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การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาในสถาบันอุดมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2565 
TCAS2 Quota 12 กุมภาพันธ์ – 3 เมษายน 2565 

TCAS4 รอบ 1 25 – 30 พฤษภาคม 2565 

TCAS4 รอบ 2 1 – 6 มิถนุายน 2565 
 

รับสมัคร / ช าระเงิน / อัพโหลดเอกสารการสมัคร 
 

 
www.oreg.rmutt.ac.th 

 
เมนูสมัครเข้าศึกษาต่อ 

 
ปริญญาตรี 

 
ม. 6 / กศน. สายสามญั 

  

หมายเหตุ :  - ใหใ้ช้บัตรประชาชน 13 หลัก  รหัส G หรือเลข Passport ของผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS  
                 ที่ https://student.mytcas.com 
               - ประกาศรับสมัครฯ ปฏิทินรับสมัครฯ รอบ TCAS2 / TCAS3 และ TCAS 4 เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th 
         - ค่าสมัคร 500.- บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมบริการ   
               - ช าระเงินค่าสมัครแล้วไม่ผ่านการคัดเลือกสามารถสมัครรอบ TCAS4-1 และ TCAS4.2 โดยได้รับยกเว้นค่าสมัคร 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.oreg.rmutt.ac.th/
https://student.mytcas.com/
http://www.oreg.rmutt.ac.th/
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ให้ผู้สมัครกรอกจ านวนหน่วยกิตของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยรวมเทอมสุดท้ายด้วย 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ขั้นตอนการสมัคร   TCAS2 / TCAS4 รอบ 1 และ TCAS4 รอบ 2 
- ศึกษาระเบียบการรับสมัครฯ 
- สมัครที่ www.oreg.rmutt.ac.th เมน ูสมัครเข้าศึกษาต่อ 
- บันทึกข้อมูลการสมัคร เลือกสาขาวิชาได้ 2 อันดับ 
- อัพโหลดเอกสารการสมัคร ไฟล์ PDF A4 ไม่เกิน 2MB   และ Portfolio ไฟล์ PDF A4 ไม่เกิน 10MB 
- ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกตอ้งก่อนบันทึกยืนยันการสมัคร 
- ช าระเงินค่าสมัครตาม Bill Payment (ไม่รวมค่าธรรมเนียมบริการ) 
 
 

คุณสมบัติผู้สมัคร TCAS 4 รอบ 1 และรอบ 2 
ม.6 / กศน. สายสามัญ 

- ก าลังศึกษาอยู่ภาคการศึกษาสุดท้าย ปกีารศึกษา 2564  และคาดว่าจะส าเร็จ   
  การศึกษาและได้รับวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษาทั่วประเทศ 
- ส าเร็จการศึกษาแล้ว จากสถานศึกษาทั่วประเทศ 
 
 
 

คุณสมบัติผู้สมัคร TCAS2 Quota 
ม.6 / กศน.สายสามัญ 
- ก าลังศึกษาอยู่ภาคการศึกษาสุดท้าย ปกีารศึกษา 2564
และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาและได้รับวุฒิการศึกษาใน
สถานศึกษาที่ได้ลงนามความร่วมมือกับ มทร.ธญับุรี หรือ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ หรือภาคกลาง 
 
 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร TCAS3 Admission 
ม.6 / กศน.สายสามัญ 
- ก าลังศึกษาอยู่ภาคการศึกษาสุดท้าย ปีการศึกษา 2564  
  และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาและได้รับวุฒิการศึกษา 
  จากสถานศึกษาทั่วประเทศ 
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ก าหนดการ TCAS2 Quota  
12 ก.พ. – 3 เม.ย. 65   รับสมัคร/ช าระเงิน/อัพโหลดอกสาร 
15 เม.ย. 65        ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมัภาษณ์ 
23 เม.ย. 65        สอบสัมภาษณ์ (เร่ิมเวลา 09.00 น.) 
26 เม.ย. 65        ประกาศผลสัมภาษณ์ 
4 พ.ค. 65          ประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ทปอ.) 
4-5 พ.ค. 65       ยืนยันสิทธิ์ Mytcas.com 
9 พ.ค. 65         ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (มทร.) 

ก าหนดการ TCAS4 รอบ 1 
25-30 พ.ค. 65    รับสมัคร/ช าระเงิน/อัพโหลดเอกสาร 
2 มิ.ย. 65           ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมัภาษณ์ 
4 มิ.ย. 65           สอบสัมภาษณ์ (เร่ิมเวลา 09.00 น.) 
6 มิ.ย. 65           ประกาศผลสัมภาษณ์ 
8-9 มิ.ย. 65        ยืนยันสิทธิ์ Mytcas.com 
21 มิ.ย. 65         ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (มทร.) 
 

ก าหนดการ TCAS4  รอบ 2 
1-6 มิ.ย. 65        รับสมัคร/ช าระเงิน/อัพโหลดเอกสาร 
9 มิ.ย. 65           ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมัภาษณ์ 
11 มิ.ย. 65        สอบสัมภาษณ์ (เร่ิมเวลา 09.00 น.) 
16 มิ.ย. 65         ประกาศผลสัมภาษณ์ 
18-19 มิ.ย. 65    ยืนยันสิทธิ์ Mytcas.com 
21 มิ.ย. 65         ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (มทร.) 
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ก าหนดการ TCAS3 Admission 
2-10 พ.ค. 65       รับสมัคร/ช าระเงิน 
11-17 พ.ค. 65    Ranking 1 (ทปอ.) 
18 พ.ค. 65       ประกาศผล 1 (ทปอ.) 
18-19 พ.ค. 65   ยืนยันสิทธิ์ 1 Mytcas.com 
20-23 พ.ค. 65   Ranking 2 
24 พ.ค. 65       ประกาศผล 2 
28 พ.ค. 65       สอบสัมภาษณ์ (เริ่มเวลา 09.00 น.) 
2 มิ.ย. 65         ประกาศชื่อเข้าศึกษา (มทร.) 

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาในสถาบันอุดมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2565 
TCAS3 Admission 2 – 10 พฤษภาคม 2565 

 

 
mytcas.com 

 
ลงทะเบียน เข้าสูร่ะบบ TCAS65 

 
เข้าระบบลงทะเบียนด้วยเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักของผู้สมัครเท่านั้น 

  หากไมม่ี ให้ใช้ G-Number หรือ Passport Number 
 
 
                
 
 
 
 

 

 

 



5 
 

 

   
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
การยืนยันสิทธิ์ขึน้ทะเบียนเปน็นักศึกษา 

 

     ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกท่ีมีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ท่ีเว็บไซต์ mytcas.com ในแต่ละรอบรับสมัคร 

     ก่อนด าเนินการในขั้นตอนต่อไป ดังนี้             
   1.  บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ 
   2.  ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า   
   3.  อัพโหลดเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ได้แก่  
    1.1 ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมไม่เกินวันท่ี  
            4 กรกฎาคม 2565) กรณีท่ียังไม่ได้ฉบับสมบูรณ์ให้อัพโหลดเพ่ิมเติมได้ ถึงวันเปิดภาคการศึกษา 
                           ท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
         1.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนา Passport (ส าหรับต่างชาติ) 
                     1.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน (หน้าท่ีมีรหัสประจ าบ้าน – บ้านเลขท่ี – ชื่อนามสกุล ของนักศึกษา)       
             1.4  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (2.50 x 3.25 ซม.) โดยแสกนเป็นไฟล์ .jpg ขนาดไม่เกิน 2MB 
   4. เข้ารับการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อจัดกลุ่มเรียนปรับพื้นฐานตามประกาศ 
                       มหาวิทยาลัย (รายละเอียดก าหนดการตามแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา) 
                                 (หมายเหตุ : ข้อ 1.1 – 1.3 โดยสแกนเป็นไฟล์ PDF ขนาด A4 ไฟล์ไม่เกิน 2MB) 
  
                      ผูท้ี่มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ด าเนินการต่าง ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยครบถ้วนแล้วเท่านั้น จึงจะถือว่า 
          เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2565 โดยสมบูรณ์ 
                             

        

 
       

https://student.mytcas.com/
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1. คณะศิลปศาสตร์ 

หลักสูตร / สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา GPAX  
5 หรือ 6 ภาคการศึกษา 

รายละเอียดในการท า Portfolio  
และเงื่อนไขเพิ่มเติม 

ในการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเข้าศึกษา  
TCAS2 และ TCAS4 

TCAS3 
Admission 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี    

การท่องเที่ยว ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลาง 
ม.6 หลักสูตรนานาชาติ 

 ม.6 หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 

2.50 ขึ้นไป 1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติการศึกษา (แนบผลการศึกษา) 
3. ประวัติสุขภาพ/ความบกพร่องทางกายภาพ 
4. กิจกรรมที่ท าร่วมกับโรงเรียน / กิจกรรมจิตอาสา 
5. ผลงานทางวิชาการ / โครงงาน ที่เคยท า 
หรือประกวดรางวัล 
6. ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
7. ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) 
8. เหตุผลที่สนใจเรียนในหลักสูตรฯ ที่สมัคร 
9. GPAX = 30 % 
10. GAT1 = 70 % 

GPAX = 30 % 
GAT1 = 70 % 

การจัดการการโรงแรม ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลาง 
ม.6 หลักสูตรนานาชาติ 
ม.6 หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 

2.50 ขึ้นไป GPAX =  30 % 
GAT1 = 70 % 

การจัดการการโรงแรม พิเศษ ม.6 หลักสูตรแกนกลาง 
ม.6 หลักสูตรนานาชาติ 
ม.6 หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 

2.00 ขึ้นไป GPAX =  30 % 
GAT1 = 70 % 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลาง 
ม.6 หลักสูตรนานาชาติ 
ม.6 หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 

2.75 ขึ้นไป 
และ 3.00 ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ 

GPAX =  20 % 
GAT1 = 30 % 
GAT2 = 50 % 

GPAX =  20 % 
GAT1 = 30 % 
GAT2 = 50 % 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 

พิเศษ ม.6 หลักสูตรแกนกลาง 
ม.6 หลักสูตรนานาชาติ 
ม.6 หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 

2.50 ขึ้นไป 
และ 2.75 ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ 
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คณะศิลปศาสตร์ (ต่อ) 
หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

GPAX  
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

รายละเอียดในการท า Portfolio  
และเงื่อนไขเพิ่มเติม 

ในการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเข้าศึกษา  
TCAS2 และ TCAS4 

TCAS3 
Admission 

อุตสาหกรรม 
การบริการการบิน 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลาง 
ม.6 หลักสูตรนานาชาติ 

2.50 ขึ้นไป 1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติการศึกษา (แนบผลการศึกษา) 
3. ประวัติสุขภาพ/ความบกพร่องทางกายภาพ 
4. กิจกรรมที่ท าร่วมกับโรงเรียน / กิจกรรมจิตอาสา 
5. ผลงานทางวิชาการ / โครงงาน ที่เคยท าหรือประกวดรางวัล 
6. ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
7. ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) 
8. เหตุผลที่สนใจเรียนในหลักสูตรฯ ที่สมัคร 
9. GPAX =  50 % 
10. GAT1 = 50 % 

