ.-ศ. 
 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง (036) ก2 /  จ.-ศ. 
 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง (037) ก2 /  จ.-ศ. 
 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ า (038) ก2 /  จ.-ศ. 
  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (039) ก2 /  จ.-ศ. 
  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (040) ก2 /  จ.-ศ. 
 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี (041) ก2  / 

5 

ส.-อา. 
  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง (042) ก2  / ส.-อา. 
  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง (043) ก2  / ส.-อา. 
  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ า (044) ก2  / ส.-อา. 
  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (045) ก2  / ส.-อา. 
 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (046) ก2  / ส.-อา. 
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการควบคุมอัตโนมัติ (047) ก2 /  4 จ.-ศ. 
  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมอเิล็กทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคม (048) ก2 /  4 จ.-ศ. 
  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (049) ก2 /  4 จ.-ศ. 
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการควบคุมอัตโนมัติ (050) ก2  / 4 ส.-อา. 
 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมอเิล็กทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคม (051) ก2  / 4 ส.-อา. 
 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (052) ก2  / 4 ส.-อา. 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 -กลุ่มวิชาหุ่นยนต์และการควบคุม (053) ก2 /  

10 

จ.-ศ. 
 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมระบบราง (054) ก2 /  จ.-ศ. 
 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมพลังงาน (055) ก2 /  จ.-ศ. 
 -กลุ่มวิชางานระบบและออกแบบเครื่องกล (056) ก2 /  จ.-ศ. 
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คณะ/สาขาวิชา แผนการ
เรียน 

ภาค 
จ านวนรับ เวลาเรียน 

ปกต ิ พิเศษ 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
  -กลุ่มวิชาหุ่นยนต์และการควบคุม (057) ก2  / 

5 

ส.-อา. 
  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมระบบราง (058) ก2  / ส.-อา. 
  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมพลังงาน (059) ก2  / ส.-อา. 
 -กลุ่มวิชางานระบบและออกแบบเครื่องกล (060) ก2  / ส.-อา. 
 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต 
  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ (061) ก2 /  5 จ.-ศ. 
  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิต (062) ก2 /  5 จ.-ศ. 
 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต 
 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ (063) ก2  / 5 ส.-อา. 
 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิต (064) ก2  / 5 ส.-อา. 
 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (065) ก2 /  5 จ.-ศ. 
 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (066) ก2  / 2 ส.-อา. 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (067) ก2 /  5 จ.-ศ. 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (068) ก2  / 2 ส.-อา. 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (069) ก2 /  2 จ-ศ 
3. คณะบริหารธุรกิจ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ Young - MBA (หลักสูตร 2 ปี) 
 -กลุ่มวิชาการตลาด (070) ก2  / 5 ส.-อา. 
 -กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป (071) ก2  / 5 ส.-อา. 
 -กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศ (072) ก2  / 5 ส.-อา. 
 -กลุ่มวิชาการบัญชี (073) ก2  / 5 ส.-อา. 
 -กลุ่มวิชาการจัดการโลจสิติกส์ (074) ก2  / 5 ส.-อา. 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ Executive - MBA (หลักสูตร 2 ปี)  
 -กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป (075) ก2  / 5 ส.-อา. 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ Young - MBA (หลักสูตร 2 ปี)  
 -กลุ่มวิชาการตลาด (076) ข  / 10 ส.-อา. 
 -กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป (077) ข  / 10 ส.-อา. 
 -กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศ (078) ข  / 10 ส.-อา. 
 -กลุ่มวิชาการบัญชี (079) ข  / 10 ส.-อา. 
 -กลุ่มวิชาการจัดการโลจสิติกส์ (080) ข  / 10 ส.-อา. 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ Executive - MBA (หลักสูตร 2 ปี) 
 -กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป (081) ข  / 5 ส.-อา. 
4. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 -กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ (082) ก2  / 5 ส.-อา. 
 -กลุ่มวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (083) ก2  / 5 ส.-อา. 
 -กลุ่มวิชางานประดิษฐ์ (084) ก2  / 5 ส.-อา. 
5. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี) 
 สาขาวิชาเทคโนโลยสีีและการออกแบบ (085) ก2 /  5 จ.-ศ. 
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คณะ/สาขาวิชา แผนการ
เรียน 

ภาค 
จ านวนรับ เวลาเรียน 

ปกต ิ พิเศษ 
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี) 
 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ (086) 
*ทุนการศึกษาและทุนวิจัย: - Talent Mobility 
- ITAP 
- ส านักงานการวิจยัแห่งชาต ิ
- โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจยัเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) 
- โครงการการสรา้งภาคีในการผลติบณัฑติระดับปรญิญาโท-เอก ของ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
*การศึกษาดูงานในประเทศ หรือ ต่างประเทศ : นักศึกษาสามารถไปศึกษาดู
งาน/ท างานวิจัย ณ สาธารณรัฐจนี (ไต้หวัน) ญี่ปุ่น สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และอินโดนีเซีย 

ก1 /  3 จ.-ศ. 

 สาขาวิชาวิทยาการข้อมลูและสารสนเทศ (087) ก1  / 5 ส.-อา. 
 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ – กลุ่มวิชาเคมีวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (088) ก2 /  5 จ.-ศ. 
 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ – กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์และสิ่งแวดล้อม (089) ก2 /  3 จ.-ศ. 
 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ – กลุ่มวิชาเคมีชีวภาพ (090) ก2 /  2 จ.-ศ. 
 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ (091) 
*ทุนการศึกษาและทุนวิจัย: - Talent Mobility 
- ITAP 
- ส านักงานการวิจยัแห่งชาต ิ
- โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจยัเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) 
- โครงการการสรา้งภาคีในการผลติบณัฑติระดับปรญิญาโท-เอก ของ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
*การศึกษาดูงานในประเทศ หรือ ต่างประเทศ : นักศึกษาสามารถไปศึกษาดู
งาน/ท างานวิจัย ณ สาธารณรัฐจนี (ไต้หวัน) ญี่ปุ่น สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และอินโดนีเซีย 

ก2 /  7 จ.-ศ. 

