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คณะ

ทคโนโลยีคหกรรม
คหกรรมศาสตรม
โทร. 02 665 37
http://hec.rm

  -  กลุม่วิชาออกแ
  -  กลุม่วิชาอาหา
  -  กลุม่วิชาธุรกิจ
  -  กลุม่วิชาการบ
    

/สาขาวิชา 

ศาสตร์ 
มหาบัณฑิต (คหกร
777 ต่อ 5235-6, 5

mutp.ac.th 
แบบแฟชั่นผ้าและสิ่
รและโภชนาการ 

อาหาร 

ริหารธุรกิจคหกรรม

 

รรมศาสตร์) 
5208 

สงิทอ 

มศาสตร์ 

ภาค
 

จํานวนรับ 

20 คน 
คสมทบ เสาร์-อาทิตย์

1. ระดับปริญญา
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้
การรับรองคุณวุฒิก
ของสํานักงานคณะ
สะสมไม่ต่ํากว่า 2
ของคณะกรรมการ
2. มีประสบการณ
อย่างน้อย 1 ปี หรื

คุณวุฒิที่รับเข้

าตรีปริญญาคหกรรมศ
้องจากสถาบันการศึ
การศึกษาจาก ก.พ. ห
ะกรรมการการอุดมศึ
.50 จากระบบ 4 ระด
บริหารหลักสูตรหรือ
ณ์การทํางานที่เกี่ยว
รือจากการพิจารณาขอ

ข้าศึกษา 

สํานัก

ศาสตรบัณฑิต ทุกสา
ศึกษาในหรือต่างประ
หรือหลักสูตรเป็นไปต
กษา โดยมีค่าระดับค
ดับคะแนน หรือจากก

ข้องกับงานทางคหก
องคณะกรรมการบริห

ร

ส่งเสริมวิชาการและง

าขาวิชา หรือ
เทศ ที่ได้รับ
ามมาตรฐาน
คะแนนเฉลี่ย
การพิจารณา

กรรมศาสตร์
ารหลักสูตร 

สอ

ายละเอียด 

านทะเบียน | 2

อบสัมภาษณ์ 
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คณะ

บริหารธรุกิจ
บริหารธุรกิจมหา
โทร. 02 665 37
http://bus.rm
ภาคสมทบ จันทร์ 

   -  กลุ่มวิชาการบัญ
   -  กลุ่มวิชาการเงิน
   -  กลุ่มวิชาการจัดก
   -  กลุ่มวิชาการตลา
   -  กลุ่มวิชาเทคโนโ

ภาคสมทบ วันอาทิ
   -  กลุ่มวิชาการจัดก
ศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร
โทร. 02 665 37

  061-3536426 ป
http://eerg.e
 

/สาขาวิชา 

าบัณฑิต 
777 ต่อ 2391 

mutp.ac.th 
– ศุกร์ (18.00 - 21

ญช ี
น 
การ 
าด 
โลยีสารสนเทศทางธุรกิ
ทิตย์ 
การ 

รมหาบัณฑิต (วิศวก
777 ต่อ 4118 
ประธานหลักสูตร 
eng.rmutp.ac.

 

.00 น.) 

กิจ 

ภาค

ภา

กรรมไฟฟ้า)

.th 

ภาค

จํานวนรับ 

20 คน 
คสมทบ จันทร์ - ศุกร์

20 คน 
คสมทบ วันอาทิตย์ 

 

10 คน 
คสมทบ เสาร์-อาทิตย์

ระดับปริญญ
ต่างประเทศ ที่ได้รั
เป็นไปตามมาตรฐา

1. ระดับปริญญา
อุตสาหกรรมบัณฑ
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศ
ระบบควบคุ ม  แ
ในหรือต่างประเท
หลักสูตรเป็นไปตา
หรือ 

คุณวุฒิที่รับเข้

ญาตรีหรือเทียบเท่า 
รับการรับรองคุณวุฒิก
านของสํานักงานคณะ

ตรี ปริญญาวิศวกรรม
ฑิตหรือปริญญาอุตส
ศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
และ วิศวกรรมการ
ทศ ที่ได้รับการรับรอง
มมาตรฐานของสํานัก

ข้าศึกษา 

สํานัก

จากสถาบันการศึ
การศึกษาจาก ก.พ. ห
กรรมการการอุดมศึก

มศาสตรบัณฑิตปริญญ
าหกรรมศาสตรบัณฑิ
ส์ วิศวกรรมโทรคมนา
ร วัดคุ มจากสถาบัน
งคุณวุฒิการศึกษาจา
กงานคณะกรรมการกา