GPAX =  50 % 
GAT1 = 50 % 

พลศึกษา ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลาง 
ม.6 หลักสูตรนานาชาติ 

2.00 ขึ้นไป 1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติการศึกษา (แนบผลการศึกษา) 
3. ประวัติสุขภาพ/ความบกพร่องทางกายภาพ 
4. กิจกรรมที่ท าร่วมกับโรงเรียน / กิจกรรมจิตอาสา 
5. ผลงานทางวิชาการ / โครงงาน ที่เคยท าหรือประกวดรางวัล 
6. ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
7. ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) 
8. เหตุผลที่สนใจเรียนในหลักสูตรฯ ที่สมัคร 
9. มีผลงานทางด้านกีฬาย้อนหลัง 3 ปี ในระดับประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
GPAX =  30 % 
GAT1 = 70 % 
หมายเหตุ: มีการทดสอบความสามารถทางด้านกีฬาในวันสัมภาษณ์ 

GPAX =  30 % 
GAT1 = 70 % 

ข้อมูลเพ่ิมเติม คณะศิลปศาสตร์  Website : www.larts.rmutt.ac.th     ฝ่ายวิชาการและวิจยั 0 2549 4934   
ช่องทางการติดต่อ ภาคผนวก  หน้า...48   การจัดการเรียนการสอน / รายละเอียดเพ่ิมเติม   ภาคผนวก  หน้า...53 



8 
 

2.  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
หลักสูตร / 
สาขาวิชา 

ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 
GPAX  

5 หรือ 6 ภาค
การศึกษา 

รายละเอียดในการท า Portfolio  
และเงื่อนไขเพิ่มเติม 

ในการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเข้าศึกษา  
TCAS2 และ TCAS4 

TCAS3 
Admission 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หลักสูตร 4 ปี   

วิศวกรรมเครื่องกล ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลาง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ไม่ต่ ากว่า 6 หนว่ยกิต กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ไม่ต่ ากว่า 6 หนว่ยกติ 

2.50 ขึ้นไป 1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติการศึกษา Transcript เฉลี่ยสะสม 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา 
3. เหตุผลที่สนใจจะเข้าศึกษา และความคาดหวังต่อการเรียน  
   ในหลักสูตร  
4. ความสามารถ/ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (เช่น word,  
   excel, power point, Photoshop) หรืออ่ืน ๆ  
5. ความสามารถพิเศษ (เช่น กีฬา ดนตรี) (ถ้ามี) 
6. ผลงานที่ภาคภูมิใจ/ที่ได้รับรางวัล หรือผลงานทางวิชาการ/  
   โครงการ/โครงงานวิทยาศาสตร์ที่เคยท า    
   (ระดับโรงเรียนจังหวัด เขต ประเทศ)  
7. คติประจ าใจ 
8. เกียรติบัตร/รูปภาพ ประกอบกิจกรรมจิตอาสา/กิจกรรม 
   ที่ท าในโรงเรียน-ชุมชน  
9. มีผลงานทางวิชาการท่ีโดดเด่น หรือเคยได้รับรางวัล   
   ประกวดแข่งขันทางวิชาการ 
10. สอบสมรรถนะวิชาชีพครู 
หมายเหตุ : ทุกสาขาวิขา 
ต้องมีความสามารถในการมองเห็นโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการ
ทดลองปฏิบัตใินสาขาวิชาท่ีสมัคร 
 

GPAX = 20 % 
GAT = 10 % 
PAT1 = 10 % 
PAT2 = 10 % 
PAT5 = 50 % 
พิจารณาผูส้มัครที่เลือก 
มทร.ธัญบุรี ไม่เกินล าดับ 5 

วิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลาง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ไม่ต่ ากว่า 6 หนว่ยกิต กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ไม่ต่ ากว่า 6 หนว่ยกติ 

2.50 ขึ้นไป GPAX = 20 % 
GAT = 10 % 
PAT1 = 10 % 
PAT2 = 10 % 
PAT5 = 50 % 
พิจารณาผูส้มัครที่เลือก 
มทร.ธัญบุรี ไม่เกินล าดับ 5 
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ต่อ) 

หลักสูตร / สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 
GPAX  

5 หรือ 6 ภาค
การศึกษา 

รายละเอียดในการท า Portfolio  
และเงื่อนไขเพิ่มเติม 

ในการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเข้าศึกษา  
TCAS2 และ TCAS4 

TCAS3 
Admission 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
และระบบอัตโนมัติ 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลาง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ไม่ต่ ากว่า 6 หนว่ยกิต กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ไม่ต่ ากว่า 6 หนว่ยกิต 

2.75 ขึ้นไป 1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติการศึกษา Transcript เฉลี่ยสะสม  
   5 หรือ 6 ภาค การศึกษา 
3. เหตุผลที่สนใจจะเข้าศึกษา และความคาดหวัง 
   ต่อการเรียนในหลักสูตร  
4. ความสามารถ/ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (เช่น word,  
   excel, power point, Photoshop) หรืออ่ืน ๆ 
5. ความสามารถพิเศษ (เช่น กีฬา ดนตรี) (ถ้ามี) 
6. ผลงานที่ภาคภูมิใจ/ที่ได้รับรางวัล หรือผลงานทาง  
   วิชาการ/โครงการ/โครงงานวิทยาศาสตร์ที่เคยท า    
   (ระดับโรงเรียนจังหวัด เขต ประเทศ)  
7. คติประจ าใจ 
8. เกียรติบัตร/รูปภาพ ประกอบกิจกรรมจิตอาสา/กิจกรรม 
   ที่ท าในโรงเรียน-ชุมชน  
9. มีผลงานทางวิชาการท่ีโดดเด่น หรือเคยได้รับรางวัล   
   ประกวดแข่งขันทางวิชาการ 
10. สอบสมรรถนะวิชาชีพครู 
หมายเหตุ : ทุกสาขาวิขา 
ต้องมีความสามารถในการมองเห็นโดยไม่เป็นอุปสรรค 
ต่อการเรียนและการทดลองปฏิบัติในสาขาวิชาท่ีสมัคร 

GPAX = 20 % 
GAT = 10 % 
PAT1 = 10 % 
PAT2 = 10 % 
PAT5 = 50 % 
พิจารณาผูส้มัครที่เลือก 
มทร.ธัญบุรี ไม่เกินล าดับ 5 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลาง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ไม่ต่ ากว่า 6 หนว่ยกิต กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ไม่ต่ ากว่า 6 หนว่ยกิต 

2.50 ขึ้นไป GPAX = 20 % 
GAT = 10 % 
PAT1 = 10 % 
PAT2 = 10 % 
PAT5 = 50 % 
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ต่อ) 

หลักสูตร / สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 
GPAX  

5 หรือ 6 ภาค
การศึกษา 

รายละเอียดในการท า Portfolio  
และเงื่อนไขเพิ่มเติม 

ในการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเข้าศึกษา  
TCAS2 และ TCAS4 

TCAS3 
Admission 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) หลักสูตร 4 ปี    

เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลาง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ไม่ต่ ากว่า 6 หนว่ยกิต กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ไม่ต่ ากว่า 6 หนว่ยกติ 

2.50 ขึ้นไป 1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติการศึกษา Transcript เฉลี่ยสะสม     
   5 หรือ 6 ภาค การศึกษา 
3. เหตุผลที่สนใจจะเข้าศึกษา และความคาดหวังต่อการเรียน  
   ในหลักสูตร  
4. ความสามารถ/ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (เช่น word,  
   excel, power point, Photoshop) หรืออ่ืน ๆ  
5. ความสามารถพิเศษ (เช่น กีฬา ดนตรี) (ถ้ามี) 
6. ผลงานที่ภาคภูมิใจ/ที่ได้รับรางวัล หรือผลงานทางวิชาการ/  
   โครงการ/โครงงานวิทยาศาสตร์ที่เคยท า    
   (ระดับโรงเรียนจังหวัด เขต ประเทศ)  
7. คติประจ าใจ 
8. เกียรติบัตร/รูปภาพ ประกอบกิจกรรมจิตอาสา/กิจกรรม 
   ที่ท าในโรงเรียน-ชุมชน  
9. มีผลงานทางวิชาการท่ีโดดเด่น หรือเคยได้รับรางวัล   
   ประกวดแข่งขันทางวิชาการ 
10. สอบสมรรถนะวิชาชีพครู 
หมายเหตุ : ทุกสาขาวิขา 
ต้องมีความสามารถในการมองเห็นโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
และการทดลองปฏิบัติในสาขาวิชาท่ีสมัคร 
 

GPAX = 20 % 
GAT = 20 % 
PAT5 = 60 % 

 

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลาง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ไม่ต่ ากว่า 6 หนว่ยกิต กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ไม่ต่ ากว่า 6 หนว่ยกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.50 ขึ้นไป GPAX = 20 % 
GAT = 20 % 
PAT5 = 60 % 
พิจารณาผูส้มัครที่เลือก 
มทร.ธัญบุรี ไม่เกินล าดับ 5 

 



11 
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ต่อ) 

หลักสูตร / สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 
GPAX  

5 หรือ 6 ภาค
การศึกษา 

รายละเอียดในการท า Portfolio  
และเงื่อนไขเพิ่มเติม 

ในการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเข้าศึกษา  
TCAS2 และ TCAS4 

TCAS3 
Admission 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี  
  

วิศวกรรม 
เมคคาทรอนิกส์ 
 
 
 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลาง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ไม่ต่ ากว่า 6 หนว่ยกิต กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ไม่ต่ ากว่า 6 หนว่ยกติ 

2.75 ขึ้นไป 1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติการศึกษา Transcript เฉลี่ยสะสม  
   5 หรือ 6 ภาค การศึกษา 
3. เหตุผลที่สนใจจะเข้าศึกษา และความคาดหวังต่อการเรียน  
   ในหลักสูตร  
4. ความสามารถ/ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (เช่น word,  
   excel, power point, Photoshop) หรืออ่ืน ๆ  
5. ความสามารถพิเศษ (เช่น กีฬา ดนตรี) (ถ้ามี) 
6. ผลงานที่ภาคภูมิใจ/ที่ได้รับรางวัล หรือผลงานทางวิชาการ/  
   โครงการ/โครงงานวิทยาศาสตร์ที่เคยท า    
   (ระดับโรงเรียนจังหวัด เขต ประเทศ)  
7. คติประจ าใจ 
8. เกียรติบัตร/รูปภาพ ประกอบกิจกรรมจิตอาสา/กิจกรรม 
   ที่ท าในโรงเรียน-ชุมชน  
9. มีผลงานทางวิชาการท่ีโดดเด่น หรือเคยได้รับรางวัล   
   ประกวดแข่งขันทางวิชาการ 
หมายเหตุ : ทุกสาขาวิขา 
ต้องมีความสามารถในการมองเห็นโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
และการทดลองปฏิบัติในสาขาวิชาท่ีสมัคร 
 

GPAX = 25 % 
GAT = 25 % 
PAT1 = 25 % 

PAT2 = 25 % 

 

 

 



12 
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ต่อ) 