 สาขาวิชาวิทยาการข้อมลูและสารสนเทศ (092) ก2  / 15 ส.-อา. 
7. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี) 
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ (093) ก2  / 10 ส.-อา. 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ (หลักสูตร 2 ปี) 
 สาขาวิชานาฏศลิป์ศึกษา (094) ก2  / 10 ส.-อา. 
8. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี) 
 สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (095) 
*ศึกษาดูงานในต่างประเทศ ที่ลงนามความร่วมมือกับคณะฯ ก2  / 10 ส.-อา. 

9. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี) 
 สาขาวิชาการแพทย์ทางเลือก (หลกัสูตรนานาชาติ) (096) 
 สาขาวิชาการแพทย์ทางเลือก (หลกัสูตรนานาชาติ) (097) 

ก1 
ก2 

 / 
/ 

10 
10 

ส.-อา. 
ส.-อา. 
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*ทุนการศึกษาและทุนวิจัย : ทุนวิจัย ทุนวิจัย ITAP ทุนวิจัย วช. และทุนวิจัยอื่น ๆ 
*การศึกษาดูงานในประเทศ หรือ ต่างประเทศ : ท างานวิจัย - 
ระยะสั้น ณ สาธารณรัฐจีน/สาธารณรัฐประชาชนจีน/เวียดนาม/มาเลเซยี 
10. คณะศิลปศาสตร์ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี) 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพฒันาอาชีพ (098) 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพฒันาอาชีพ (099) 
*การศึกษาดูงานในประเทศ หรือ ต่างประเทศ : 1. มีการศึกษาดูงาน ณ 
สถานประกอบการในประเทศท่ีเกีย่วข้องกับวิชาเลือกในสาขาภาษาอังกฤษเพื่อ
การพัฒนาอาชีพ มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรูจ้ากประสบการณต์รง ผ่าน
การศึกษาดูงาน เพื่อเปิดมุมมอง วิสัยทัศน์ ความคดิ เป็นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน 
2. มีความร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลยัในต่างประเทศ เพ่ือแลกเปลีย่น
เรียนรู้ทางดา้นวิชาการร่วมกัน 
*ทุนการศึกษาและทุนวิจัย : จัดหาทุนสนับสนุนการท างานวิจัย ตลอดจนมีการ
ท างานวิจยัร่วมกับอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย 
หมายเหตุ รับนักศึกษาไม่ต่ ากว่า 15 คน 

ก2 
ข 

 / 
/ 

10 
15 

ส.-อา. 
ส.-อา. 

หมายเหตุ ภาคปกติ/ภาคพิเศษหากมีจ านวนผู้สมัครไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนด คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจะพิจารณา การเปิด-ปิด กลุ่มเรียนตามความเหมาะสม 
 

2. ก าหนดการรับสมัคร 

 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 

ที ่  คณะ / สาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร คุณสมบัติ / วุฒิที่รับ 

1 
 

 
 
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการศึกษา แต่หากส าเร็จการศึกษาใน
สาขาวิชาอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ** เป็นบุคคลที่มี
ความรู้และประสบการณ์การท าวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอนมาแล้ว 
และหากต้องเรียนรายวิชาเพิ่มให้อยู่ในดุลพินิจขิงคณะกรรมการ 

(แผน ก แบบ ก 1) 
029 สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน 

(แผน ก แบบ ก 2) ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรหีรือเทียบเท่าทุกสาขา กรณีผูส้ าเร็จการศึกษา

กิจกรรม ระยะเวลา 
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 
ช าระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 
สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 
ประกาศผลสอบคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 
บันทึกข้อมูลรายงานตัวออนไลน์และช าระเงินค่าเทอม วันพฤหัสบดีที่ 24 ถึง วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ตามก าหนดการของคณะ  
(แจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบคัดเลือกข้ันสุดท้าย) 

เปิดภาคเรียน             (ส าหรับภาคปกติ) 
                            (ส าหรับภาคพิเศษ) 

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 
วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 

หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม จะแจ้งให้ทราบผ่าน www.grad.rmutt.ac.th 
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ที ่  คณะ / สาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร คุณสมบัติ / วุฒิที่รับ 

030 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ ระดับปริญญาตรี ในสาขาท่ีไม่เกี่ยวข้องทางการศึกษาจะต้องศึกษาเพิ่มเติมใน
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 02-211-601 พ้ืนฐานทางการศึกษา 

031 สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีทางดา้นการศึกษา แตห่ากส าเร็จการศึกษา
ในสาขาวิชาอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลพินจิของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

032 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคา
ทรอนิกส์ วิศวกรรมหุ่นยนต์ วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีเครื่องกล หรือ
สาขาท่ีเกี่ยวข้อง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลักสตูร 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศที่ได้การรับรองจากทางราชการ โดยมีผลการเรียนดี หรือ 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
ชีววิทยา ชีวเคมี เคมีเทคนิค หรือหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ได้การรับรองจากทาง
ราชการ โดยมีผลการเรียนดีมาก หรือ 
3. มีประสบการณ์การท างานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี 
4. มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
5. คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

(แผน ก  แบบ ก 1) 
033 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
  

034 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร วิศวกรรมเกษตร หรือเทียบเท่า จาก
มหาวิทยาลยัหรือสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ท่ีได้การรบัรองจากทาง
ราชการโดยมผีลการเรยีนดี หรือมปีระสบการณ์การท างานในสาขา เครื่องจักรกล
เกษตร วิศวกรรมเครื่องกล หรือสายงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 10 ปี หรือ 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีในหลักสูตร อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
หรือวิทยาศาสตรบณัฑติในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมอาหาร หรือเทียบเท่า จาก
มหาวิทยาลยัหรือสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ท่ีได้การรบัรองจากทาง
ราชการโดยมผีลการเรยีนดีมาก 
3. มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วย
การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
4. คุณสมบตัิอื่นๆ ให้อยู่ในดลุยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  

