ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
-------------------------------------------------------มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กาหนดการเปิดรับสมัครบุคคลเข้า ศึกษาในหลักสูตร
ระดับปริญญาโท ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ดังนี้
กิจกรรม

ระยะเวลา

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์
ชาระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบ
สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์)
ประกาศผลสอบคัดเลือก
บันทึกข้อมูลรายงานตัวออนไลน์ และชาระเงิน
ค่าลงทะเบียนเรียน

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 – วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565
วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 – วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565
วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน – วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565
ตามกาหนดการของคณะ (แจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบ
คัดเลือกขั้นสุดท้าย)

เปิดภาคเรียน

(สาหรับภาคปกติ)
(กาหนดเปิดภาคเรียนตามปฏิทนิ การศึกษาปีการศึกษา 2565)
(สาหรับภาคพิเศษ)
หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม จะแจ้งให้ทราบผ่าน www.grad.rmutt.ac.th

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย ผิวสอาด)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
แผนการ
เรียน

คณะ/สาขาวิชา
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี)
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี)
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
2. วิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี)
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
-กลุ่มวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี
-กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
-กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง
-กลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่งน้า
-กลุ่มวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
-กลุ่มวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
-กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการควบคุมอัตโนมัติ
-กลุ่มวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
-กลุ่มวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
-กลุ่มวิชาหุ่นยนต์และการควบคุม
-กลุ่มวิชาวิศวกรรมระบบราง
-กลุ่มวิชาวิศวกรรมพลังงาน
-กลุ่มวิชางานระบบและออกแบบเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต
-กลุ่มวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
-กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิต
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

ภาค
ปกติ พิเศษ
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เวลาเรียน
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3. คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Young - MBA (หลักสูตร 2 ปี)
-กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
-กลุ่มวิชาการจัดการวิศกรรมธุรกิจ
-กลุ่มวิชาการบัญชี
-กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
-กลุ่มวิชาการเงิน
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แผนการ
เรียน

คณะ/สาขาวิชา
-กลุ่มวิชาการตลาด
-กลุ่มวิชาการจัดการ
-กลุ่มวิชาการพัฒนาธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการ
-กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
-กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
-กลุ่มวิชาการจัดการวิศกรรมธุรกิจ
-กลุ่มวิชาการบัญชี
-กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
-กลุ่มวิชาการเงิน
-กลุ่มวิชาการตลาด
-กลุ่มวิชาการจัดการ
-กลุ่มวิชาการพัฒนาธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการ
-กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
4. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี)
สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
-กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ
-กลุ่มวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
-กลุ่มวิชางานประดิษฐ์
5. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสีและการออกแบบ
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี)
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ (086)
- กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาเพื่ออุตสาหกรรม
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม
- กลุ่มวิชาชีววิทยาประยุกต์
*ทุนการศึกษาและทุนวิจัย: - Talent Mobility
- สานักงานการวิจยั แห่งชาติ
- โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจยั เพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
- โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ของ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
*การศึกษาดูงานในประเทศ หรือ ต่างประเทศ : นักศึกษาสามารถไปศึกษาดู
งานในประเทศไต้หวัน ญี่ปุ่น เวียตนาม และอินโดนีเซีย
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
- กลุ่มวิชาเคมีวสั ดุและนาโนเทคโนโลยี
- กลุ่มวิชาเคมีวเิ คราะห์และสิ่งแวดล้อม
- กลุ่มวิชาเคมีชีวภาพ
*ทุนการศึกษาและทุนวิจัย : มีโอกาสได้ทุนการศึกษาสนับสนุน ค่าเทอม ค่าทา
วิจยั หรือค่าใช้จ่ายรายเดือน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/ApplChem และ 02-5493529
*การศึกษาดูงานในประเทศ หรือ ต่างประเทศ : สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการ
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จานวนรับ