หลักสูตร / สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 
GPAX  

5 หรือ 6 ภาค
การศึกษา 

รายละเอียดในการท า Portfolio  
และเงื่อนไขเพิ่มเติม 

ในการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเข้าศึกษา  
TCAS2 และ TCAS4 

TCAS3 
Admission 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี    

นวัตกรรมการเรียนรู้ 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลาง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ไม่ต่ ากว่า 6 หนว่ยกิต กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ไม่ต่ ากว่า 6 หนว่ยกติ 

2.50 ขึ้นไป 1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติการศึกษา Transcript เฉลี่ยสะสม     
   5 หรือ 6 ภาค การศึกษา 
3. เหตุผลที่สนใจจะเข้าศึกษา และความคาดหวังต่อการเรียน  
   ในหลักสูตร  
4. ความสามารถ/ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (เช่น word,  
   excel, power point, Photoshop) หรืออ่ืน ๆ  
5. ความสามารถพิเศษ (เช่น กีฬา ดนตรี) (ถ้ามี) 
6. ผลงานที่ภาคภูมิใจ/ที่ได้รับรางวัล หรือผลงานทางวิชาการ/  
   โครงการ/โครงงานวิทยาศาสตร์ที่เคยท า    
   (ระดับโรงเรียนจังหวัด เขต ประเทศ)  
7. คติประจ าใจ 
8. เกียรติบัตร/รูปภาพ ประกอบกิจกรรมจิตอาสา/กิจกรรม 
   ที่ท าในโรงเรียน-ชุมชน  
9. มีผลงานทางวิชาการท่ีโดดเด่น หรือเคยได้รับรางวัล   
   ประกวดแข่งขันทางวิชาการ 
 หมายเหตุ : ทุกสาขาวิขา 
ต้องมีความสามารถในการมองเห็นโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
และการทดลองปฏิบัติในสาขาวิชาท่ีสมัคร 

GPAX = 30 % 
GAT = 20 % 
PAT1 = 25 % 
PAT2 = 25 % 
พิจารณาผูส้มัครที่เลือก 
มทร.ธัญบุรี ไม่เกินล าดับ 5 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) หลักสูตร 4 ปี   
เทคโนโลยีบริหารงาน
ก่อสร้าง 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลาง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ไม่ต่ ากว่า 6 หนว่ยกิต กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ไม่ต่ ากว่า 6 หนว่ยกติ 

2.50 ขึ้นไป GPAX = 30 % 
GAT = 20 % 
PAT1 = 25 % 
PAT2 = 25 % 
พิจารณาผูส้มัครที่เลือก 
มทร.ธัญบุรี ไม่เกินล าดับ 5 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  Website : www.teched.rmutt.ac.th     ฝ่ายวชิาการและวิจัย 0 2549 4724  
ช่องทางการติดต่อ ภาคผนวก  หน้า...46   การจัดการเรียนการสอน / รายละเอียดเพ่ิมเติม   ภาคผนวก  หน้า...51 
 

http://www.teched.rmutt.ac.th/
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3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
หลักสูตร / 
สาขาวิชา 

ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 
GPAX  

5 หรือ 6 ภาค
การศึกษา 

รายละเอียดในการท า Portfolio  
และเงื่อนไขเพิ่มเติม 

ในการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเข้าศึกษา  
TCAS2 และ TCAS4 

TCAS3 
Admission 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี    
การผลิตพืช 

ปกติ 
ม.6 หลักสูตรแกนกลาง 
ม.6 หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 

2.25 ขึ้นไป พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติการศึกษา (แนบผลการศึกษา) 
3. ประวัติสุขภาพ/ความบกพร่อง 
   ทางกายภาพ 
4. กิจกรรมที่ท าร่วมกับโรงเรียน / กิจกรรม 
   จิตอาสา 
5. ผลงานทางวิชาการ / โครงงาน ที่เคยท า 
   หรือประกวดรางวัล 
6. ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
7. ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) 
8. เหตุผลที่สนใจเรียนในหลักสูตรฯ ที่สมัคร 

GPAX = 20 % 
GAT1 = 30 % 
GAT2 = 50 % 
ต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 1 
มีคะแนน GAT1 และ GAT2 ไม่ต่ ากว่า 1 
พิจารณาผู้สมัครที่เลือก มทร.ธัญบุรี ไม่เกินล าดับ 5 

สัตวศาสตร์ 
ปกติ 

ม.6 หลักสูตรแกนกลาง 
ม.6 หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 

2.25 ขึ้นไป 

ประมง 
ปกติ 

ม.6 หลักสูตรแกนกลาง 
ม.6 หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 

2.25 ขึ้นไป 

เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลาง 
ม.6 หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 

2.25 ขึ้นไป 

วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
การอาหาร 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลาง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ไม่ต่ ากว่า 
22 หน่วยกิต 
 

2.50 ขึ้นไป GPAX = 20 % 
GAT1 = 10 % 
GAT2 = 20 % 
PAT1 = 20 % 
PAT2 = 30 % 
ต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 1 
มีคะแนน GAT1 และ GAT2 ไม่ต่ ากว่า 1 
พิจารณาผู้สมัครที่เลือก มทร.ธัญบุรี ไม่เกินล าดับ 5 

ข้อมูลเพ่ิมเติม คณะเทคโนโลยีการเกษตร  Website :  www.agr.rmutt.ac.th     ฝ่ายวิชาการและวิจัย 0 2592 1943, 02592 1955 ต่อ 2026   
ช่องทางการติดต่อ ภาคผนวก  หน้า...49   การจัดการเรียนการสอน / รายละเอียดเพ่ิมเติม   ภาคผนวก  หน้า...53 
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4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

หลักสูตร / สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 
GPAX  

5 หรือ 6 ภาค
การศึกษา 

TCAS2  
Quota 

TCAS3 
Admission  

TCAS4 
Direct 

Admission 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี     

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
รวม 12 สาขาวิชา 

ปกติ 
ม.6 หลักสูตรแกนกลาง
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า  
12 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ไม่ต่ ากว่า  
22 หน่วยกิต 

3.00 ขึ้นไป พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
รายละเอียดในการท า Portfolio  
1. ประวัติทั่วไป 
2. ผลการศึกษา (แนบผลการศึกษา) 
3. เหตุผลที่สนใจสมัครเข้าศึกษาและความคาดหวัง
ต่อหลักสูตรที่สมัคร 
4. ผลงานทางวิชาการ ที่เคยท าหรือประกวดระดับ
โรงเรียน/ระดับเขต/ระดับจังหวัด/ระดับประเทศ 
(ถ้ามี) 
5. กิจกรรมที่ท าร่วมกับโรงเรียน พร้อมรูป
ภาพประกอบ 
6. ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
7. ทักษะภาษาต่างประเทศ ทุกภาษา 
 
หมายเหตุ : สอบสัมภาษณ์ 
1. เลือกสาขาวิชาในชั้นปีที่ 2 
2. สาขาวิชาท่ีต้องมีความสามารถในการมองเห็น 
โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน และการทดลองปฏิบัติ
ในสาขาวิชาท่ีสมัคร 
      1) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
      2) วิศวกรรมเคมี 
      3) วิศวกรรมวัสด-ุวิศวกรรมพอลิเมอร์ 

GPAX = 20 % 
GAT = 25 % 
PAT1 = 20 % 
PAT2 = 35 % 
ต้องมีคะแนนรวม
ไม่ต่ ากว่า 5 

ไม่รับ 

วิศวกรรมเคมี ปกติ 
วิศวกรรมโยธา ปกติ 
วิศวกรรมไฟฟ้า ปกติ 
วิศวกรรมเครื่องกล ปกติ 
วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรม 
ระบบการผลิตอัตโนมัติ 

ปกติ 

วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรม 
อุตสาหการและโลจิสติกส์ 

ปกติ 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
และโทรคมนาคม 

ปกติ 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปกติ 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปกติ 
วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ ปกติ 
วิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ ปกติ 

วิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม ปกติ 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) 

หลักสูตร / สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 
GPAX  

5 หรือ 6 ภาค
การศึกษา 

TCAS2  
Quota 

TCAS3 
Admission  

TCAS4 
Direct Admission 

วิศวกรรมชลประทานและการ
จัดการน้ า 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลาง
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า  
12 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ไม่ต่ ากว่า  
22 หน่วยกิต 

2.75 ขึ้นไป พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน
ของผู้สมัคร 
1. ประวัติทั่วไป 
2. ผลการศึกษา (แนบผลการศึกษา) 
3. เหตุผลที่สนใจสมัครเข้าศึกษาและ
ความคาดหวังต่อหลักสูตรที่สมคัร 
4. ผลงานทางวิชาการ ที่เคยท าหรือ
ประกวดระดับโรงเรียน/ระดับเขต/
ระดับจังหวัด/ระดับประเทศ (ถ้ามี) 
5. กิจกรรมที่ท าร่วมกับโรงเรียน 
พร้อมรูปภาพประกอบ 
6. ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
7. ทักษะภาษาต่างประเทศ  
ทุกภาษา 

GPAX = 20 % 
GAT = 25 % 
PAT1 = 20 % 
PAT2 = 35 % 
ต้องมีคะแนนรวม
ไม่ต่ ากว่า 5 

พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน
ของผู้สมัคร 
1. ประวัติทั่วไป 
2. ผลการศึกษา (แนบผลการศึกษา) 
3. เหตุผลที่สนใจสมัครเข้าศึกษาและ
ความคาดหวังต่อหลักสูตรที่สมคัร 
4. ผลงานทางวิชาการ ที่เคยท าหรือ
ประกวดระดับโรงเรียน/ระดับเขต/
ระดับจังหวัด/ระดับประเทศ (ถ้ามี) 
5. กิจกรรมที่ท าร่วมกับโรงเรียน 
พร้อมรูปภาพประกอบ 
6. ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
7. ทักษะภาษาต่างประเทศ  
ทุกภาษา 

วิศวกรรมอาหาร ปกติ 2.75 ขึ้นไป 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
อากาศยาน 

ปกติ 3.00 ขึ้นไป ไม่รับ ไม่รับ 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติม คณะวิศวกรรมศาสตร์  Website : www.engineer.rmutt.ac.th      ฝ่ายวิชาการ 0 2549 3403  0 2549 3560   งานทะเบียนและวผล  0 2549 3381-2 
ช่องทางการติดต่อ ภาคผนวก  หน้า...49   การจัดการเรียนการสอน / รายละเอียดเพ่ิมเติม   ภาคผนวก  หน้า...53 
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5. คณะบริหารธุรกิจ  
หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

GPAX  
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

TCAS2  
Quota 

TCAS3 
Admission  

TCAS4 
Direct Admission 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตร 4 ปี     

การตลาด-
การตลาด 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลาง  
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ไม่ต่ ากว่า 4 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ไม่ต่ ากว่า 4 หน่วยกิต กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ไม่ต่ ากว่า 4 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม 
ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่ต่ ากว่า 
6 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้  
สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่ต่ ากว่า 
2 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ไม่ต่ ากว่า 1 หนว่ยกิต และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ไม่ต่ ากว่า 4 หน่วยกิต   