(แผน ก  แบบ ก 2) 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท้ัง
ในและต่างประเทศท่ีได้การรับรองจากทางราชการหรือ 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีในหลักสูตรอื่นๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรม
โยธาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศท่ีได้รับการ
รับรองจากทางราชการ 
3. เฉพาะกลุ่มวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมต้องเป็นผูส้ าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญา
ตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิตหรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขา
สิ่งแวดล้อมหรือสาขาอ่ืนท่ีเกีย่วข้องกับสาขาสิ่งแวดล้อม 
4. มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วย

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
035  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี 
036  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง 
037  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง 
038  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ า 
039  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
040  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมบริหารงานกอ่สร้าง 

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
041  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี 
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ที ่  คณะ / สาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร คุณสมบัติ / วุฒิที่รับ 

042  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
5. คุณสมบตัิอื่นๆ ให้อยู่ในดลุยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 043  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง 

044  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ า 
045  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
046  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมบริหารงานกอ่สร้าง 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 1.ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ ครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบณัฑติ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
ควบคุม วิศวกรรมการวัดคุม หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2.มีคุณสมบัติอื่นท่ีเทียบเท่าตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 
3.มีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

047 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการควบคุมอัตโนมัติ 
048 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
049 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
050 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการควบคุมอัตโนมัติ 
051 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
052 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
(อ่ืนๆ หรือเทียบเท่า) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
3. มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย
การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
4. คุณสมบตัิอื่นๆ ให้อยู่ในดลุยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

053  -กลุ่มวิชาหุ่นยนต์และการควบคุม 
054  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมระบบราง 
055  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
056  -กลุ่มวิชางานระบบและออกแบบเคร่ืองกล 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
057  -กลุ่มวิชาหุ่นยนตแ์ละการควบคุม 
058  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมระบบราง 
059  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
060  -กลุ่มวิชางานระบบและออกแบบเคร่ืองกล 

 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต 1. เป็นผูส้ าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ หรือครุ
ศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ หรืออตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ วศิวกรรมการผลิต  วิศวกรรมวสัดุ และ โลหการ  วิศวกรรมเครื่องกล หรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี ว่าด้วยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
3. คุณสมบตัิอื่น ๆ  ให้อยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 

061  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 
062  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิต 

 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต 
063  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 
064  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิต 
065 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  สาขาวิชาวิศวกรรมพลาสติก  วิศวกรรมพอลิเมอร์ วิศวกรรม
เคมี วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
วิศวกรรมสิ่งทอ วิศวกรรมเกษตร หรือ 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีเทคนิค เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีสิ่งทอ เทคโนโลยี
เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหการ เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
หรือ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมเครื่องกล หรือ 
3. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วัสดุเคมี เคมีประยุกต์  ชีววิทยา ชีวเคมี เคมีเทคนิค ฟิสิกส์ หรือเทียบเท่าโดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4. เป็นผู้มีประสบการณ์ในการท างานในภาคอุตสาหกรรม อย่างน้อย 1 ปี หรือมี
ต าแหน่งเป็นระดับหัวหน้างานขึ้นไป หรือมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ให้อยู่

066 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสด ุ
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  ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
5. มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ภาคผนวก ค) 
6. คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

067 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศท่ีได้การรับรองจากทางราชการ หรือ 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต หรือ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศท่ีได้การรับรองจากทางราชการ 
3. มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วย
การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
4. คุณสมบตัิอื่นๆ ให้อยู่ในดลุยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

068 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
  

069 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  
หรือ อุตสาหกรรม ศาสตรบณัฑิต หรือวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมอาหาร หรือเทียบเท่า จาก
มหาวิทยาลยัหรือสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศท่ีได้การรบัรองจากทาง
ราชการหรือ 
2. มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วย
การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
3. คุณสมบตัิอื่นๆ ให้อยู่ในดลุยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะบริหารธุรกิจ 

ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรทีุกสาขาวิชา จากสถาบันท่ี ก.พ. และส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษาให้การรับรอง 

 (แผน ก  แบบ ก 2) 
 หลักสูตร  Young - MBA 

070 กลุ่มวิชาการตลาด 
071 กลุ่มวิชาการจดัการทั่วไป 
072 กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศ 
073 กลุ่มวิชาการบญัช ี
074 กลุ่มวิชาการจดัการโลจสิติกส ์

 หลักสูตร Executive - MBA 1.ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันที่ ก.พ. และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง 
2.มีประสบการณ์ท างานตั้งแต ่3  ปขีึ้นไป 

075 กลุ่มวิชาการจดัการทั่วไป 
  

 (แผน ข) 

ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรทีุกสาขาวิชา จากสถาบันท่ี ก.พ. และส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษาให้การรับรอง 

 หลักสูตร  Young - MBA 
076 กลุ่มวิชาการตลาด 
077 กลุ่มวิชาการจดัการทั่วไป 
078 กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศ 
079 กลุ่มวิชาการบญัช ี
080 กลุ่มวิชาการจดัการโลจสิติกส ์
 หลักสูตร Executive - MBA 1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา  จากสถาบันที ่ก.พ. และส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง 
2.  มปีระสบการณ์ท างานตั้งแต่ 3  ปีขึ้นไป 

081 กลุ่มวิชาการจดัการทั่วไป 
  



- 9 - 
 

ที ่  คณะ / สาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร คุณสมบัติ / วุฒิที่รับ 

4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑติ วิทยา
ศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่ผ่านเกณฑ์ทดสอบพื้นฐานคหกรรมศาสตร์ 

(แผน ก  แบบ ก 2) 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

082 กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ 
083 กลุ่มวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
084 กลุ่มวิชางานประดิษฐ ์

5 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1.ส าเร็จปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสีและ
การออกแบบ 
2.ผู้ส าเร็จปริญญาบัณฑิตในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสีและการออกแบบ
จะต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐานโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตโดยเลือกรายวิชา
จากหมวดวิชาเฉพาะสาขาวิชาและเป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
3.คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี หรือคณะอนุกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สาขาวิชา
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้ หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