เวลาเรียน

ไปศึกษาดูงานภายในประเทศทั้งในหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน รวมทั้งไปทา
วิจัยระยะสั้น ณ ต่างประเทศ
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ
*ทุนการศึกษาและทุนวิจัย: - มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาสาหรับการทาวิจัย
- สามารถขอศึกษาดูงาน ทาวิจยั ต่างประเทศ , ฝึกประสบการณ์จากการทางานจริง
*การศึกษาดูงานในประเทศ หรือ ต่างประเทศ: - สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการไป
ศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ , สนับสนุนการทาวิจัย ณ ต่างประเทศ
7. คณะศิลปกรรมศาสตร์
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี)
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี)
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา
8. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี)
สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
*ศึกษาดูงานในต่างประเทศ ที่ลงนามความร่วมมือกับคณะฯ
9. คณะการแพทย์บูรณาการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี)
สาขาวิชาการแพทย์ทางเลือก (หลักสูตรนานาชาติ)
- กลุ่มวิชาการแพทย์ทางเลือกทั่วไป
- กลุ่มวิชาวิทศาสตร์สมุนไพร
*ทุนการศึกษาและทุนวิจัย: ทุนวิจัย ทุนวิจัย ITAP ทุนวิจัย วช. และทุนวิจัยอื่น ๆ
*การศึกษาดูงานในประเทศ หรือ ต่างประเทศ: ทางานวิจัยระยะสั้น ณ
สาธารณรัฐจีน/สาธารณรัฐประชาชนจีน/เวียดนาม/มาเลเซีย
10. คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ
*มีการศึกษาดูงานในประเทศ และ *มีทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับ
นานาชาติ
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ
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หมายเหตุ ภาคปกติ/ภาคพิเศษหากมีจานวนผู้สมัครไม่ครบตามจานวนที่กาหนด คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณา
การเปิด-ปิด กลุ่มเรียนตามความเหมาะสม
2. กาหนดการรับสมัคร
กิจกรรม
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์
ชาระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร
ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบ
สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์)
ประกาศผลสอบคัดเลือก
บันทึกข้อมูลรายงานตัวออนไลน์ และชาระเงิน

ระยะเวลา
วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม – วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565
วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม – วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565
วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน – วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565
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ค่าลงทะเบียนเรียน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ตามกาหนดการของคณะ (แจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย)
เปิดภาคเรียน
(กาหนดเปิดภาคเรียนตามปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2565)
หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม จะแจ้งให้ทราบผ่าน www.grad.rmutt.ac.th

3. รหัสสาขาวิชา และ คุณสมบัติของผู้สมัคร
ที่ รหัส
คณะ / สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
(แผน ก แบบ ก 2)
050 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
(ภาคพิเศษ)
051 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ)
052 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
(หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ)

2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
(แผน ก แบบ ก 1)
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ)
053 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี
054 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
055 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง
056 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่งน้า
057 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
058 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)
059 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี
060 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
061 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง
062 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่งน้า
063 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
064 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
(แผน ก แบบ ก 2)
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ)
065 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี
066 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
067 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง
068 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่งน้า
069 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
070 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)
071 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี

คุณสมบัติ / วุฒิที่รับ
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา กรณีผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญ ญาตรี ในสาขาที่ ไม่ เกี่ยวข้องทางการศึกษาจะต้องศึกษาเพิ่ มเติมใน
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 02-211-601 พื้นฐานทางการศึกษา
ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ท างการศึ ก ษาทุ ก สาขาหรื อ เที ย บเท่ า จาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ
เป็ น ผู้สาเร็จ การศึ กษาระดั บ ปริญ ญาตรี หลั กสู ต รวิศ วกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต ครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคา
ทรอนิกส์ วิศวกรรมหุ่นยนต์ วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีเครื่องกล หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้อง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาทั้ง
ในและต่างประเทศที่ได้การรับรองจากทางราชการโดยมีผลการเรียนดี หรือ
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรอื่นๆ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาจากมหาวิท ยาลัยหรือ สถาบัน การศึกษาทั้ งในและ
ต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากทางราชการโดยมีผลการเรียนดีมาก
3. เฉพาะกลุ่มวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขา
สิ่งแวดล้อมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสาขาสิ่งแวดล้อมโดยมีผลการเรียนดี
4. เฉพาะกลุ่มวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญ ญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต หรือ
เทคโนโลยีบัณฑิต หรือเทียบเท่า ในสาขาโยธาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสาขา
โยธาหรือสาขาอื่นแต่มีประสบการณ์ทางานทางด้านโยธาหรือการก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 1 ปี โดยมีผลการเรียนดี
5. มีคุณ สมบัติอื่นตามข้อ บังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บุรีว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ภาคผนวก ค)
6. คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1. เป็ นผู้ ส าเร็ จการศึ กษาระดั บปริ ญ ญาตรี ในหลั กสู ตรวิ ศวกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศที่ได้การรับรองจากทางราชการหรือ
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรอื่นๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรม
โยธาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการ
รับรองจากทางราชการ
3. เฉพาะกลุ่มวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีใน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาสิ่งแวดล้อม
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสาขาสิ่งแวดล้อม
4. เฉพาะกลุ่ มวิ ชาวิศวกรรมบริ หารงานก่ อสร้ างต้ องเป็ นผู้ ส าเร็ จการศึ กษาระดั บ
ปริ ญ ญาตรี ในหลั กสู ตรวิ ศวกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต หรื อวิ ทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต หรื อ
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ที่ รหัส
คณะ / สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
072 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
073 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง
074 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่งน้า
075 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
076 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
(แผน ก แบบ ก 2)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติ)
077 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการควบคุมอัตโนมัติ
078 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
079 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ)
080 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการควบคุมอัตโนมัติ
081 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
082 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(แผน ก แบบ ก 2)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ)
083 -กลุ่มวิชาหุ่นยนต์และการควบคุม
084 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมระบบราง
085 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมพลังงาน
086 -กลุ่มวิชางานระบบและออกแบบเครื่องกล
087 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)
088 -กลุ่มวิชาหุ่นยนต์และการควบคุม
089 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมระบบราง
090 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมพลังงาน
091 -กลุ่มวิชางานระบบและออกแบบเครื่องกล
092 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
(แผน ก แบบ ก 2)
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต (ภาคปกติ)
093 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
094 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต (ภาคพิเศษ)
095 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
096 -กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิต
(แผน ก แบบ ก 2)
097 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาคปกติ)
098 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาคพิเศษ)