2.50 ขึ้นไป ต้องมผีลการเรียนเฉลี่ย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย / คณิตศาสตร์ 
/ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี / สังคม 
ศาสนา และวัฒนธรรม / 
สุขศึกษาและพลศึกษา /  
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี/
ภาษาต่างประเทศ 
แต่ละกลุ่ม แต่ละกลุ่ม 
ไม่ต่ ากว่า 1 
ต้องมีผลการสอบ  
GAT 1 / GAT 2 
และ PAT 1 
   

GPAX = 30 % 
GAT = 40 % 
PAT1 = 30 % 
ต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 10 
ต้องมผีลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย /คณิตศาสตร์ / 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สังคม 
ศาสนา และวัฒนธรรม / สุขศึกษา
และพลศึกษา / การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี/ภาษาต่างประเทศ  
แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ ากว่า 1 
ต้องมีผลการสอบ GAT 1 / GAT 2 
และ PAT 1  
พิจารณาผู้สมัครที่เลือก มทร.ธัญบุรี 
ไม่เกินล าดับ 3 

ไม่รับ 

การตลาด- 
การค้าปลีก 

ปกติ 2.50 ขึ้นไป ต้องมผีลการเรียนเฉลี่ยกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย / 
คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี / สังคม 
ศาสนา และวัฒนธรรม /  
สุขศึกษาและพลศึกษา /   
การงานอาชีพและเทคโนโลยี/
ภาษาต่างประเทศแต่ละกลุ่ม
ไม่ต่ ากว่า 1 
ต้องมีผลการสอบ GAT 1 / 
GAT 2  และ PAT1  

การตลาด-การจัด
นิทรรศการ 
และการตลาด 
เชิงกิจกรรม 

ปกติ 2.50 ขึ้นไป ไม่รับ 
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คณะบริหารธุรกิจ (ต่อ) 

หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

GPAX  
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

TCAS2 
Quota 

TCAS3 
Admission 

TCAS4 
Direct 

Admission 
การจัดการ- 
การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลาง  
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ไม่ต่ ากว่า  
6 หน่วยกิต กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ไม่ต่ ากว่า 8 หน่วยกิต  
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ไม่ต่ ากว่า 8 หน่วยกิต  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม 
ศาสนา และวัฒนธรรม  
ไม่ต่ ากว่า 8 หน่วยกิต   
และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ ากว่า 
6 หน่วยกิต  

2.50 ขึ้นไป ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ไม่ต่ ากว่า 2/ 
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2/ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ไม่ต่ ากว่า 2 / สังคม ศาสนา  
และวัฒนธรรม ไม่ต่ ากว่า 2 /
ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ ากว่า 2 
ต้องมีผลการสอบ GAT 1 / GAT 2 
และ PAT 1 
 
 

GPAX = 30 % 
GAT = 40 % 
PAT1 = 30 % 
ต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 10 
ต้องมผีลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ไม่ต่ ากว่า 2/ คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2/ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ ากว่า 2 / สังคม 
ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่ต่ ากว่า 2 /
ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ ากว่า 2 
ต้องมีผลการสอบ GAT 1 / GAT 2 และ PAT 1  
พิจารณาผู้สมัครที่เลือก มทร.ธัญบุรี ไม่เกินล าดับ 3 

ไม่รับ 

การจัดการ-
นวัตกรรมการ
จัดการธุรกิจ 

ปกติ 2.50 ขึ้นไป ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ไม่ต่ ากว่า 2/ 
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2/ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ า
กว่า 2 / สังคม ศาสนา และ
วัฒนธรรม ไม่ต่ ากว่า 2/ 
ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ ากว่า 2 
ต้องมีผลการสอบ GAT 1 / GAT 2 
และ PAT 1 
 

GPAX = 30 % 
GAT = 40 % 
PAT1 = 30 % 
ต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 10 
ต้องมผีลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ไม่ต่ ากว่า 2/ คณิตศาสตร์  
ไม่ต่ ากว่า 2/ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ ากว่า 
2 / สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่ต่ ากว่า 2/ 
ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ ากว่า 2 
ต้องมีผลการสอบ GAT 1 / GAT 2 และ PAT 1  
พิจารณาผู้สมัครที่เลือก มทร.ธัญบุรี ไม่เกินล าดับ 3 

ไม่รับ 
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คณะบริหารธุรกิจ (ต่อ) 

หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

GPAX  
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

TCAS2 
Quota 

TCAS3 
Admission 

TCAS4 
Direct 

Admission 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลาง  

เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ไม่ต่ ากว่า 6 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ไม่ต่ ากว่า 6 หน่วยกิต กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม 
ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่ต่ ากว่า 
8 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่ต่ ากว่า 
3 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ไม่ต่ ากว่า 3 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ไม่ต่ ากว่า  
3 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ไมต่่ ากว่า 6 หนว่ยกิต  
 

2.50 ขึ้นไป ต้องมผีลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ไม่ต่ ากว่า 2 
 / คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2 
/ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ไม่ต่ ากว่า 2 / สังคม ศาสนา และ
วัฒนธรรม ไม่ต่ ากว่า 1 /  
สุขศึกษาและพลศึกษา  
ไม่ต่ ากว่า 1 / ศิลปะ ไม่ต่ ากว่า 1  
/ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ไม่ต่ ากว่า 1 /ภาษาต่างประเทศ  
ไม่ต่ ากว่า 2 
ต้องมีผลการสอบ GAT 1 / GAT 2 
และ PAT 1 
   

GPAX = 30 % 
GAT = 40 % 
PAT1 = 30 % 
ต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 10 
ต้องมผีลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย ไม่ต่ ากว่า 2 
 / คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2 
/ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ไม่ต่ ากว่า 2 
/ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  
ไม่ต่ ากว่า 1 
/ สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่ต่ ากว่า 1 
/ ศิลปะ ไม่ต่ ากว่า 1 
 / การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ไม่ต่ ากว่า 1 
/ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ ากว่า 2 
ต้องมีผลการสอบ GAT 1 / GAT 2 
และ PAT 1  
พิจารณาผู้สมัครที่เลือก มทร.ธัญบุรี  
ไม่เกินล าดับ 3 

ไม่รับ 
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คณะบริหารธุรกิจ (ต่อ) 

หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

GPAX  
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

TCAS2 
Quota 

TCAS3 
Admission 

TCAS4 
Direct 

Admission 
การบริหารธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลาง  
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ไม่ต่ ากว่า 6 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ไม่ต่ ากว่า  
6 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศ  
ไม่ต่ ากว่า 6 หน่วยกิต 

2.50 ขึ้นไป ต้องมผีลการเรียนเฉลี่ยกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ไม่ต่ ากว่า 2 / คณิตศาสตร์  
ไม่ต่ ากว่า 2 / วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ไม่ต่ ากว่า 1 / 
ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ ากว่า 2  
ต้องมีผลการสอบ GAT 1 / 
GAT 2 และ PAT 1 
 

GPAX = 30 % 
GAT = 40 % 
PAT1 = 30 % 
ต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 10 
ต้องมผีลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ไม่ต่ ากว่า 2/ คณิตศาสตร์  
ไม่ต่ ากว่า 2 / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ไม่ต่ ากว่า 1 /ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ ากว่า 2  
ต้องมีผลการสอบ GAT 1 / GAT 2  
และ PAT 1  
พิจารณาผู้สมัครที่เลือก มทร.ธัญบุรี  
ไม่เกินล าดับ 3 

ไม่รับ 

การจัดการ 
โลจิสติกส์ 
และซัพพลายเชน 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลาง 
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ไม่ต่ ากว่า 6 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ไม่ต่ ากว่า  
12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ไม่ต่ ากว่า 6 หน่วยกิต  

2.50 ขึ้นไป ต้องมผีลการเรียนเฉลี่ยกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ไม่ต่ ากว่า 2  / คณิตศาสตร์  
ไม่ต่ ากว่า 2 / วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ไม่ต่ ากว่า 2 /
ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ ากว่า 1 
ต้องมีผลการสอบ  
GAT 1 / GAT 2 และ PAT 1 
 

GPAX = 30 % 
GAT = 40 % 
PAT1 = 30 % 
ต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 10 
ต้องมผีลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ไม่ต่ ากว่า 2 / คณิตศาสตร์ 
ไม่ต่ ากว่า 2 / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ไม่ต่ ากว่า 2 /ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ ากว่า 1 
ต้องมีผลการสอบ GAT 1 / GAT 2  
และ PAT 1  
พิจารณาผู้สมัครที่เลือก มทร.ธัญบุรี  
ไม่เกินล าดับ 3 

ไม่รับ 
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คณะบริหารธุรกิจ (ต่อ) 

หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

GPAX  
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

รายละเอียดในการท า Portfolio 
และเงื่อนไขเพิ่มเติม 

ในการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเข้าศึกษา 
TCAS2 และ TCAS4 

TCAS3 
Admission 

การเงิน ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลาง  
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ไม่ต่ ากว่า 10 หน่วยกิต กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ไม่ต่ ากว่า 6 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ ากว่า  
6 หน่วยกิต 
 

2.25 ขึ้นไป ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2 /  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ ากว่า 1.5 / 
ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ ากว่า 1.5 
ต้องมีผลการสอบ GAT 1 / GAT 2   
และ PAT 1 
 

GPAX = 30 % 
GAT = 40 % 
PAT1 = 30 % 
ต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 10 
ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2/ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ ากว่า 1.5 /
ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ ากว่า 1.5 
ต้องมีผลการสอบ GAT 1 / GAT 2 และ PAT 1  
พิจารณาผู้สมัครที่เลือก มทร.ธัญบุรี  
ไม่เกินล าดับ 5 
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คณะบริหารธรกิจ (ต่อ) 

หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

GPAX  
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

TCAS2 
Quota 

TCAS3 
Admission 

TCAS4 
Direct 

Admission 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตร 4 ปี     

บัญชีบัณฑิต ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลาง  
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ไม่ต่ ากว่า  
10 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ไม่ต่ ากว่า 6 หน่วยกิต  
 
 

2.50 ขึ้นไป ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 
1/ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ไม่ต่ ากว่า 1 /ภาษาต่างประเทศ  
ไม่ต่ ากว่า 1 
ต้องมีผลการสอบ GAT 1 / GAT 2 
และ PAT 1 
 

GPAX = 30 % 
GAT = 40 % 
PAT1 = 30 % 
ต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 10 
ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 
1/ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ไม่ต่ ากว่า 1 /ภาษาต่างประเทศ  
ไม่ต่ ากว่า 1 
ต้องมีผลการสอบ GAT 1 / GAT 2 
และ PAT 1  
พิจารณาผูส้มัครที่เลือก มทร.ธัญบุรี 
ไม่เกินล าดบั 3 

ไม่รับ 
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คณะบริหารธุรกิจ (ต่อ) 

หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

GPAX  
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

รายละเอียดในการท า Portfolio 
และเงื่อนไขเพิ่มเติม 

ในการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเข้า
ศึกษา 

TCAS2 และ TCAS4 

TCAS3 
Admission 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี    

เศรษฐศาสตร์-
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลาง  
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ไม่ต่ ากว่า 6 หน่วยกิต กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 
10 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ไม่ต่ ากว่า 6 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ไม่ต่ ากว่า 6 หน่วยกิต  