(แผน ก  แบบ ก 2) 
085 สาขาวิชาเทคโนโลยีสีและการออกแบบ 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หรือชีววิทยา
ประยุกต์ หรือจุลชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพ หรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ได้รับการ
รับรองจากทางราชการ และส าเร็จปริญญาบัณฑิตด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 
3.00 ตามระบบคะแนน 4.00 แต้ม หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์ในการท างาน
อย่างน้อย 2 ปี ในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง หรือมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามการพิจารณา
คัดเลือกที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร และคณะให้ความเห็นชอบ 

(แผน ก  แบบ ก 1) 
086 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต ์

  

087 สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ • ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ คณิตศาสตร์ สถิติ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีประสบการณ์ท างาน
ในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นควร 
• มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
และผ่านการตรวจสุขภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
• ไม่เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดมาก่อน 
เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย 
• ส าหรับผู้ที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ อย่างเดียว จะต้อง
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการวิจัยหรือวิชาชีพ และมีผู้ทรงคุณวุฒิตั้งแต่ระดับรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กันอย่างน้อย 1 ท่านให้การรองรับ
และต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนทุกประการ 

  

(แผน ก  แบบ ก 2) 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เคมีประยุกต์ เคมีอุตสาหกรรม หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง และครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง หรือมี
คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา เห็นควรให้มีสิทธิ
สมัครเข้าศึกษาได้ 

088 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ – กลุ่มวชิาเคมีวัสดุและนา
โนเทคโนโลย ี

089 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ – กลุ่มวชิาเคมีวิเคราะห์
และสิ่งแวดล้อม 

090 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ – กลุ่มวชิาเคมีชีวภาพ 
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ที ่  คณะ / สาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร คุณสมบัติ / วุฒิที่รับ 

091 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต ์
 
 
 
 

ส าเรจ็การศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หรือชีววิทยา
ประยุกต์ หรือจุลชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพ หรือวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
หรือทางด้านวิทยาศาสตร์ทีเ่กี่ยวขอ้ง จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่
ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือมีคณุสมบัติอื่น ๆ ตามการพิจารณาคดัเลือก
ที่คณะกรรมการบริหารหลักสตูรเห็นสมควร และคณะให้ความเห็นชอบ 

092 สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ • ส าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ คณิตศาสตร์ สถติิ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีประสบการณ์ท างาน
ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี และ มีคณุสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูรพิจารณาเห็นควร 
• มีสุขภาพแข็งแรงไมเ่ป็นโรคติดตอ่อย่างร้ายแรง โรคทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
และผา่นการตรวจสุขภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
• ไม่เป็นผู้ทีม่ีพฤติกรรมเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดมาก่อน 
เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย 

7 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรทีางด้านทัศนศิลป์ ได้แก่ จิตรกรรม ประตมิากรรม 
ภาพพิมพ์ ศิลปะไทย และทางด้านการออกแบบ ได้แก่ ออกแบบผลิตภณัฑ์ นิเทศ
ศิลป์ หัตถกรรม ตกแต่งภายใน ศลิปประยุกต์ หรือ ปริญญาตรสีาขาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การพัฒนาผลติภัณฑ์ภูมิปญัญาไทย สถาปัตยกรรม ศิลปศึกษา 
โดยอยู่ในดลุพินิจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 

(แผน ก แบบ ก 2) 
093 สาขาวิชาทัศนศลิป์และการออกแบบ 

  

094 สาขาวิชานาฏศลิป์ศึกษา 1.ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางด้านนาฏศิลปไ์ทยและนาฏศิลปส์ากล 
หรือ ศิลปะการแสดงอ่ืนๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
2.ส าหรบัผู้ทีไ่มไ่ด้ส าเร็จการศึกษาทางด้านนาฏศลิป์ จะพิจารณาเพิม่เตมิจาก
ประสบการณ์ท างานทีม่ีส่วนเกีย่วขอ้ง  ให้คณะกรรมการด าเนนิการจดัตั้งเป็นผู้พิจารณา 

  

8 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1. เป็นส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรหีรือเทียบเท่า สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
พืชศาสตร์ สตัวศาสตร์ ประมง หรอืสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และให้ขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 
หมายเหตุ: สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมอตุสาหการ 
หรืออุตสาหกรรมทางด้านการเกษตรอื่น ๆ ฯลฯ 
2. มีผลการเรยีนดังต่อไปนี้  
 2.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือเทียบเท่า หรอื  
 2.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 และมีประสบการณ์ในการ
ท างานมาแล้วใน เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง หรือสาขาวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองจาก หน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชา  
3.กรณีที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาจะต้องมีหลักฐานรบัรองว่าจะส าเร็จการศึกษาก่อนวัน
รายงานตัวขึ้น ทะเบียนเป็นนักศึก 

(แผน ก แบบ ก 2) 
095 สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 
  

9 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 1. ผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ สาขาที่
เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 
และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  

2. มีผลการเรียน โดยแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.75 ในกรณีที่มีคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.75 ต้องสอบผ่านการทดสอบประมวลความรู้พื้นฐานทาง
การแพทย์ทางเลือก หรือมีผลงานวิชาการ ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
อย่างน้อย 1 เรื่อง  

3. กรณีที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาจะต้องมีหลักฐานรับรองว่าจะส าเร็จการศึกษาก่อน

(แผน ก แบบ ก 1) 
096 สาขาวิชาการแพทย์ทางเลือก (หลักสูตรนานาชาติ) 
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ที ่  คณะ / สาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร คุณสมบัติ / วุฒิที่รับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
4. มสี่งผลทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ ของประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

5. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1-4 ให้ขึ้น อยู่กับดุลพินิจและได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตร 

(แผน ก แบบ ก 2) 1. ผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ สาขาท่ีเกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันท่ีสภา
มหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ  

2. มีผลการเรียน โดยแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 ในกรณีที่มีคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 ต้องสอบผ่านการทดสอบประมวลความรู้พื้นฐานทาง
การแพทย์ทางเลือก หรือ มีผลงานวิชาการ ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการที่
เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 เรื่อง 

3. กรณีที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาจะต้องมีหลักฐานรับรองว่าจะส าเร็จการศึกษาก่อน
วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

4. มสี่งผลทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ ของประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

5. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1-4 ให้ขึ้น อยู่กับดุลพินิจและได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตร 