คุณสมบัติ / วุฒิที่รับ
เทคโนโลยีบัณฑิต หรือเทียบเท่า ในสาขาโยธาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสาขาโยธา
หรือสาขาอื่นแต่มีประสบการณ์ทางานทางด้านโยธาหรือการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1 ปี
5. มี คุ ณ สมบั ติ อื่ นตามข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลธั ญ บุ รี ว่ าด้ วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ภาคผนวก ค)
6. คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี วิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต ครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรมบัณ ฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณ ฑิต ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
ควบคุม วิศวกรรมการวัดคุม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.มีคุณสมบัติอื่นที่เทียบเท่าตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
3.มีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

1. เป็ นผู้ สาเร็จการศึกษาระดั บปริญ ญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต ครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณ ฑิ ต อุ ตสาหกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต ในสาขาวิศ วกรรมเครื่อ งกล
วิศวกรรมจักรกลเกษตร วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องสั มพันธ์ ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2. มีคุณสมบัติอื่นที่เทียบเท่าตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต หรืออุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมวัสดุ และ โลหการ วิศวกรรมเครือ่ งกล หรือเทียบเท่า
2. มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
3. คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1. เป็ นผู้ ส าเร็ จการศึ กษาระดั บปริ ญ ญาตรี ในหลั กสู ตรวิ ศวกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมพลาสติก วิศวกรรมพอลิเมอร์ วิศวกรรม
เคมี วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งทอ วิศวกรรมเกษตร หรือ
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสู ตรอุ ตสาหกรรมศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาเคมีเทคนิค เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีสิ่งทอ เทคโนโลยี
เคมีอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอุตสาหการ เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
หรือ สาเร็จการศึ กษาระดั บปริญญาตรีในหลักสู ตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบั ณฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมเครื่องกล หรือ
3. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
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ที่ รหัส

คณะ / สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

(แผน ก แบบ ก 1)
099 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคปกติ)

(แผน ก แบบ ก 2)
100 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคปกติ)
101 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ)

3 คณะบริหารธุรกิจ
(แผน ก แบบ ก 2)
หลักสูตร Young – MBA (ภาคปกติ)
102 กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
103 กลุ่มวิชาการจัดการวิศกรรมธุรกิจ
104 กลุ่มวิชาการบัญชี
105 กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
106 กลุ่มวิชาการเงิน
หลักสูตร Young – MBA (ภาคพิเศษ)
107 กลุ่มวิชาการตลาด
108 กลุ่มวิชาการจัดการ
109 กลุ่มวิชาการพัฒนาธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการ
110 กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
(แผน ข)
หลักสูตร Young – MBA (ภาคปกติ)

คุณสมบัติ / วุฒิที่รับ
วัสดุเคมี เคมีประยุกต์ ชีววิทยา ชีวเคมี เคมีเทคนิค ฟิสิกส์ หรือเทียบเท่าโดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4. มี คุ ณ สมบั ติ อื่ นตามข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลธั ญ บุ รี ว่ าด้ วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. เป็ น ผู้ เข้ าร่ วมโครงการการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ในระบบเที ย บโอนความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต) บุคคลเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือนักศึกษาเรียนรู้ตลอด
ชีวิต สามารถเรียนแบบสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิต Credit Bank โดยใช้วิธีการ
เทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเทียบโอนผล
การเรียน พ.ศ. 2562
6. คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1. เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรีในหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศที่ได้การรับรองจากทางราชการ โดยมีผลการเรียนดี หรือ
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี ชีววิทยา ชีวเคมี เคมีเทคนิค หรือหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ได้การรับรอง
จากทางราชการ โดยมีผลการเรียนดีมาก หรือ
3. มีประสบการณ์การทางานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
4. มี คุ ณ สมบั ติ อื่ น ตามข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธัญ บุ รี ว่ าด้ ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเคมี หรื อ สาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ได้การรับรองจากทางราชการ หรือ
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรื อ
วิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต จากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น การศึ ก ษาทั้ งในและ
ต่างประเทศที่ได้การรับรองจากทางราชการ
3. มีคุณ สมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บุรีว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันที่ ก.พ. และสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง

สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันที่ ก.พ. และสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
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ที่ รหัส
111
112
113
114
115

คณะ / สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มวิชาการจัดการวิศกรรมธุรกิจ
กลุ่มวิชาการบัญชี
กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
กลุ่มวิชาการเงิน
หลักสูตร Young – MBA (ภาคพิเศษ)
116 กลุ่มวิชาการตลาด
117 กลุ่มวิชาการจัดการ
118 กลุ่มวิชาการพัฒนาธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการ
119 กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
(แผน ก แบบ ก 2)
สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
120 กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ
121 กลุ่มวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
122 กลุ่มวิชางานประดิษฐ์
5 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
(แผน ก แบบ ก 2)
123 สาขาวิชาเทคโนโลยีสีและการออกแบบ (ภาคปกติ)

6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(แผน ก แบบ ก 1)
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ (ภาคปกติ)
124 กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาเพื่ออุตสาหกรรม
125 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม
126 กลุ่มวิชาชีววิทยาประยุกต์

(แผน ก แบบ ก 2)
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ (ภาคปกติ)
127 กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาเพื่ออุตสาหกรรม
128 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม
129 กลุ่มวิชาชีววิทยาประยุกต์
(แผน ก แบบ ก 2)
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ภาคปกติ)
130 กลุ่มวิชาเคมีวสั ดุและนาโนเทคโนโลยี

คุณสมบัติ / วุฒิที่รับ

สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันที่ ก.พ. และสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง

เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยา
ศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่ผ่านเกณฑ์ทดสอบพื้นฐานคหกรรมศาสตร์
1.สาเร็จปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสีและ
การออกแบบ
2.ผู้สาเร็จปริญญาบั ณฑิ ตในสาขาที่ ไม่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยี สีและการออกแบบ
จะต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐานโดยไม่นับจานวนหน่วยกิตโดยเลือกรายวิชาจาก
หมวดวิชาเฉพาะสาขาวิชาและเป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3.คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี หรือคณะอนุกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สาขาวิชา
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้ หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
1) เป็ นผู้ สาเร็ จการศึ กษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาชี ววิ ทยา หรื อ
ชีววิทยาประยุกต์ หรือจุลชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพ หรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หรือทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ได้รับ
การรับรองจากทางราชการ และสาเร็จปริญญาบัณฑิตด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า
3.00 ตามระบบคะแนน 4.00 แต้ม หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์ในการทางาน
อย่ างน้ อย 2 ปี ในสาขาวิ ชาที่ เกี่ ยวข้ อง หรือมี คุ ณสมบั ติ อื่ น ๆ ตามการพิ จารณา
คัดเลือกที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร และคณะให้ความเห็นชอบ
2) มี คุ ณ สมบั ติ อื่ นตามข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลธั ญ บุ รี ว่ าด้ วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม (ภาคผนวก ค)
1) เป็ นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาชีววิทยา หรือ
ชีววิทยาประยุกต์ หรือจุลชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพ หรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หรือทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ได้รับ
การรั บรองจากทางราชการ หรื อมี คุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ ตามการพิ จารณาคั ดเลื อกที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร และคณะให้ความเห็นชอบ
2) มีคุณ สมบั ติอื่นตามข้อบังคับมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บุ รีว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม (ภาคผนวก ค)
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เคมีประยุกต์ เคมีอุตสาหกรรม หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง และครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง หรือมี
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ที่ รหัส
คณะ / สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
131 กลุ่มวิชาเคมีวเิ คราะห์และสิ่งแวดล้อม
132 กลุ่มวิชาเคมีชีวภาพ
(แผน ก แบบ ก 1)
133 สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)
(แผน ก แบบ ก 2)
134 สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)
(แผน ข)
135 สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)
7 คณะศิลปกรรมศาสตร์
(แผน ก แบบ ก 2)
136 สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ (ภาคพิเศษ)

137 สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (ภาคพิเศษ)

8 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
(แผน ก แบบ ก 2)
138 สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
(ภาคพิเศษ)