2.00 ขึ้นไป ต้องมผีลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย ไม่ต่ ากว่า 2 
 / คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2 
/ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ไม่ต่ ากว่า 1  /ภาษาต่างประเทศ  
ไม่ต่ ากว่า 1 
ต้องมีผลการสอบ GAT 1 / GAT 2  
และ PAT 1 
 

GPAX = 30 % 
GAT = 40 % 
PAT1 = 30 % 
ต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 10 
ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ไม่ต่ ากว่า 2/ คณิตศาสตร์  
ไม่ต่ ากว่า 2  / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ไม่ต่ ากว่า 1  /ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ ากว่า 1 
ต้องมีผลการสอบ GAT 1 / GAT 2 และ PAT 1  
พิจารณาผู้สมัครที่เลือก มทร.ธัญบุรี  
ไม่เกินล าดับ 5 
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คณะบริหารธุรกิจ (ต่อ) 

หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

GPAX  
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

รายละเอียดในการท า Portfolio 
และเงื่อนไขเพิ่มเติม 

ในการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัคร
เข้าศึกษา 

TCAS2 และ TCAS4 

TCAS3 
Admission 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตร 4 ปี    
International 
Business 
Administration   
หลักสูตรนานาชาติ 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลาง / ม.6 หลักสูตร
นานาชาติ 
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ไม่ต่ ากว่า 6 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 6 หน่วยกิต  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ไม่ต่ ากว่า 6 หน่วยกิต  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา  
และวัฒนธรรม ไม่ต่ ากว่า 8 หน่วยกิต  
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษา 
และพลศึกษา ไม่ต่ ากว่า 3 หน่วยกิต  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ไม่ต่ ากว่า  
3 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ไม่ต่ ากว่า  
3 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ ากว่า 6 หน่วยกิต  

2.00 ขึ้นไป ต้องมผีลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย ไม่ต่ ากว่า 2 / 
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2/
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ า
กว่า 2 / สังคม ศาสนา และ
วัฒนธรรม ไม่ต่ ากว่า 1  
/ สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่ต่ ากว่า 1  
/ ศิลปะ ไม่ต่ ากว่า 1 / การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ไม่ต่ ากว่า 1 /
ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ ากว่า 1 
ต้องมีผลการสอบ GAT 1 / GAT 2 
และ PAT 1 
 

GPAX = 30 % 
GAT = 40 % 
PAT1 = 30 % 
ต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 10 
ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ไม่ต่ ากว่า 2 / คณิตศาสตร์  
ไม่ต่ ากว่า 2  / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ไม่ต่ ากว่า 2 / สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  
ไม่ต่ ากว่า 1 / สุขศึกษาและพลศึกษา  
ไม่ต่ ากว่า 1 / ศิลปะ ไม่ต่ ากว่า 1 /  
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไม่ต่ ากว่า 1 /
ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ ากว่า 1 
ต้องมีผลการสอบ GAT 1 / GAT 2 และ PAT 1  
พิจารณาผูส้มัครที่เลือก มทร.ธัญบุรี  
ไม่เกินล าดบั 5 

Logistics and 
Supply Chain 
Management   
หลักสูตรนานาชาติ 

ปกติ 

ข้อมูลเพ่ิมเติม คณะบริหารธุรกิจ  Website : www.bus.rmutt.ac.th      ฝ่ายวิชาการ 0 2549 3241 
ช่องทางการติดต่อ ภาคผนวก  หน้า...49   การจัดการเรียนการสอน / รายละเอียดเพ่ิมเติม   ภาคผนวก  หน้า...54 

 
 

http://www.bus.rmutt.ac.th/
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6. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

หลักสูตร / สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 
GPAX  

5 หรือ 6 ภาค
การศึกษา 

TCAS2  
Quota 

TCAS3 
Admission  

TCAS4 
Direct 

Admission 

หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี     

การออกแบบแฟชั่น 
และนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย 

ปกติ  ม.6 หลักสูตรแกนกลาง 2.25 ขึ้นไป รายละเอียดในการท า Portfolio  
1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติการศึกษา (แนบผลการศึกษา) 
3. กิจกรรมที่ท าร่วมกับโรงเรียน / กิจกรรมจิตอาสา 
4. ผลงานทางวิชาการ/โครงงาน ที่เคยท าหรือ
ประกวดรางวัล 
5. ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
 
 

GPAX = 30 % 
GAT =  30 % 
PAT6 = 40 % 

ไม่รับ 

อาหารและโภชนาการ ปกติ  ม.6 หลักสูตรแกนกลาง 2.50 ขึ้นไป GPAX = 30 % 
GAT =  30 % 
PAT6 = 40 % 

ไมรับ 

ศิลปะประดิษฐ์ในงาน 
คหกรรมศาสตร์ 

ปกติ  ม.6 หลักสูตรแกนกลาง 2.25 ขึ้นไป GPAX = 30 % 
GAT =  30 % 
PAT6 = 40 % 

ไม่รับ 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) หลักสูตร 4 ปี    

การศึกษาปฐมวัย  ปกติ  ม.6 หลักสูตรแกนกลาง 2.50 ขึ้นไป GPAX = 30 % 
GAT =  30 % 
PAT5 = 40 % 

ไม่รับ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  Website :  www.het.rmutt.ac.th     ฝ่ายวิชาการ 0 2549 3153  
ช่องทางการติดต่อ ภาคผนวก  หน้า...50  การจัดการเรียนการสอน / รายละเอียดเพ่ิมเติม   ภาคผนวก  หน้า...54 
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7. คณะศิลปกรรมศาสตร์       
หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

GPAX  
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

TCAS2  
Quota 

TCAS3 
Admission  

TCAS4 
Direct Admission 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) หลักสูตร 4 ปี     

จิตรกรรม ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลาง 
ม.6 หลักสูตรนานาชาติ 
 

2.00 ขึ้นไป พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 
ของผู้สมัคร 
1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติการศึกษา (แนบผลการศึกษา) 
3. ประวัติสุขภาพ/ความบกพร่องทาง
กายภาพ 
4. กิจกรรมที่ท าร่วมกับโรงเรียน / 
กิจกรรมจิตอาสา 
5. ผลงานทางวิชาการ / โครงงาน 
ที่เคยท าหรือประกวดรางวัล 
6. ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
7. ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) 
8. เหตุผลที่สนใจเรียนในหลักสูตรฯ  
ที่สมัคร                                     
9. น าผลงานทางศิลปะมาเสนอ 
 

หมายเหตุ : สอบทักษะปฏิบัติทางด้าน
ทัศนศิลป์  
 

GPAX = 30 % 
GAT = 30 % 
PAT6 = 40 % 
ต้องมีคะแนนรวม 
ไม่ต่ ากว่า 5 

ไม่รับ 

ทัศนศิลป์ ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลาง 
ม.6 หลักสูตรนานาชาติ 
 

2.00 ขึ้นไป GPAX = 30 % 
GAT = 30 % 
PAT6 = 40 % 
ต้องมีคะแนนรวม 
ไม่ต่ ากว่า 5 

ไม่รับ 

ศิลปะไทย ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลาง 
ม.6 หลักสูตรนานาชาติ 
 

2.00 ขึ้นไป GPAX = 30 % 
GAT = 30 % 
PAT6 = 40 % 
ต้องมีคะแนนรวม 
ไม่ต่ ากว่า 5 

พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติการศึกษา (แนบผลการศึกษา) 
3. ประวัติสุขภาพ/ความบกพร่องทางกายภาพ 
4. กิจกรรมที่ท าร่วมกับโรงเรียน / กิจกรรมจิต
อาสา 
5. ผลงานทางวิชาการ / โครงงาน ที่เคยท าหรือ
ประกวดรางวัล 
6. ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
7. ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) 
8. เหตุผลที่สนใจเรียนในหลักสูตรฯ ที่สมัคร                                     
9. น าผลงานทางศิลปะมาเสนอ 
 

หมายเหตุ : สอบทักษะปฏิบัติทางด้าน
ทัศนศิลป์  
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คณะศิลปกรรมศาสตร ์(ต่อ) 

หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้า

ศึกษา 

GPAX  
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

TCAS2  
Quota 

TCAS3 
Admission  

TCAS4 
Direct Admission 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) หลักสูตร 4 ปี    

ออกแบบ
นิเทศศิลป์ 

ปกติ ม.6 หลักสูตร
แกนกลาง 
ม.6 หลักสูตร
นานาชาติ 

2.50 ขึ้นไป พิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงานของผูส้มัคร 
1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติการศึกษา (แนบผล
การศึกษา) 
3. ประวัติสุขภาพ/ความ
บกพร่องทางกายภาพ 
4. กิจกรรมที่ท าร่วมกับโรงเรียน 
/ กิจกรรมจิตอาสา 
5. ผลงานทางวิชาการ / 
โครงงาน ที่เคยท าหรือประกวด
รางวัล 
6. ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
7. ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
(ถ้ามี) 
8. เหตุผลที่สนใจเรียนใน
หลักสูตรฯ ที่สมัคร                                     
9. น าผลงานทางศิลปะมาเสนอ 
 

หมายเหตุ : สอบทักษะปฏิบัติ
ทางด้านออกแบบ 

ไม่รับ 
 

ไม่รับ 

ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

ปกติ ม.6 หลักสูตร
แกนกลาง 
ม.6 หลักสูตร
นานาชาติ 
 

2.50 ขึ้นไป GPAX = 30 % 
GAT = 30 % 
PAT6 = 40 % 
ต้องมีคะแนนรวม ไม่ต่ ากว่า 5 

พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติการศึกษา (แนบผลการศึกษา) 
3. ประวัติสุขภาพ/ความบกพร่องทางกายภาพ 
4. กิจกรรมที่ท าร่วมกับโรงเรียน / กิจกรรมจิตอาสา 
5. ผลงานทางวชิาการ / โครงงาน ที่เคยท าหรือประกวดรางวัล 
6. ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
7. ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) 
8. เหตุผลที่สนใจเรียนในหลักสูตรฯ ที่สมัคร                                     
9. น าผลงานทางศิลปะมาเสนอ 
หมายเหตุ : สอบทักษะปฏิบัติทางด้านออกแบบ 

ออกแบบ
ภายใน 

ปกติ ม.6 หลักสูตร
แกนกลาง 
ม.6 หลักสูตร
นานาชาติ 

2.50 ขึ้นไป GPAX = 30 % 
GAT = 30 % 
PAT6 = 40 % 
ต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 5 

ไม่รับ 
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คณะศิลปกรรมศาสตร ์(ต่อ) 

หลักสูตร / สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 
GPAX  

5 หรือ 6 ภาค
การศึกษา 

รายละเอียดในการท า Portfolio  
และเงื่อนไขเพิ่มเติม 

ในการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเข้าศึกษา  
TCAS2 และ TCAS4 

TCAS3 
Admission  

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) หลักสูตร 4 ปี   

นวัตกรรมการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
ร่วมสมัย 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลาง 
ม.6 หลักสูตรนานาชาติ 
 