097 สาขาวิชาการแพทย์ทางเลือก (หลักสูตรนานาชาติ) 
  

ศิลปศาสตร์ 1. รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ (สื่อสารภาษาไทยได้บ้าง) 
2. รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา ใช้ผลคะแนนสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษโดยต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบ RT-TEP ระดับ 4.5 ขึ้นไป หรือใช้
ผลทดสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษที่ได้รับมาตรฐานอื่น ๆ ที่มีคะแนน
เทียบเท่ ากัน ได้ แก่  CU-TEP 50 , TOEIC 500 , TOEFL (PBT) 450 , TOEFL 
(CBT) 100, TOEFL (IBT) 45, IELTS 4 และผ่านเกณฑ์การทดสอบสัมภาษณ์ของ
หลักสูตรฯ โดยอยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
3. คุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่า
ด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และส่วนที่แก้ไขเพิ่ มเติม 
(ภาคผนวก ค) 
4. เป็นผู้เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบ Non-degree 

(แผน ก แบบ ก 2) 
098 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
(แผน ข) 
099 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
  

หมายเหตุ  
- ผู้สนใจสามารถเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่ส านักบัณฑติศึกษาก าหนด และยื่นผลทดสอบภาษาอังกฤษภายหลัง 
- กรณีไม่ไดย้ื่นผลทดสอบภาษาอังกฤษ ใหล้งเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษขั้นสูงส าหรับบณัฑติศึกษา และยื่นผลทดสอบภาษาอังกฤษ 
 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี 1/64 

หมายเหต ุ
หลักสตูรปริญญาโท  ใช้แผนการศกึษา 
  1.  แผน ก  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย  โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ 
    1.1  แผน ก  แบบ ก 1  ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้  ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต หลักสูตรอาจก าหนดใหเ้รียนรายวิชาเพิ่มเติม  หรือท า
กิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิม่ขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิตแตจ่ะต้องมผีลสัมฤทธ์ิตามที่หลักสูตรก าหนด 
    1.2  แผน  ก  แบบ ก 2  ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต  และศึกษารายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอีก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  2.  แผน  ข  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
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4. รายละเอียดการสอบคัดเลือกของแต่ละสาขาวิชา 
 

ที ่ คณะ / สาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร ภาค รายละเอียดการสอบคัดเลือก 
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สอบข้อเขียน และสอบสมัภาษณ ์

(แนวข้อสอบ :  
1.ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการวิจัยทางการศึกษาท่ีเน้นด้าน

หลักสตูรและการสอน 
2.ความรู้เกี่ยวกับแนวคดิทฤษฎีการจัดการเรยีนรู้และการสอน) 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ 

(แผน ก  แบบ ก 1) 
029 สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน พิเศษ 

(แผน ก  แบบ ก 2)  

030 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ พิเศษ สอบข้อเขียน และสอบสมัภาษณ ์

032 สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน 

พิเศษ 

สอบข้อเขียน และสอบสมัภาษณ ์
(แนวข้อสอบ : 1.ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการวิจยัทางการศึกษาที่
เน้นด้านหลักสูตรและการสอน 
2.ความรู้เกี่ยวกับแนวคดิทฤษฎีการจัดการเรยีนรู้และการสอน) 

033 
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  
(หลักสูตรนานาชาติ) พิเศษ สอบข้อเขียน และสอบสมัภาษณ ์

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิศวกรรมศาสตร์ 
 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
(แผน ก  แบบ ก 1) 
034 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ปกติ สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ ์
035 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร ปกติ สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ ์
(แผน ก  แบบ ก 2)  

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
 
 

สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ ์
 
 

 

036  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณ ี ปกติ 
036  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง ปกติ 
036  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง ปกติ 
036  -กลุ่มวชิาวิศวกรรมแหล่งน้ า ปกติ 
036  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปกติ 
036  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง ปกติ 

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 
สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ ์

 

037  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณ ี พิเศษ 
037  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง พิเศษ 
037  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง พิเศษ 
037  -กลุ่มวชิาวิศวกรรมแหล่งน้ า พิเศษ 
037  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พิเศษ 
037  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง พิเศษ 
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ ์

038  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการควบคุมอัตโนมัต ิ ปกติ 
039  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปกติ 
040  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ ปกติ 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
041  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการควบคุมอัตโนมัต ิ พิเศษ 
042  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม พิเศษ 
043  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ พิเศษ 
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ที ่ คณะ / สาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร ภาค รายละเอียดการสอบคัดเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ ์

044  -กลุ่มวิชาหุ่นยนต์และการควบคุม ปกติ 
044  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมระบบราง ปกติ 
044  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมพลังงาน ปกติ 
044  -กลุ่มวิชางานระบบและออกแบบเครื่องกล ปกติ 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
045  -กลุ่มวิชาหุ่นยนต์และการควบคุม ปกติ 
045  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมระบบราง ปกติ 
045  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมพลังงาน ปกติ 
045  -กลุ่มวิชางานระบบและออกแบบเครื่องกล ปกติ 

 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต 

สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ ์

046  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ ปกติ 
047  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิต ปกติ 
 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต 
048  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ พิเศษ 
049  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิต พิเศษ 
050 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสด ุ ปกติ 

สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ ์
051 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสด ุ พิเศษ 
052 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  ปกติ 

สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ ์
053 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี พิเศษ 
054 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร ปกติ สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ ์

3 คณะบริหารธุรกิจ  
 

 (แผน ก  แบบ ก 2)  
 หลักสูตร  Young - MBA  

1.สอบข้อเขียนความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  และความรู้
ทั่วไปทางธุรกิจ 
2.สอบสัมภาษณ ์

055  -กลุ่มวิชาการตลาด พิเศษ 
056  -กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป พิเศษ 
057  -กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศ พิเศษ 
058  -กลุ่มวิชาการบัญชี พิเศษ 
059  -กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส ์ พิเศษ 
 หลักสูตร Executive - MBA  

สอบสัมภาษณ ์
060  -กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป พิเศษ 
 (แผน ข)  