9 คณะการแพทย์บูรณาการ
(แผน ก แบบ ก 1)
สาขาวิชาการแพทย์ทางเลือก (หลักสูตรนานาชาติ)
(ภาคพิเศษ)
139 กลุ่มวิชาการแพทย์ทางเลือกทั่วไป
140 กลุ่มวิชาวิทศาสตร์สมุนไพร

คุณสมบัติ / วุฒิที่รับ
คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา เห็นควรให้มีสิทธิ
สมัครเข้าศึกษาได้
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยี
สารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์ สถิติ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีประสบการณ์ทางานในสาขา
ที่ เกี่ย วข้ อ งอย่ างน้ อ ย 5 ปี และมี คุณ สมบั ติอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการบริห าร
หลักสูตรพิจารณาเห็นควร
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านทัศนศิลป์ ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม
ภาพพิมพ์ ศิลปะไทย และทางด้านการออกแบบ ได้แก่ ออกแบบผลิตภัณฑ์ นิเทศ
ศิ ล ป์ หั ต ถกรรม ตกแต่ งภายใน ศิ ล ปประยุ ก ต์ หรื อ ปริ ญ ญาตรี ส าขาอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย สถาปัตยกรรม ศิลปศึกษา
โดยอยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
1.สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางด้านนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากล
หรือ ศิลปะการแสดงอื่นๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.ส าหรั บ ผู้ ที่ ไม่ ได้ ส าเร็ จการศึ กษาทางด้ านนาฏศิ ลป์ จะพิ จารณาเพิ่ มเติ มจาก
ประสบการณ์ทางานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้คณะกรรมการดาเนินการจัดตั้งเป็นผู้พิจารณา
1. เป็นสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พืช
ศาสตร์ สั ตวศาสตร์ ประมง หรื อสาขาวิ ชาอื่ นที่ เกี่ ยวข้ อง และให้ ขึ้ นอยู่ กั บการ
พิจารณาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หมายเหตุ: สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมอุตสาหการ หรืออุตสาหกรรมทางด้าน
การเกษตรอื่น ๆ ฯลฯ
2. มีผลการเรียนดังต่อไปนี้
2.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50 หรือเทียบเท่า หรือ
2.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 และมีประสบการณ์ในการทางาน
มาแล้วใน เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองจาก หน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชา
3.กรณี ที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาจะต้องมีหลักฐานรับรองว่าจะสาเร็จการศึกษาก่อนวัน
รายงานตัวขึ้น ทะเบียนเป็นนักศึก
1. ผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาตรีท างวิ ท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ หรือ สาขาที่
เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
2. มีผลการเรียน โดยแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.75 ในกรณีที่มีคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.75 ต้องสอบผ่านการทดสอบประมวลความรู้พื้นฐานทาง
การแพทย์ทางเลือก หรือมีผลงานวิชาการ ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อย 1 เรื่อง
3. กรณีที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาจะต้องมีหลักฐานรับรองว่าจะสาเร็จการศึกษาก่อน
วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
4. มีส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของ
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท หลั ก สู ต รนานาชาติ ของประกาศมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1-4 ให้ขึ้น อยู่กับดุลพินิจและได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตร
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ที่ รหัส
คณะ / สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
คุณสมบัติ / วุฒิที่รับ
(แผน ก แบบ ก 2)
1. ผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาการแพทย์ทางเลือก (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
(ภาคพิเศษ)
2. มีผลการเรียน โดยแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50 ในกรณีที่มีคะแนน
141 กลุ่มวิชาการแพทย์ทางเลือกทั่วไป
เฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.50 ต้องสอบผ่านการทดสอบประมวลความรู้พื้นฐานทาง
142 กลุ่มวิชาวิทศาสตร์สมุนไพร
การแพทย์ ท างเลื อ ก หรื อ มี ผ ลงานวิ ช าการ ผลงานตี พิ ม พ์ ท างวิ ช าการที่
เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 เรื่อง
3. กรณีที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาจะต้องมีหลักฐานรับรองว่าจะสาเร็จการศึกษาก่อน
วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
4. มีส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของ
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท หลั ก สู ต รนานาชาติ ของประกาศมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1-4 ให้ขึ้น อยู่กับดุลพินิจและได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตร
10 ศิลปศาสตร์
1. รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ
2. รั บผู้ ส าเร็ จการศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ทุ กสาขา ใช้ ผลคะแนนสอบวั ดระดั บ
(แผน ก แบบ ก 2)
143 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ (ภาคพิเศษ) ภาษาอั งกฤษโดยต้ องผ่ านเกณฑ์ การทดสอบ RT-TEP ระดั บ 4.5 ขึ้ นไป หรื อใช้
ผลทดสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษที่ได้รับมาตรฐานอื่น ๆ ที่มีคะแนนเทียบเท่า
(แผน ข)
144 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ (ภาคพิเศษ) กัน ได้แก่ CU-TEP 50, TOEIC 500, TOEFL (PBT) 450, TOEFL (CBT) 100, TOEFL
(IBT) 45, IELTS 4 และผ่านเกณฑ์การทดสอบสัมภาษณ์ของหลักสูตรฯ โดยอยู่ในดุลย
พินิจของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3. คุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม (ภาคผนวก ค)
(แผน ก แบบ ก 2)
145 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ (ภาคพิเศษ) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาที่ทางานอยู่ในภาครัฐ หรือ
วางแผนจะทางานในภาครัฐ หรือประสานงานกับองค์กรของภาครัฐ
(แผน ข)
146 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ (ภาคพิเศษ)
หมายเหตุ
หลักสูตรปริญญาโท ใช้แผนการศึกษา
1. แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์
1.1 แผน ก แบบ ก 1 ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต หลักสูตรอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทา
กิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิม่ ขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิตแต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกาหนด
1.2 แผน ก แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอีก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2. แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต

4. รายละเอียดการสอบคัดเลือกของแต่ละสาขาวิชา
ที่
คณะ / สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
(แผน ก แบบ ก 2)
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ภาค

รายละเอียดการสอบคัดเลือก

พิเศษ สอบสัมภาษณ์ (จัดเตรียม Portfolio)
สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
พิเศษ แนวข้อสอบ : - หลักการในการบริหารสถานศึกษา
- พรบ.การศึกษา
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ที่
2

3

4
5
6

คณะ / สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก2)
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ทุกกลุ่มวิชา)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ทุกกลุ่มวิชา)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ทุกกลุ่มวิชา)
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต (ทุกกลุม่ วิชา)
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
คณะบริหารธุรกิจ
(แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข)
หลักสูตร Young – MBA
-กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
-กลุ่มวิชาการจัดการวิศกรรมธุรกิจ
-กลุ่มวิชาการบัญชี
-กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
-กลุ่มวิชาการเงิน
-กลุ่มวิชาการตลาด
-กลุ่มวิชาการจัดการ
-กลุ่มวิชาการพัฒนาธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการ
-กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
(แผน ก แบบ ก 2)
สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ทุกกลุ่มวิชา)
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสีและการออกแบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(แผน ก แบบ ก1 และ ก2)
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ (ทุกกลุ่มวิชา)

ภาค
พิเศษ

สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

1. สอบข้อเขียน
2. สอบสัมภาษณ์

ปกติ,
พิเศษ

1.สอบข้อเขียนความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ
ปกติ,
ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ
พิเศษ
2.สอบสัมภาษณ์

1. สอบข้อเขียน ด้านวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ และความสามารถตาม
กลุ่มวิชาเอก
พิเศษ 2. สอบสัมภาษณ์และนาเสนอ Concept Paper
สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์
พิเศษ

ปกติ

(แผน ก แบบ ก 2)
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ทุกกลุ่มวิชา)
(แผน ก แบบ ก1 , ก2 และ แผน ข)
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ

รายละเอียดการสอบคัดเลือก

ปกติ

1 สอบข้อเขียนความรู้ด้านจุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพทางสิ่งแวดล้อม และ
ชีววิทยาประยุกต์
2 สอบสั มภาษณ์ โดยคณาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตร น าเสนอหั วข้ อ
วิทยานิพนธ์ที่สนใจ
แนวข้อสอบ หรือแนวทางในการสอบคัดเลือก วัดความรู้พื้นฐาน ความรู้
ที่ ทั น สมั ย ในด้ า นจุ ล ชี ว วิ ท ยา เทคโนโลยี ชี ว ภาพอุ ต สาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพทางสิ่งแวดล้อม และ
ชีววิทยาประยุกต์ โดยนักศึกษาต้องผ่านการประเมินไม่ต่ากว่า 80%
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ

พิเศษ สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ
- 11 -

ที่
คณะ / สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
7 คณะศิลปกรรมศาสตร์
(แผน ก แบบ ก 2)
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา

8 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
(แผน ก แบบ ก 2)
สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
9 คณะการแพทย์บูรณาการ
(แผน ก แบบ ก1 และ ก2 )
สาขาวิชาการแพทย์ทางเลือก (หลักสูตรนานาชาติ)
(ทุกกลุ่มวิชา)
10 ศิลปศาสตร์
(แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ
(แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ

ภาค

รายละเอียดการสอบคัดเลือก
1.พิ จ ารณาจากเอกสารการรั บ สมั ค ร แฟ้ ม สะสมผลงานทางด้ า น
ทัศนศิลป์และการออกแบบ ให้นาเสนอในวันสอบสัมภาษณ์ พร้อมทั้ง
เสนอหัวข้อโครงการวิจัย สร้างสรรค์ทัศนศิลป์และการออกแบบ
พิเศษ
2.สอบสัมภาษณ์
1.พิจารณาจากเอกสารการรับสมัคร แฟ้มสะสมผลงานทางด้านนาฏศิลป์
ให้ น าเสนอในวั นสอบสั มภาษณ์ พร้ อมทั้ ง เสนอหั วข้ อโครงการวิ จั ย
พิเศษ
สร้างสรรค์และอนุรักษ์ทางด้านนาฏศิลป์
2.สอบสัมภาษณ์
พิเศษ

พิเศษ

ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

พิ จ ารณาจากผลคะแนนสอบวั ด ระดั บ ภาษาอั งกฤษตามเกณฑ์ ที่
หลักสูตรกาหนด และผ่านเกณฑ์การทดสอบสัมภาษณ์ของหลักสูตรฯ
พิเศษ โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิเศษ

การสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

5. รายละเอียดค่าใช้จ่าย (ตลอดหลักสูตร)
ที่
1

2

3

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (ตลอดหลักสูตร)
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ

คณะ / สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
(แผน ก แบบ ก 2)
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
(แผน ก แบบ ก 1 และ ก2)
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ทุกกลุ่มวิชา)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ทุกกลุ่มวิชา)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ทุกกลุ่มวิชา)
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต (ทุกกลุ่มวิชา)
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตร Young – MBA
(แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข)
-กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
-กลุ่มวิชาการจัดการวิศกรรมธุรกิจ
-กลุ่มวิชาการบัญชี
-กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
-กลุ่มวิชาการเงิน
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-

123,000 บาท
135,000 บาท
191,000 บาท

100,000 บาท

140,000 บาท

115,000 บาท
(หลักสูตร 2 ปี)

-

ที่

4
5
6

7
8

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (ตลอดหลักสูตร)
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ

คณะ / สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
-กลุ่มวิชาการตลาด
-กลุ่มวิชาการจัดการ
-กลุ่มวิชาการพัฒนาธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการ
-กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (แผน ก แบบ ก 2)
สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ทุกกลุ่มวิชา)
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
(แผน ก แบบ ก 2)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(แผน ก แบบ ก 1 และ ก 2)
สาขาชีววิทยาประยุกต์ (ทุกกลุ่มวิชา)
(แผน ก แบบ ก 2)
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ทุกกลุ่มวิชา)
(แผน ก แบบ ก 1 , ก 2 และ แผน ข)
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (แผน ก แบบ ก 2)
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (แผน ก แบบ ก 2)
สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร

คณะการแพทย์บูรณาการ
(แผน ก แบบ ก 1)
สาขาวิชาการแพทย์ทางเลือก (หลักสูตรนานาชาติ) (ทุกกลุ่มวิชา)
- นักศึกษาไทย
- นักศึกษาต่างชาติ
(แผน ก แบบ ก 2)
สาขาวิชาการแพทย์ทางเลือก (หลักสูตรนานาชาติ) (ทุกกลุ่มวิชา)
- นักศึกษาไทย
- นักศึกษาต่างชาติ
10 ศิลปศาสตร์
(แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ
(แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข)
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ

-

198,100 บาท
(หลักสูตร 2 ปี)

-

150,000 บาท

-

เหมาจ่าย เทอมละ
28,000 บาท

103,000 บาท
(4 ภาคการศึกษา)

-

100,000 บาท

-

-

160,000 บาท

-

160,000 บาท
149,000 บาท

-

แบบเหมาจ่าย
- ภาคการศึกษาปกติ
ภาคละ 30,000 บาท

-

244,000 บาท
364,000 บาท

-

224,000 บาท
344,000 บาท

-

140,000 บาท

-

160,000 บาท

9

กรณีผู้สมัครสอบที่ไม่มีเอกสารแสดงผลตาม เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทเพื่อขอสาเร็จการศึกษา ต้องศึกษาเพิ่มเติมตามเงื่อนไขการศึกษาโดยต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริ ญญาโท โดยผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบผ่าน
จนถึงวันที่ยื่นผลสอบให้กับมหาวิทยาลัยฯ หลังจากมีสถานะเป็นนักศึกษาแล้ว เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ดังนี้
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รายการผลสอบ
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. สอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาดังนี้
(1) วิชา 01320601 Academic Reading in English
(2) วิชา 01320602 Academic Writing in English
(3) วิชา 01320603 Oral Presentations in Academic Settings

ระดับคะแนนที่ผ่านเกณฑ์
ปริญญาโท (หลักสูตรปกติ)
ปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ)

ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า

450
133
45
4
45
4
520
450

จานวน 1 รายวิชา

ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า

480
145
54
4.5
60
4.5
580
500

จานวน 2 รายวิชา

6. วิธีการรับสมัคร
ขั้นตอนการรับสมัครผ่านเว็บไซต์
6.1 ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จากเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th
6.2 ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ https://grad-regis.rmutt.ac.th/ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
6.3 ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในเว็บไซต์ พร้อมจัดส่งใบแสดงผลการศึกษาในรูปแบบไฟล์
PDF ขนาด A4 ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 2 MB ในเว็บไซต์ https://grad-regis.rmutt.ac.th/ ให้ถูกต้อง ก่อนการ
บันทึกยืนยันการสมัคร และพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชาระเงิน
วิธีการชาระเงิน
1. น าใบแจ้ ง ยอดช าระเงิ น ค่ า สมั ค รเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา จ านวน 500 บาท (ไม่ ร วม
ค่าธรรมเนียมธนาคาร) (รายละเอียดช่องทางการชาระเงิน) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565
2. ให้ผู้สมัครเก็บหลักฐานการชาระเงินค่าสมัครสอบไว้เป็นหลักฐาน
3. ให้ ผู้ ส มั ค รตรวจสอบสถานะการช าระเงิ น ค่ า สมั ค รที่ เว็ บ ไซต์ https://grad-regis.rmutt.ac.th/
ภายหลังจากวันที่ชาระเงินค่าสมัครไปแล้ว 3 วัน
4. ค่าสมัครสอบจะไม่คืนให้ทุกกรณี
7. การสมัครสอบผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในประกาศการรับสมัคร
สอบคัดเลือก และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่
มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
สอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และ ผู้สมัครสอบจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่สอบ ประกาศผลสอบ
8.1 เว็บไซต์ http://www.grad.rmutt.ac.th
8.2 ณ สานักบัณฑิตศึกษา อาคารสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4
9. หลักฐานที่ใช้ในวันสอบคัดเลือก
10.1 บัตรประจาตัวประชาชน
10.2 เอกสารอื่น ๆ ตามรายละเอียดในข้อ 4.รายละเอียดการสอบคัดเลือกของแต่ละสาขาวิชา
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10. การสอบถามรายละเอียดอื่น ๆ
คณะ

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์ หรือ E - Mail

แฟกซ์

http://www.grad.rmutt.ac.th
E-Mail : grad@rmutt.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/ogsrmutt
LINE Official ID : @736evxdq
สานักบัณฑิตศึกษา

02-5493697

02-5493619

งานบัณฑิตศึกษาคณะฯ
02-5493205

http://www.teched.rmutt.ac.th
tiamyod@rmutt.ac.th

คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเรียนรู้

02-5775049

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
02-5494746
คณะวิศวกรรมศาสตร์

02-5493554,02-5493564

คณะบริหารธุรกิจ

02-5494835,4836

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

โครงการปริญญาโท คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

http://www.en.rmutt.ac.th/postgrad

02-5493563

http://mba.bus.rmutt.ac.th หรือ
02-5494836
E-Mail : mba_rmutt@yahoo.co.th , mba_rmutt@hotmail.com
http://master.het.rmutt.ac.th หรือ
https://www.facebook.com/mhet.rmutt
สามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://lin.ee/xV7aoc8 หรือสแกน QR Code ตามลิ้งด้านล่างนี้
02-5772358

02-5493188

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
โทรศัพท์ 025494142,
0865799497
02-5494158
02-5494520
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Email : areesirisuk@gmail.com,
atsadawut_a@rmutt.ac.th

02-5494159

http://www.sci.rmutt.ac.th
http://www.mct.rmutt.ac.th

02-5494520

คณะ

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์ หรือ E - Mail

แฟกซ์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)

02-5921943

http://www.agr.rmutt.ac.th/
เลขที่ 2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.
ปทุมธานี 12130

02-5921943

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สานักงานบัณฑิตคณะฯ
0 2549 3298
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
086-6978327(รศ.ดร.สมพร ธุรี)
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา
087-5033338(ดร.กัญชพร ตันทอง)

คณะการแพทย์บูรณาการ

นางสาวชลิตรา วงษ์นมุ่
โทร. 02-5921999 ต่อ 1430
(งานบัณฑิตศึกษา)

02-5775022
http://www.fa.rmutt.ac.th
02-5494580
http://www.tmc.rmutt.ac.th.
E-Mail : tmc@rmutt.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/camtmcrmutt
Line@ : @tmcrmutt

Whatsapp

สาขาสังคมศาสตร์
โทร.02-549-4960 - 61,
0899387802

Line@

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

สาขาภาษาตะวันตก
โทร.02-549-4984, 0861004495
คณะศิลปะศาสตร์

Wechat

02-5921900

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