ร

ส่งเสริมวิชาการและง

กษาในหรือ
หรือหลักสูตร
ษา 

สอ

ญาครุศาสตร์
ฑิตสาขาวิชา
คมวิศวกรรม
นการศึ กษา
ก ก.พ. หรือ
ารอุดมศึกษา

สอ
สอ

ายละเอียด 

านทะเบียน | 3

อบสัมภาษณ์ 

อบข้อเขียน 

อบสัมภาษณ์ 
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คณะ

วิศวกรรมศาสตร
(วิศวกรรมการจัด
โทร. 02 665 37
http://sime.en

/สาขาวิชา 

รมหาบัณฑิต 
การอุตสาหกรรมเพื่อ

777 ต่อ 4178 
ng.rmutp.ac.th 

 

อความยั่งยืน)

ภาค

จํานวนรับ 

5 คน
ภาคปกติ 
10 คน 

คสมทบ เสาร์-อาทิตย์

2. ระดับปริญญา
อุตสาหกรรมบัณฑิ
ตรงกับที่กําหนด
วิศวกรรมไฟฟ้า
การพิจารณา โดยใ
3. คุณสมบัติเพิ่ม
 (สําหรับผู้ประส
 ต้องมีค่าระดั
ระดับคะแนน แล
ระดับชาติ/ระดับน
การประชุมวิชาการ
เรื่องขึ้นไป ทั้งนี้ 
ระดับชาติ/ระดั
กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโ
ให้อยู่ในดุลพินิจขอ
1. แผน ก แบบ ก
 ระดับป ริญญ
อุตสาหกรรมศาสต
อื่นที่เกี่ยวข้อง  ที

คุณวุฒิที่รับเข้

ตรี ปริญญาวิศวกรรม
ฑิตหรือปริญญาอุตสาห
ดไว้ในข้อ 1. ต้องมี
อย่างน้อย 5 ปี แล
ให้อยู่ในดุลพินิจของค
เติม 

สงค์เข้าศึกษาใน แผน
ับคะแนนเฉลี่ยสะส
ละมีผลงานทางวิชา
นานาชาติ และ/หรือใน
รระดับชาติ/ระดับนา
วารสารวิชาการแล
บนานาชาติ  ข้าง ต้
รหลักสูตร หรือเป็น
โนโลยีราชมงคลพระ
องคณะกรรมการบริห
ก 1 

ญาตรี  ปริญญาวิศว
ตรบัณฑิต ปริญญาวิท
ที่มีคุณวุฒิ เ ทียบเท่า

ข้าศึกษา 

สํานัก

มศาสตรบัณฑิต ปริญญ
หกรรมศาสตรบัณฑิตที
ประสบการณ์การท
ละแนบประวัติผลงา
ณะกรรมการบริหารห

น ก แบบ ก 1)  
มไม่ต่ํากว่า 3.00 จ
การเผยแพร่ในวารส

นการประชุมทางวิชากา
นาชาติ (Proceeding
ละรายงานการประ
น  ต้องเป็นที่ยอมรั
วารสารที ่ยอมรับต
ะนคร ผู้มีคุณสมบัติไ
หารหลักสูตร 

วกรรมศาสตรบัณฑิ
ทยาศาสตรบัณฑิต ห
าจากสถาบันการศึก

ร

ส่งเสริมวิชาการและง

ญาครุศาสตร์
ที่สาขาวิชาไม่
ทํางานด้าน
านประกอบ
หลักสูตร 

จากระบบ 4 
สารวิชาการ
ารที่มีรายงาน
gs) จํานวน 1 
ะชุมวิชาการ
รับของคณะ
ามประกาศ
ไม่ตรงตามนี้

ฑิตป ริญญา
หรือสาขาวิชา
กษาในหรือ

สอ
สอ

ายละเอียด 

านทะเบียน | 4

อบข้อเขียน 

อบสัมภาษณ์ 

4 



 

 

 

 
 
 
        
 

คณะ

วิศวกรรมศาสตร
(วิศวกรรมเครือ่ง
โทร. 02 665 37

         086-4083
http://me.eng

/สาขาวิชา 

รมหาบัณฑิต 
งกล) 
777 ต่อ 4178 
707 ประธานหลักส
g.rmutp.ac.th 

 