2.50 ขึ้นไป พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติการศึกษา (แนบผลการศึกษา) 
3. ประวัติสุขภาพ/ความบกพร่องทางกายภาพ 
4. กิจกรรมที่ท าร่วมกับโรงเรียน / กิจกรรมจิตอาสา 
5. ผลงานทางวิชาการ / โครงงาน ที่เคยท าหรือประกวดรางวัล 
6. ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
7. ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) 
8. เหตุผลที่สนใจเรียนในหลักสูตรฯ ที่สมัคร                                     
9. น าผลงานทางศิลปะมาเสนอ 
 

หมายเหตุ : สอบทักษะปฏิบัติทางด้านออกแบบ 

GPAX = 30 % 
GAT = 30 % 
PAT6 = 40 % 
ต้องมีคะแนนรวม 
ไม่ต่ ากว่า 5 
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คณะศิลปกรรมศาสตร ์(ต่อ) 

หลักสูตร / สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 
GPAX  

5 หรือ 6 ภาค
การศึกษา 

รายละเอียดในการท า Portfolio  
และเงื่อนไขเพิ่มเติม 

ในการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเข้าศึกษา  
TCAS2 และ TCAS4 

TCAS3 
Admission  

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศล.บ.) หลักสูตร 4 ปี   

นาฏศิลป์ไทยศึกษา ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลาง 
ม.6 หลักสูตรนานาชาติ 
 

2.00 ขึ้นไป พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติการศึกษา (แนบผลการศึกษา) 
3. ประวัติสุขภาพ/ความบกพร่องทางกายภาพ 
4. กิจกรรมที่ท าร่วมกับโรงเรียน / กิจกรรมจิตอาสา 
5. ผลงานทางวิชาการ / โครงงาน ที่เคยท าหรือประกวดรางวัล 
6. ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
7. ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) 
8. เหตุผลที่สนใจเรียนในหลักสูตรฯ ที่สมัคร 
หมายเหตุ : สอบทักษะปฏิบัติทางด้านนาฏศิลป์ 

GPAX = 30 % 
GAT = 30 % 
PAT5 = 20 % 
PAT6 = 20 % 
ต้องมีคะแนนรวม 
ไม่ต่ ากว่า 5 

ดนตรีคีตศิลป์ไทย
ศึกษา 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลาง 
ม.6 หลักสูตรนานาชาติ 
 

2.00 ขึ้นไป พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติการศึกษา (แนบผลการศึกษา) 
3. ประวัติสุขภาพ/ความบกพร่องทางกายภาพ 
4. กิจกรรมที่ท าร่วมกับโรงเรียน / กิจกรรมจิตอาสา 
5. ผลงานทางวิชาการ / โครงงาน ที่เคยท าหรือประกวดรางวัล 
6. ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
7. ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) 
8. เหตุผลที่สนใจเรียนในหลักสูตรฯ ที่สมัคร 
หมายเหตุ : สอบทักษะปฏิบัติทางด้านดนตรีไทยและคีตศิลป์ไทย 

GPAX = 30 % 
GAT = 30 % 
PAT5 = 20 % 
PAT6 = 20 % 
ต้องมีคะแนนรวม 
ไม่ต่ ากว่า 5 
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คณะศิลปกรรมศาสตร ์(ต่อ) 

หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้า

ศึกษา 

GPAX 
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

TCAS2 
Quota 

TCAS3 
Admission 

TCAS4 
Direct Admission 

ดนตรีคีตศิลป์
สากลศึกษา 

ปกติ ม.6 หลักสูตร
แกนกลาง 
ม.6 หลักสูตร
นานาชาติ 
 

2.00 ขึ้นไป พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติการศึกษา (แนบผลการศึกษา) 
3. ประวัติสุขภาพ/ความบกพร่องทางกายภาพ 
4. กิจกรรมทางดนตรีสากลที่ร่วมแสดงกับโรงเรียน
หรือวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นๆ (ถ้ามี) 
5. ผลงานการเข้าร่วมแข่งขันประกวดรางวัล
ทางด้านดนตรีสากล (ถ้ามี) 
6. สามารเล่นเครื่องดนตรีสากลได้อย่างน้อย 1 
เครื่อง / สามารถขับร้องเพลงในรูปแบบดนตรี
สากลได้ (ส าหรับผู้สมัครเรียนขับร้อง) 
7. ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) 
8. เหตุผลที่สนใจเรียนในหลักสูตรฯ ที่สมัคร 
หมายเหตุ : สอบทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล  
หรือทักษะในการขับร้องเพลงในรูปแบบดนตรี
สากล 

GPAX = 30 % 
GAT = 30 % 
PAT5 = 20 % 
PAT6 = 20 % 
ต้องมีคะแนนรวม 
ไม่ต่ ากว่า 5 

พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติการศึกษา (แนบผลการศึกษา) 
3. ประวัติสุขภาพ/ความบกพร่องทางกายภาพ 
4. กิจกรรมทางดนตรีสากลที่ร่วมแสดงกับโรงเรียน
หรือวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นๆ (ถ้ามี) 
5. ผลงานการเข้าร่วมแข่งขันประกวดรางวัล
ทางด้านดนตรีสากล (ถ้ามี) 
6. สามารเล่นเครื่องดนตรีสากลได้อย่างน้อย 1 
เครื่อง / สามารถขับร้องเพลงในรูปแบบดนตรี
สากลได้ (ส าหรับผู้สมัครเรียนขับร้อง) 
7. ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) 
8. เหตุผลที่สนใจเรียนในหลักสูตรฯ ที่สมัคร 
หมายเหตุ : สอบทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล 
หรือทักษะในการขับร้องเพลงในรูปแบบดนตรี
สากล 
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คณะศิลปกรรมศาสตร ์(ต่อ) 

หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้า

ศึกษา 

GPAX 
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

TCAS2 
Quota 

TCAS3 
Admission 

TCAS4 
Direct Admission 

ศิลปศึกษา ปกติ ม.6 หลักสูตร
แกนกลาง 
ม.6 หลักสูตร
นานาชาติ 
 

2.50 ขึ้นไป พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติการศึกษา (แนบผลการศึกษา) 
3. ประวัติสุขภาพ/ความบกพร่องทางกายภาพ 
4. กิจกรรมที่ท าร่วมกับโรงเรียน / กิจกรรมจิตอาสา 
5. ผลงานทางวิชาการ / โครงงาน ที่เคยท าหรือ
ประกวดรางวัล 
6. ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
7. ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) 
8. เหตุผลที่สนใจเรียนในหลักสูตรฯ ที่สมัคร                     
9. น าผลงานทางศิลปะมาเสนอ 
หมายเหตุ : สอบทักษะปฏิบัติด้านทัศนศิลป์ 

GPAX = 30 % 
GAT = 30 % 
PAT5 = 20 % 
PAT6 = 20 % 
ต้องมีคะแนนรวม 
ไม่ต่ ากว่า 5 

ไม่รับ 

ข้อมูลเพ่ิมเติม คณะศิลปกรรมศาสตร์ Website : www.fa.rmutt.ac.th     ฝ่ายวิชาการและวิจัย 0 2549 3273  งานทะเบียน  0 2549 3279 
ช่องทางการติดต่อ ภาคผนวก  หน้า...50  การจัดการเรียนการสอน / รายละเอียดเพ่ิมเติม   ภาคผนวก  หน้า...54 
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8. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

GPAX  
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

TCAS2 
Quota 

TCAS3 
Admission  

TCAS4 
Direct Admission 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตร 4 ปี  
   

เทคโนโลยี 
การถ่ายภาพ 
และภาพยนตร์ 

ปกติ ม.6 หลักสูตร
แกนกลาง 
เรียนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ไม่ต่ ากว่า 6 หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  
ไม่ต่ ากว่า 6 หน่วยกิต 
ม.6 หลักสูตร 
ตามอัธยาศัย (กศน.) 

2.00 ขึ้นไป 
 

สอบสัมภาษณ์ (แนบเอกสาร ผลงานที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่สมัครมาด้วย)  
1. ประวัติส่วนตัว 
2. ประวัติการศึกษา 
3. เหตุผลที่สนใจสมัครเข้าศึกษาและความคาดหวังต่อ 
   สาขาวิชาที่สมัคร 
4. ผลงานทางวิชาการ ที่เคยท าหรือประกวดระดับ   
   โรงเรียน/ระดับเขต/ระดับจังหวัด/ระดับประเทศ  
   (ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้อง หรือสอดคล้องกับสาขาวิชาที่สมัคร 
5. ผลงานอื่นๆ หรือผลงานที่แสดงถึงศักยภาพ 
   ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร 
6. กิจกรรมที่ท าร่วมกับโรงเรียน พร้อมภาพประกอบ 
7. ความสามารถพิเศษ 
8. ทักษะภาษาต่างประเทศ ทุกภาษา 
9. ทักษะปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครเข้า 
   ศึกษาต่อ 
หมายเหตุ :  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 
ต้องมีความสามารถในการมองเห็นโดยไม่เป็นอุปสรรค 
ต่อการเรียน และการทดลองปฏิบัติในสาขาวิชา 
ที่สมัคร 
 

GPAX = 20 % 
GAT1 = 20 % 
GAT2 = 15 % 
PAT1 = 15 % 
PAT2 = 30 % 
ต้องมีคะแนนรวม 
ไม่ต่ ากว่า 15 

ไม่รับ 
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คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ต่อ) 

หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

GPAX  
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

TCAS2 
Quota 

TCAS3 
Admission  

TCAS4 
Direct Admission 

เทคโนโลยี 
การโทรทัศน์ 
และวิทยุ 
กระจายเสียง 

ปกติ ม.6 หลักสูตร
แกนกลาง 
เรียนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ไม่ต่ ากว่า 6 หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  
ไม่ต่ ากว่า 6 หน่วยกิต 
 

2.50 ขึ้นไป สอบสัมภาษณ์ (แนบเอกสาร ผลงานที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่สมัครมาด้วย)  
1. ประวัติส่วนตัว 
2. ประวัติการศึกษา 
3. เหตุผลที่สนใจสมัครเข้าศึกษาและความคาดหวังต่อ 
   สาขาวิชาที่สมัคร 
4. ผลงานทางวิชาการ ที่เคยท าหรือประกวดระดับ   
   โรงเรียน/ระดับเขต/ระดับจังหวัด/ระดับประเทศ  
   (ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้อง หรือสอดคล้องกับสาขาวิชาที่สมัคร 
5. ผลงานอื่นๆ หรือผลงานที่แสดงถึงศักยภาพ 
   ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร 
6. กิจกรรมที่ท าร่วมกับโรงเรียน พร้อมภาพประกอบ 
7. ความสามารถพิเศษ 
8. ทักษะภาษาต่างประเทศ ทุกภาษา 
9. ทักษะปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครเข้า 
   ศึกษาต่อ 
หมายเหตุ :  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 
ต้องมีความสามารถในการมองเห็นโดยไม่เป็นอุปสรรค 
ต่อการเรียน และการทดลองปฏิบัติในสาขาวิชา 
ที่สมัคร 

GPAX = 20 % 
GAT1 = 20 % 
GAT2 = 15 % 
PAT1 = 15 % 
PAT2 = 30 % 
ต้องมีคะแนนรวม 
ไม่ต่ ากว่า 15 

ไม่รับ 
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คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ต่อ) 

หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

GPAX  
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

TCAS2 
Quota 

TCAS3 
Admission  

TCAS4 
Direct Admission 

เทคโนโลยี
มัลติมีเดีย 

ปกติ ม.6 หลักสูตร
แกนกลาง 
เรียนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ไม่ต่ ากว่า 6 หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  
ไม่ต่ ากว่า 6 หน่วยกิต 
ม.6 หลักสูตร 
ตามอัธยาศัย (กศน.) 