1.สอบข้อเขียนความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  และความรู้
ทั่วไปทางธุรกิจ 
2.สอบสัมภาษณ ์
1.สอบข้อเขียนความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  และความรู้
ทั่วไปทางธุรกจิ 
2.สอบสัมภาษณ ์

 หลักสูตร  Young - MBA  
061  -กลุ่มวิชาการตลาด พิเศษ 
062  -กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป พิเศษ 
063  -กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศ พิเศษ 
064  -กลุ่มวิชาการบัญชี พิเศษ 
065  -กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส ์ พิเศษ 

 หลักสูตร Executive - MBA  
สอบสัมภาษณ ์

066  -กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป พิเศษ 
4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  

1. สอบข้อเขียน ด้านวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ และความสามารถตาม
กลุ่มวิชาเอก 
 

 (แผน ก  แบบ ก 2) 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

พิเศษ 
067  -กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ 
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ที ่ คณะ / สาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร ภาค รายละเอียดการสอบคัดเลือก 
068  -กลุ่มวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 2. สอบสัมภาษณ์และน าเสนอ Concept Paper 
069  -กลุ่มวิชางานประดิษฐ ์

5 
 

 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

070 สาขาวิชาเทคโนโลยีสีและการออกแบบ พิเศษ 
6 
 
 
 
 
 
 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 (แผน ก  แบบ ก 1) 1. สอบข้อเขียนวัดความรู้ด้านจุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพทางสิ่งแวดล้อม และ
ชีววิทยาประยุกต์  
2. สอบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
แนวข้อสอบ หรือแนวทางในการสอบคัดเลือก วัดความรู้พื้นฐาน ความรู้
ที่ทันสมัย ในด้านจุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพทางสิ่งแวดล้อม และ
ชีววิทยาประยุกต์ โดยนักศึกษาต้องผ่านการประเมินไม่ต่ ากว่า 80% 

071 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์  

ปกติ 

072 สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ พิเศษ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 
 (แผน ก  แบบ ก 2)  
073 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ – กลุ่มวชิาเคมีวัสดุและนาโน

เทคโนโลย ี
ปกติ 

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 074 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ – กลุ่มวชิาเคมีวิเคราะห์และ
สิ่งแวดล้อม 

ปกติ 

075 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ – กลุ่มวชิาเคมีชีวภาพ ปกติ 
076 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต ์

ปกติ 

1. สอบข้อเขียนวัดความรู้ด้านจุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพทางสิ่งแวดล้อม และ
ชีววิทยาประยุกต์ 
2. สอบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
แนวข้อสอบ หรือแนวทางในการสอบคัดเลือก วัดความรู้พื้นฐาน ความรู้
ที่ทันสมัย ในด้านจุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพทางสิ่งแวดล้อม และ
ชีววิทยาประยุกต์ โดยนักศึกษาต้องผ่านการประเมินไม่ต่ ากว่า 80% 

077 สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ พิเศษ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 
7 คณะศิลปกรรมศาสตร์  1.พิจารณาจากเอกสารการรับสมคัร แฟ้มสะสมผลงานทางด้าน

ทัศนศิลป์และการออกแบบ ให้น าเสนอในวันสอบสมัภาษณ์ พร้อมท้ัง 
เสนอหัวข้อโครงการวิจัย สร้างสรรค์ทัศนศิลป์และการออกแบบ 
2.สอบสัมภาษณ ์

 (แผน ก แบบ ก 2) 
078 สาขาวิชาทัศนศลิป์และการออกแบบ พิเศษ 

   
079 สาขาวิชานาฏศลิป์ศึกษา 

พิเศษ 

1.พิจารณาจากเอกสารการรับสมัคร แฟ้มสะสมผลงานทางด้านนาฏศลิป ์ให้
น าเสนอในวันสอบสมัภาษณ์ พร้อมทั้ง เสนอหัวขอ้โครงการวิจยัสร้างสรรค์
และอนรุักษ์ทางด้านนาฏศลิป ์
2.สอบสัมภาษณ ์

8 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา 

ระดับบณัฑติศึกษา 
 (แผน ก แบบ ก 2) 
080 สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร พิเศษ 

9 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 
ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา 

ระดับบณัฑติศึกษา 
 (แผน ก แบบ ก 1) 
081 สาขาวิชาการแพทย์ทางเลือก (หลักสูตรนานาชาติ) พิเศษ 
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(แผน ก แบบ ก 2) 
082 สาขาวิชาการแพทย์ทางเลือก (หลักสูตรนานาชาติ) พิเศษ 

10 ศิลปศาสตร์ พิจารณาจากผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่หลักสูตร
ก าหนด และผ่านเกณฑ์การทดสอบสัมภาษณ์ของหลักสูตรฯ โดยอยูใ่น
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
หมายเหตุ  
- ผู้สนใจสามารถเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่ส านัก
บัณฑิตศึกษาก าหนด และยื่นผลทดสอบภาษาอังกฤษภายหลัง 
- กรณีไม่ไดย้ื่นผลทดสอบภาษาอังกฤษ ใหล้งเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ขั้นสูงส าหรับบัณฑติศึกษา และยืน่ผลทดสอบภาษาอังกฤษเมื่อสิ้นสดุ
ภาคการศึกษาที่ 1/64 

 (แผน ก แบบ ก 2) 
098 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ พิเศษ 
(แผน ข) 
099 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 

พิเศษ 

5.  รายละเอียดค่าใช้จ่าย  (ตลอดหลักสูตร) 
 

ที ่ คณะ / สาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย  (ตลอดหลักสูตร) 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม     

(แผน ก  แบบ ก 1)   
029 สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน - 130,000  บาท 
(แผน ก  แบบ ก 2)   
030 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ - 120,000 บาท 
031 สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน - 115,000 บาท 
032 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) - 191,000 บาท 

2 คณะวิศวกรรมศาสตร์   
 (แผน ก  แบบ ก 1)   
033 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 100,000  บาท - 
034 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร 100,000  บาท - 
 (แผน ก  แบบ ก 2)   

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

100,000  บาท - 

035  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณ ี
036  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง 
037  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง 
038  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ า 
039  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
040  -กลุ่มวชิาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