สูตร ภา

จํานวนรับ 

10 คน 
ภาคปกติ 
10 คน 

คสมทบ วันอาทิตย์ 

ต่างประเทศ ที่ได้รั
เป็นไปตามมาตรฐ
ระดับคะแนนเฉลี่ย
2. แผน ก แบบ ก

2.1 ระดับปริ
อุตสาหกรรมศาสต
ที่เกี่ยวข้อง ที่มีคุณ
ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานของสําน
คะแนนเฉลี่ยสะสม

2.2 ระดับปริ
ข้อ 2.1 จะต้องมีป
การจัดการอุตสาหก
1. ระดับปริญญ
วิศวกรรมเครื่องก
วิศวกรรมอุตสาหก
บัณฑิต สาขาวิชา
บัณฑิต สาขาวิชาเ
สถาบันการศึกษาใ
จาก ก.พ. หรือหลัก

คุณวุฒิที่รับเข้

รับการรับรองคุณวุฒิก
านของสํานักงานคณะ
ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.7
ก 2 

ริญญาตรี ปริญญาวิศ
รบัณฑิต ปริญญาวิทย

ณวุฒิเทียบเท่าจากสถา
งคุณวุฒิการศึกษาจา
นักงานคณะกรรมกา
มไม่ต่ํากว่า 2.50จากร
ญญาตรี ในสาขาวิชาอ
ประสบการณ์ทํางาน
กรรมเพื่อความยั่งยืน 

ญาตรี  ปริญญาวิศวก
กล วิศวกรรมเครื่องจ
การ วิศวกรรมแม่พิมพ
วิศวกรรมเครื่องกล 
เทคโนโลยีเครื่องกล แ
ในหรือต่างประเทศ ที่
กสูตรเป็นไปตามมาตร

ข้าศึกษา 

สํานัก

การศึกษาจาก ก.พ. ห
ะกรรมการการอุดมศึก
5 จากระบบ 4 ระดับ

ศวกรรมศาสตรบัณฑ
ยาศาสตรบัณฑิต หรือ
าบันการศึกษาในหรือ
ก ก.พ. หรือหลักสูต
ารการอุดมศึกษาโด
ระบบ 4 ระดับคะแนน
อื่น ที่นอกเหนือจากที
ที่สัมพันธ์กับสาขาวิช
ไม่ต่ํากว่า 3 ปี 
กรรมศาสตรบัณฑิต
จักรกลเกษตร วิศวก
พ์ ปริญญาครุศาสตร์อ
และปริญญาอุตสาหก
และ/หรือคุณวุฒิอื่นที่เ
ทีได้รับการรับรองคุณว
รฐานของสํานักงานคณ

ร

ส่งเสริมวิชาการและง

หรือหลักสูตร
กษาโดยมีค่า

บคะแนน 

ฑิต ปริญญา
สาขาวิชาอื่น

อต่างประเทศ 
รเป็นไปตาม
ยมีค่าระดับ
นหรือ 

ที่กําหนดไว้ใน
ชาวิศวกรรม

ต สาขาวิชา
กรรมอาหาร 
อุตสาหกรรม
กรรมศาสตร
เทียบเท่าจาก
วุฒิการศึกษา
ณะกรรมการ

สอ
สอ

ายละเอียด 

านทะเบียน | 5

อบข้อเขียน 

อบสัมภาษณ์ 

5 



 

 

 

 

 

คณะ/สาขาวิชา 

 

จํานวนรับ 

การอุดมศึกษา โดย
2. คุณสมบัติเพิ่ม
 (สําหรับผู้ประส
 2.1 ต้องมีค่าร
ระดับคะแนน 

2.2 มีประสบก
วารสารวิชาการหรื
ระดับชาติ/ระดับน

คุณวุฒิที่รับเข้

ยให้อยู่ในดุลพินิจของ
เติม 
สงค์เข้าศึกษาใน แผน
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะส

การณ์การทํางาน และ
อรายงานสืบเนื่องการ
านาชาติ จํานวน 1 เรื่

ข้าศึกษา 

สํานัก

คณะกรรมการบริหาร

น ก แบบ ก 1) 
สมไม่ต่ํากว่า 3.25 จา

มีผลงานทางวิชาการเ
รประชุมวิชาการ (Pro
รื่องขึ้นไป  

ร

ส่งเสริมวิชาการและง

รหลักสูตร 

ากระบบ 4 

เผยแพร่ใน
oceedings) 

ายละเอียด 
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