- 140,000  บาท 

041  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณ ี
042  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง 
043  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง 
044  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ า 
045  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
046  -กลุ่มวชิาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

100,000  บาท - 
047  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการควบคุมอัตโนมัต ิ
048  -กลุ่มวชิาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
049  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
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ที ่ คณะ / สาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย  (ตลอดหลักสูตร) 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

- 140,000  บาท 
050  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการควบคุมอัตโนมัต ิ
051  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
052  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

100,000  บาท - 
053  -กลุ่มวิชาหุ่นยนต์และการควบคุม 
054  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมระบบราง 
055  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
056  -กลุ่มวชิางานระบบและออกแบบเครื่องกล 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

- 140,000  บาท 
057  -กลุ่มวิชาหุ่นยนต์และการควบคุม 
058  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมระบบราง 
059  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
060  -กลุ่มวิชางานระบบและออกแบบเครื่องกล 

 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต 
100,000  บาท - 061  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 

062  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิต 
 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต 

- 140,000  บาท 063  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 
064  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิต 
065 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสด ุ 100,000  บาท - 
066 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสด ุ - 140,000  บาท 
067 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 100,000  บาท - 
068 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - 140,000  บาท 
069 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร 100,000  บาท - 

3 คณะบริหารธุรกิจ   
 (แผน ก  แบบ ก 2) หลักสูตร  Young - MBA   
070  -กลุ่มวิชาการตลาด 

 
- 

 

198,100  บาท 
(หลักสูตร  2  ปี) 

071  -กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป 
072  -กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศ 
073  -กลุ่มวิชาการบัญชี 
074  -กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส ์
 หลักสูตร Executive - MBA 

- 
253,600  บาท 
(หลักสูตร  2  ปี) 075  -กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป 

 (แผน ข) หลักสูตร  Young - MBA   
076  -กลุ่มวิชาการตลาด 

 
- 

 

 
198,100  บาท 
(หลักสูตร  2  ปี) 

 

077  -กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป 
078  -กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศ 
079  -กลุ่มวิชาการบัญชี 
080  -กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส ์
 หลักสูตร Executive - MBA 

- 
253,600  บาท 
(หลักสูตร  2  ปี) 081  -กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป 



- 17 - 
 

ที ่ คณะ / สาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย  (ตลอดหลักสูตร) 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (แผน ก  แบบ ก 2) 

- 150,000 บาท 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

082  -กลุ่มวิชากอาหารและโภชนาการ 
083  -กลุ่มวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
084  -กลุ่มวิชางานประดิษฐ์ 

5 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 
- 

 
เหมาจ่าย เทอมละ

28,000 บาท 
 (แผน ก  แบบ ก 2) 
085 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 (แผน ก  แบบ ก 1)   
086 สาขาชีววิทยาประยุกต ์ 103,000 บาท - 
087 สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ - 160,000 บาท 
(แผน ก แบบ ก 2)   
088 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ – กลุ่มวชิาเคมีวัสดุและนาโนเทคโนโลย ี 100,000 บาท - 
089 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ – กลุ่มวชิาเคมีวิเคราะห์และสิ่งแวดล้อม 100,000 บาท - 
090 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ – กลุ่มวชิาเคมีชีวภาพ 100,000 บาท - 
091 สาขาชีววิทยาประยุกต ์ 103,000 บาท - 
092 สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ - 160,000 บาท 

7 คณะศิลปกรรมศาสตร์  (แผน ก แบบ ก 2)   
093 สาขาวิชาทัศนศลิป์และการออกแบบ - 160,000  บาท 
094 สาขาวิชานาฏศลิป์ศึกษา - 160,000  บาท 

8 คณะเทคโนโลยีการเกษตร (แผน ก แบบ ก 2)   
095 สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร - 120,000  บาท 

9 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย    
(แผน ก  แบบ ก 1)   
096 สาขาวิชาการแพทย์ทางเลือก (หลักสูตรนานาชาติ) 

- นักศึกษาไทย 
- นักศึกษาต่างชาติ 

 
244,000 บาท  
364,000 บาท  

 
- 
- 

(แผน ก  แบบ ก 2)   
097 สาขาวิชาการแพทย์ทางเลือก (หลักสูตรนานาชาติ) 

- นักศึกษาไทย 
- นักศึกษาต่างชาติ 

 
- 
- 

 
224,000 บาท 
344,000 บาท 

10 ศิลปศาสตร์    
(แผน ก  แบบ ก 2)   
098 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ - 140,000 บาท 
(แผน ข)   
099 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ - 140,000 บาท 

 
 กรณีผู้สมัครสอบที่ไม่มีเอกสารแสดงผลตาม เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทเพื่อขอส าเร็จการศึกษา ต้องศึกษาเพิ่มเติมตามเงื่อนไขการศึกษาโดยต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาโท โดยผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบผ่าน
จนถึงวันที่ยื่นผลสอบให้กับมหาวิทยาลัยฯ หลังจากมีสถานะเป็นนักศึกษาแล้ว เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ดังนี้ 
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รายการผลสอบ 
ระดับคะแนนที่ผ่านเกณฑ ์

ปริญญาโท (หลักสูตรปกติ) ปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ) 
1. มีผลสอบ TOEFL 
    (1) Paper Based Total 
    (2) Computer Based Total 
    (3) Internet Based Total 
2. มีผลสอบ IELTS 
3. มีผลสอบ CU-TEP 
4. มีผลสอบ RT-TEP 
5. มีผลสอบ TOEIC 
6. มีผลสอบ TU-GET 
7. สอบผ่านรายวชิาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาดังนี้ 
   (1) วิชา 01320601 Academic Reading in English 
   (2) วิชา 01320602 Academic Writing in English 
   (3) วิชา 01320603 Oral Presentations in Academic  Settings 

      
     ไม่ต่ ากว่า  450 
     ไม่ต่ ากว่า  133 
     ไม่ต่ ากว่า  45 
     ไม่ต่ ากว่า  4 
     ไม่ต่ ากว่า  45 
     ไม่ต่ ากว่า  4 
     ไม่ต่ ากว่า  520 
     ไม่ต่ ากว่า  450 
 
 
     จ านวน 1 รายวิชา 
 

     
     ไม่ต่ ากว่า  480 
     ไม่ต่ ากว่า  145 
     ไม่ต่ ากว่า  54 
     ไม่ต่ ากว่า  4.5 
     ไม่ต่ ากว่า  60 
     ไม่ต่ ากว่า  4.5 
     ไม่ต่ ากว่า  580 
     ไม่ต่ ากว่า  500 
 
 
     จ านวน 2 รายวิชา 
 

6. วิธีการรับสมัคร 
  ขั้นตอนการรับสมัครผ่านเว็บไซต์ 

6.1 ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท  
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม) จากเว็บไซต ์ www.grad.rmutt.ac.th 

6.2 ผู้สมคัรกรอกข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ https://grad-regis.rmutt.ac.th/ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน   
6.3 ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในเว็บไซต์ พร้อมจัดส่งใบแสดงผลการศึกษาในรูปแบบไฟล์ 

PDF ขนาด A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB ในเว็บไซต์ https://grad-regis.rmutt.ac.th/ ให้ถูกต้อง ก่อนการ
บันทึกยืนยันการสมัคร และพิมพ์ใบแจ้งยอดเพ่ือช าระเงิน 

วิธีการช าระเงิน 
1. น าใบแจ้งยอดช าระเงินค่าสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 500 บาท (ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมธนาคาร) (รายละเอียดช่องทางการช าระเงิน) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2564 
2. ให้ผู้สมัครเก็บหลักฐานการช าระเงินค่าสมัครสอบไว้เป็นหลักฐาน 
3. ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการช าระเงินค่าสมัครที่ เว็บไซต์ https://grad-regis.rmutt.ac.th/ 
ภายหลังจากวันที่ช าระเงินค่าสมัครไปแล้ว 3 วัน 
4. ค่าสมัครสอบจะไม่คืนให้ทุกกรณี 

7. การสมัครสอบผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในประกาศการรับสมัคร
สอบคัดเลือก และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่ 
มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
สอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และ ผู้สมัครสอบจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

 

8. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่สอบ ประกาศผลสอบ 
 8.1 เว็บไซต์ http://www.grad.rmutt.ac.th 
 8.2 ณ ส านักบัณฑิตศึกษา อาคารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4 
9. หลกัฐานที่ใช้ในวันสอบคัดเลือก 
 10.1 บัตรประจ าตัวประชาชน 
 10.2 เอกสารอ่ืน ๆ ตามรายละเอียดในข้อ 4.รายละเอียดการสอบคัดเลือกของแต่ละสาขาวิชา 

http://www.grad.rmutt.ac.th/
https://grad-regis.rmutt.ac.th/
https://grad-regis.rmutt.ac.th/
https://grad-regis.rmutt.ac.th/pdf/Bill_Payment_InterBank2.pdf
https://grad-regis.rmutt.ac.th/
http://www.grad.rmutt.ac.th/
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Whatsapp 
 

Line@ 

10. การสอบถามรายละเอียดอื่น ๆ 
 

คณะ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ หรือ  E - Mail แฟกซ์ 

ส านักบัณฑิตศึกษา 02-5493697 
http://www.grad.rmutt.ac.th 

E-Mail : grad@rmutt.ac.th 
Facebook : https://www.facebook.com/ogsrmutt 

02-5493619 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

งานบัณฑิตศึกษาคณะฯ 
02-5494713 

http://www.teched.rmutt.ac.th 02-5775049 
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์

02-5494746 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 02-5493554,02-5493564 http://www.en.rmutt.ac.th/postgrad 02-5493563 

คณะบริหารธรุกิจ 02-5494835,4836  
http://mba.bus.rmutt.ac.th หรือ 

E-Mail : mba_rmutt@yahoo.co.th , mba_rmutt@hotmail.com 
02-5494836 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

ส านักงานบัณฑติศึกษา 
02-5493188 

www.master.het.rmutt.ac.th/ 
www.facebook.com/mhet.rmutt 

 
 
 
 

02-5772358 

089-5847952 (อ.โสภิดา วิศาลศักดิ์กุล) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 
ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข 
โทรศัพท์ 025494142, 

0865799497 

Email : areesirisuk@gmail.com, 
atsadawut_a@rmutt.ac.th 02-5494159 

02-5494158 http://www.sci.rmutt.ac.th 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 02-5494520 http://www.mct.rmutt.ac.th 02-5494520 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลธัญบรุี (ศูนย์รังสติ) 

02-5921943 
http://www.agr.rmutt.ac.th/ 

เลขท่ี 2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบรุี จ.
ปทุมธานี 12130 

02-5921943 

คณะศลิปกรรมศาสตร ์

ส านักงานบัณฑติคณะฯ 
0 2549 3298 

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

สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 
086-6978327(รศ.ดร.สมพร ธุรี) 

สาขาวิชานาฏศิลปศ์ึกษา 
087-5033338(ดร.กัญชพร ตันทอง) 

02-5494580 

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 

 
 

นางสาวชลิตรา วงษ์นุ่ม 
โทร. 02-5921999 ตอ่ 1430 

(งานบัณฑติศึกษา) 

http://www.tmc.rmutt.ac.th. 
E-Mail : tmc@rmutt.ac.th 

Facebook : https://www.facebook.com/camtmcrmutt 
Line@ : @tmcrmutt 

 
 
 

 

02-5921900 

Wechat 

Line@ instagram 

http://www.facebook.com/mhet.rmutt
https://www.facebook.com/camtmcrmutt
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คณะ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ หรือ  E - Mail แฟกซ์ 

คณะศลิปะศาสตร ์
สาขาภาษาตะวันตก 

โทร.02-549-4953 (ในเวลาราชการ) 

อีเมล์: ecd_larts@rmutt.ac.th 
ไลน์กลุ่ม: ปชส. M.A. ECD 

 
 
 

Fanpage: Rmutt ไทย สังคม มนุษย์ พละ จีน 
ญี่ปุ่น อังกฤษ โรงแรมท่องเที่ยว การบิน 

 
 

 

- 

 

mailto:ecd_larts@rmutt.ac.th