2.00 ขึ้นไป สอบสัมภาษณ์ (แนบเอกสาร ผลงานที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่สมัครมาด้วย)  
1. ประวัติส่วนตัว 
2. ประวัติการศึกษา 
3. เหตุผลที่สนใจสมัครเข้าศึกษาและความคาดหวังต่อ 
   สาขาวิชาที่สมัคร 
4. ผลงานทางวิชาการ ที่เคยท าหรือประกวดระดับ   
   โรงเรียน/ระดับเขต/ระดับจังหวัด/ระดับประเทศ  
   (ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้อง หรือสอดคล้องกับสาขาวิชาที่สมัคร 
5. ผลงานอื่นๆ หรือผลงานที่แสดงถึงศักยภาพ 
   ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร 
6. กิจกรรมที่ท าร่วมกับโรงเรียน พร้อมภาพประกอบ 
7. ความสามารถพิเศษ 
8. ทักษะภาษาต่างประเทศ ทุกภาษา 
9. ทักษะปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครเข้า 
   ศึกษาต่อ 
หมายเหตุ :  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 
ต้องมีความสามารถในการมองเห็นโดยไม่เป็นอุปสรรค 
ต่อการเรียน และการทดลองปฏิบัติในสาขาวิชา 
ที่สมัคร 

ไม่รับ 
 

ไม่รับ 

เทคโนโลยี 
สื่อดิจิทัล 

ปกติ 2.30 ขึ้นไป GPAX = 20 % 
GAT1 = 20 % 
GAT2 = 15 % 
PAT1 = 15 % 
PAT2 = 30 % 
ต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ า
กว่า 15 

ไม่รับ 
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คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ต่อ) 

หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

GPAX  
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

รายละเอียดในการท า Portfolio  
และเงื่อนไขเพิ่มเติม 

ในการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเข้าศึกษา  
TCAS2 และ TCAS4 

TCAS3 
Admission  

เทคโนโลยี 
การพิมพ์ดิจิทัล 
และบรรจุภัณฑ์ 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลาง 
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า  
6 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ไม่ต่ ากว่า 6 หน่วยกิต 
ม.6 หลักสูตรตามอัธยาศัย 
(กศน.) 

2.00 ขึ้นไป สอบสัมภาษณ์ (แนบเอกสาร ผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครมาด้วย)  
1. ประวัติส่วนตัว 
2. ประวัติการศึกษา 
3. เหตุผลที่สนใจสมัครเข้าศึกษาและความคาดหวังต่อสาขาวิชาที่สมัคร 
4. ผลงานทางวิชาการ ที่เคยท าหรือประกวดระดับโรงเรียน/ระดับเขต/ 
   ระดับจังหวัด/ระดับประเทศ (ถ้ามี) ที่เก่ียวข้องหรือสอดคล้องกับ 
   สาขาวิชาที่สมัคร 
5. ผลงานอื่นๆ หรือผลงานที่แสดงถึงศักยภาพที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร 
6. กิจกรรมที่ท าร่วมกับโรงเรียน พร้อมภาพประกอบ 
7. ความสามารถพิเศษ 
8. ทักษะภาษาต่างประเทศ ทุกภาษา 
9. ทักษะปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษาต่อ 
หมายเหตุ :  
สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์รับผู้สมัคร อายุไม่น้อยกว่า  
18 ปี (เกิดวันที่ 12 พฤษภาคม 2547)  และอายุไม่เกิน 22 ปี  
(เกิดวันที่ 12 พฤษภาคม 2543) 

GPAX = 20 % 
GAT1 = 20 % 
GAT2 = 15 % 
PAT1 = 15 % 
PAT2 = 30 % 
ต้องมีคะแนนรวม 
ไม่ต่ ากว่า 15 

เทคโนโลยี 
การโฆษณา 
และประชาสัมพันธ์ 

ปกติ 2.00 ขึ้นไป 
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คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ต่อ) 

หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

GPAX  
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

TCAS2  
Quota 

TCAS3 
Admission  

TCAS4 
Direct Admission 

เทคโนโลยี 
การถ่ายภาพ 
และภาพยนตร์ 

พิเศษ ม.6 หลักสูตร
แกนกลาง 
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  
ไม่ต่ ากว่า 4 หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  
ไม่ต่ ากว่า 4 หน่วยกิต 
ม.6 หลักสูตรตาม
อัธยาศัย (กศน.) 

2.00 ขึ้นไป สอบสัมภาษณ์ (แนบเอกสาร ผลงานที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่สมัครมาด้วย)  
1. ประวัติส่วนตัว 
2. ประวัติการศึกษา 
3. เหตุผลที่สนใจสมัครเข้าศึกษาและความคาดหวังต่อ 
   สาขาวิชาที่สมัคร 
4. ผลงานทางวิชาการ ที่เคยท าหรือประกวดระดับ   
   โรงเรียน/ระดับเขต/ระดับจังหวัด/ระดับประเทศ  
   (ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้อง หรือสอดคล้องกับสาขาวิชาที่สมัคร 
5. ผลงานอื่นๆ หรือผลงานที่แสดงถึงศักยภาพ 
   ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร 
6. กิจกรรมที่ท าร่วมกับโรงเรียน พร้อมภาพประกอบ 
7. ความสามารถพิเศษ 
8. ทักษะภาษาต่างประเทศ ทุกภาษา 
9. ทักษะปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครเข้า
ศึกษาต่อ 
หมายเหตุ :  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 
ต้องมีความสามารถในการมองเห็นโดยไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการเรียน และการทดลองปฏิบัติในสาขาวิชา 
ที่สมัคร 
 

GPAX = 20 % 
GAT1 = 20 % 
GAT2 = 15 % 
PAT1 = 15 % 
PAT2 = 30 % 
ต้องมีคะแนนรวม 
ไม่ต่ ากว่า 15 

ไม่รับ 

เทคโนโลยี
มัลติมีเดีย 

พิเศษ 2.00 ขึ้นไป ไม่รับ 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติม คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน  Website : www.mct.rmutt.ac.th     ฝ่ายวิชาการและวิจยั 0 2549 4505    
ช่องทางการติดต่อ ภาคผนวก  หน้า...51  การจัดการเรียนการสอน / รายละเอียดเพ่ิมเติม   ภาคผนวก  หน้า...54 
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9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

GPAX  
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

รายละเอียดในการท า Portfolio  
และเงื่อนไขเพิ่มเติม 

ในการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเข้าศึกษา  
TCAS2 และ TCAS4 

TCAS3 
Admission 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี   

คณิตศาสตร์
ประยุกต์  
 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลาง  
ม.6 หลักสูตรนานาชาติ 
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า  
6 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ไม่ต่ ากว่า  
6 หน่วยกิต 

2.50 ขึ้นไป 
- GPAX กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ไม่ต่ า
กว่า 2.50  

พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติการศึกษา (แนบผลการศึกษา) 
3. เหตุผลที่สนใจสมัครเข้าศึกษาและความคาดหวังต่อหลักสูตรที่สมัคร 
4. ผลงานทางวิชาการ ที่เคยท าหรือประกวดระดับโรงเรียน/ระดับเขต/ระดับจังหวัด/ 
   ระดับประเทศ (ถ้ามี) 
5. กิจกรรมที่ท าร่วมกับโรงเรียน พร้อมรูปภาพประกอบ (ถ้ามี) 
6. ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
7. ทักษะภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี)  เช่น ภาษาอังกฤษ 
8. ต้องไม่มีความบกพร่องทางกายภาพท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการ 
   ทดลองปฏิบัติในสาขาวิชาที่สมัคร 

GPAX = 30 % 
PAT1 = 70 % 
ต้องมีคะแนนรวม 
ไม่ต่ ากว่า 1 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 

หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

GPAX  
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

รายละเอียดในการท า Portfolio  
และเงื่อนไขเพิ่มเติม 

ในการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเข้าศึกษา  
TCAS2 และ TCAS4 

TCAS3 
Admission 

ชีววิทยา
ประยุกต์  

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลาง  
ม.6 หลักสูตรนานาชาติ 
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า   
6 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ไม่ต่ ากว่า  
6 หน่วยกิต 
 

2.25 ขึ้นไป 
- GPAX กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 

พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติการศึกษา (แนบผลการศึกษา) 
3. เหตุผลที่สนใจสมัครเข้าศึกษาและความคาดหวังต่อหลักสูตรที่สมัคร 
4. ผลงานทางวิชาการ ที่เคยท าหรือประกวดระดับโรงเรียน/ระดับเขต/ระดับจังหวัด/ 
   ระดับประเทศ (ถ้ามี) 
5. กิจกรรมที่ท าร่วมกับโรงเรียน พร้อมรูปภาพประกอบ (ถ้ามี) 
6. ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
7. ต้องมีความสามารถในการมองเห็นโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
   และการทดลองปฏิบัติในสาขาวิชาที่สมัคร 
8. ต้องไม่มีความบกพร่องทางกายภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
   และการทดลองปฏิบัติในสาขาวิชาที่สมัคร 

GPAX = 30 % 
PAT1 = 20 % 
PAT2 = 50 % 
ต้องมีคะแนนรวม 
ไม่ต่ ากว่า 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 

หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

GPAX  
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

รายละเอียดในการท า Portfolio  
และเงื่อนไขเพิ่มเติม 

ในการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเข้าศึกษา  
TCAS2 และ TCAS4 

TCAS3 
Admission 

สถิติ
ประยุกต์  

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลาง  
ม.6 หลักสูตรนานาชาติ 
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า  
6 หน่วยกิต  

2.00 ขึ้นไป พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติการศึกษา (แนบผลการศึกษา) 
3. เหตุผลที่สนใจสมัครเข้าศึกษาและความคาดหวังต่อหลักสูตรที่สมัคร 
4. ผลงานทางวิชาการ ที่เคยท าหรือประกวดระดับโรงเรียน/ระดับเขต/ระดับจังหวัด/ 
   ระดับประเทศ (ถ้ามี) 
5. กิจกรรมที่ท าร่วมกับโรงเรียน พร้อมรูปภาพประกอบ (ถ้ามี) 
6. ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
7. ต้องไม่มีความบกพร่องทางกายภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
   และการทดลองปฏิบัติในสาขาวิชาที่สมัคร 

GPAX = 100 % 
 

เคมีประยุกต์ 
 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลาง  
ม.6 หลักสูตรนานาชาติ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า  
6 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ไม่ต่ ากว่า 6 หน่วยกิต 
 

2.00 ขึ้นไป 
- GPAX กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
ไม่ต่ ากว่า 2.00  
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 

พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติการศึกษา (แนบผลการศึกษา) 
3. เหตุผลที่สนใจสมัครเข้าศึกษาและความคาดหวังต่อหลักสูตรที่สมัคร 
4. ผลงานทางวิชาการ ที่เคยท าหรือประกวด ระดับโรงเรียน/ระดับเขต/ระดับจังหวัด/ 
   ระดับประเทศ (ถ้ามี) 
5. กิจกรรมที่ท าร่วมกับโรงเรียน พร้อมรูปภาพประกอบ (ถ้ามี) 
6. ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
7. ต้องมีความสามารถในการมองเห็นโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
   และการทดลองปฏิบัติในสาขาวิชาที่สมัคร 
8. ต้องไม่มีความบกพร่องทางกายภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและ  
   การทดลองปฏิบัติในสาขาวิชาที่สมัคร 

GPAX = 100 % 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 
หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา GPAX  

5 หรือ 6 ภาคการศึกษา 
TCAS2  
Quota 

TCAS3 
Admission  

TCAS4 
Direct Admission 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร
ดิจิทัล 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลาง 
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 
15 หน่วยกิต กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ไม่ต่ ากว่า 
20 หน่วยกิต  
 

2.50 ขึ้นไป 
- GPAX กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  
ไม่ต่ ากว่า 2.50  
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี  
ไม่ต่ ากว่า 2.75 

พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติการศึกษา (แนบผลการศึกษา) 
3. เหตุผลที่สนใจสมัครเข้าศึกษา 
   และความคาดหวังต่อหลักสูตรที่สมัคร 
4. ผลงานทางวิชาการ ที่เคยท าหรือประกวด 
   ระดับ โรงเรียน/ระดับเขต/ระดับจังหวัด/  
   ระดับประเทศ (ถ้ามี) 
5. กิจกรรมที่ท าร่วมกับโรงเรียน พร้อมรูปภาพ  
   ประกอบ (ถ้ามี) 
6. ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
7. ทักษะภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี)  
   เช่นภาษาอังกฤษ 
8. ต้องมีความสามารถในการมองเห็น 
   โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
   และการทดลองปฏิบัติในสาขาวิชาที่สมัคร 
9. ต้องไม่มีความบกพร่องทางกายภาพ 
   ที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการทดลอง 
   ปฏิบัติในสาขาวิชาที่สมัคร 
 

GPAX = 50 % 
PAT1 = 30 % 
PAT2 = 20 % 
ต้องมีคะแนนรวม
ไม่ต่ ากว่า 1 
 
 

ไม่รับ 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

ปกติ 2.25 ขึ้นไป 
- GPAX กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 2.50  
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี  
ไม่ต่ ากว่า 2.25 
 

GPAX = 100 % 
 

ไม่รับ 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 

หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

GPAX  
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

รายละเอียดในการท า Portfolio  
และเงื่อนไขเพิ่มเติม 

ในการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเข้าศึกษา  
TCAS2 และ TCAS4 

TCAS3 
Admission  

ฟิสิกส์ประยุกต์-
เทคโนโลยี
เครื่องมือวัด 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลาง  
ม.6 หลักสูตรนานาชาติ  
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า  
6 หน่วยกิต กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ไม่ต่ ากว่า  
6 หน่วยกิต 

2.00 ขึ้นไป พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติการศึกษา (แนบผลการศึกษา) 
3. เหตุผลที่สนใจสมัครเข้าศึกษาและความคาดหวังต่อหลักสูตรที่สมัคร 
4. ผลงานทางวิชาการ ที่เคยท าหรือประกวดระดับโรงเรียน/ระดับเขต/ระดับจังหวัด/ 
   ระดับประเทศ (ถ้ามี) 
5. กิจกรรมที่ท าร่วมกับโรงเรียน พร้อมรูปภาพประกอบ (ถ้ามี) 
6. ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
7. ทักษะภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) เช่น ภาษาอังกฤษ 
8. ต้องไม่มีความบกพร่องทางกายภาพท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและ 
   การทดลองปฏิบัติในสาขาวิชาที่สมัคร 

GPAX = 100 % 
 
 

ฟิสิกส์ประยุกต์-
นวัตกรรมวัสดุ 
และนาโน
เทคโนโลยี 

ปกติ 2.00 ขึ้นไป 

วิทยาศาสตร์
และการจัดการ
เทคโนโลยี
อาหาร 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลาง   
ม.6 หลักสูตรนานาชาติ 
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า  
12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ไม่ต่ ากว่า 
22 หน่วยกิต 
 

2.50 ขึ้นไป 
 

พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติการศึกษา (แนบผลการศึกษา) 
3. เหตุผลที่สนใจสมัครเข้าศึกษาและความคาดหวังต่อหลักสูตร ที่สมัคร 
4. ผลงานทางวิชาการ ที่เคยท าหรือประกวด ระดับโรงเรียน/ระดับเขต/ระดับจังหวัด/ 
   ระดับประเทศ (ถ้ามี) 
5. กิจกรรมที่ท าร่วมกับโรงเรียน พร้อมรูปภาพประกอบ (ถ้ามี) 
6. ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
7. ต้องไม่มีความบกพร่องทางกายภาพท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและ 
   การทดลองปฏิบัติในสาขาวิชาที่สมัคร 
8. ต้องมีความสามารถในการมองเห็นโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและ 
   การทดลองปฏิบัติในสาขาวิชาที่สมัคร 

GPAX = 30 % 
GAT = 30 % 
PAT1 = 10 % 
PAT2 = 30 % 
ต้องมีคะแนนรวม
ไม่ต่ ากว่า 1 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 

หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

GPAX  
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

รายละเอียดในการท า Portfolio  
และเงื่อนไขเพิ่มเติม 

ในการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเข้าศึกษา  
TCAS2 และ TCAS4 

TCAS3 
Admission  

การวิเคราะห์ 
และจัดการข้อมูล 
ขนาดใหญ่ 

ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลาง  
ม.6 หลักสูตรนานาชาติ  
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
ไม่ต่ ากว่า 6 หน่วยกิต  
และกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ไม่ต่ ากว่า 6 หน่วยกิต 

 

2.25 ขึ้นไป พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติการศึกษา (แนบผลการศึกษา) 
3. เหตุผลที่สนใจสมัครเข้าศึกษาและความ คาดหวังต่อหลักสูตรที่สมัคร 
4. ผลงานทางวิชาการ ที่เคยท าหรือประกวดระดับโรงเรียน/ระดับเขต/ระดับจังหวัด/ 
   ระดับประเทศ (ถ้ามี) 
5. กิจกรรมที่ท าร่วมกับโรงเรียน พร้อมรูปภาพประกอบ (ถ้ามี) 
6. ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
7. ทักษะภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) เช่น ภาษาอังกฤษ 
8. ต้องไม่มีความบกพร่องทางกายภาพท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและ 
   การทดลองปฏิบัติในสาขาวิชาที่สมัคร 
9. ต้องมีความสามารถในการมองเห็นโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและ 
   การทดลองปฏิบัติในสาขาวิชาที่สมัคร 

GPAX = 60 % 
PAT1 = 20 % 
PAT2 = 20 % 
ต้องมีคะแนนรวม
ไม่ต่ ากว่า 1 

ข้อมูลเพ่ิมเติม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Website : www.sci.rmutt.ac.th     งานทะเบียนและวัดผล 0 2549 4156  
ช่องทางการติดต่อ ภาคผนวก  หน้า...51  การจัดการเรียนการสอน / รายละเอียดเพ่ิมเติม   ภาคผนวก  หน้า...54 
 

 
 
 
 
 

http://www.sci.rmutt.ac.th/
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10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

หลักสูตร / สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 
GPAX  

5 หรือ 6 ภาค
การศึกษา 

TCAS2 
Quota 

TCAS3 
Admission 

TCAS4 
Direct 

Admission 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) หลักสูตร 5 ปี    
สถาปัตยกรรม ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลาง  

ม.6 หลักสูตรนานาชาติ 
2.00 ขึ้นไป พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 

1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติการศึกษา (แนบผลการศึกษา) 
3. กิจกรรมที่ท าร่วมกับโรงเรียน / กิจกรรมจิตอาสา 
4. ผลงานทางวิชาการ / โครงงานที่เคยท าหรือประกวด 
   รางวัล 
5. ความสามารถพิเศษ  
6. ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ  
7. เหตุผลที่สนใจเรียนในหลักสูตรฯ ที่สมัคร                                     
8. ผลงานทางด้านศิลปะและการออกแบบทาง 
   สถาปัตยกรรม/สถาปัตยกรรมภายใน ที่เคยท า 
   หรือประกวดหรือที่เก่ียวข้อง 
9. สอบสัมภาษณ์และสอบทักษะปฏิบัติ 
   ทางด้านออกแบบ 

GAT = 50 % 
PAT4 = 50 % 
ต้องมีคะแนนรวม
ไม่ต่ ากว่า 20 

ไม่รับ 

สถาปัตยกรรมภายใน ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลาง  
ม.6 หลักสูตรนานาชาติ 

2.00 ขึ้นไป GAT = 50 % 
PAT4 = 50 % 
ต้องมีคะแนนรวม
ไม่ต่ ากว่า 10 

ไม่รับ 

 
 
ข้อมูลเพ่ิมเติม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   Website :  www.arch.rmutt.ac.th   /  Facebook : Faculty of Architecture Community Rmutt  

                                                        ฝ่ายวิชาการ 0 2549 4765 / งานทะเบียน  0 2549 4777 
 

ช่องทางการติดต่อ ภาคผนวก  หน้า...51  การจัดการเรียนการสอน / รายละเอียดเพ่ิมเติม   ภาคผนวก  หน้า...54 
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11. คณะการแพทย์บูรณาการ 

หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้า

ศึกษา 

GPAX  
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

รายละเอียดในการท า Portfolio  
และเงื่อนไขเพิ่มเติม 

ในการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเข้าศึกษา  
TCAS2 และ TCAS4 

TCAS3 
Admission  

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.) หลักสูตร 4 ปี 
การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์บัณฑิต 

ปกติ ม.6 หลักสูตร
แกนกลาง 
เรียนกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี  
ไม่น้อยกว่า  
22 หน่วยกิต  
และกลุ่มวิชา
คณิตศาสตร์  
ไม่น้อยกว่า  
12 หน่วยกิต 
 

2.75 ขึ้นไป พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
1. ประวัติทั่วไป  
2. ประวัติการศึกษา (แนบผลการศึกษา)  
3. ประวัติสุขภาพ (แนบใบรับรองแพทย์ 5 โรค)  
4. กิจกรรมที่ท าร่วมกับโรงเรียน/กิจกรรมจิตอาสา  
5. ผลงานทางวิชาการ/โครงงานที่เคยท า 
6. ความสามารถพิเศษ  
7. ประวัติการศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
8. เขียนเรียงความเรื่อง “แพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ฉันเข้าใจ” 
หมายเหตุ : สอบสัมภาษณ์ 
มีใบรับรองแพทย์ 5 โรค ได้แก่ 1.วัณโรคในระยะแพร่เชื้อ  2. โรคเท้าช้าง  
3. โรคท่ีเกิดจากสารเสพติด 4. โรคพิษสุราเร้ือรัง  5. โรคอื่นๆ ที่เร้ือรังหรือร้ายแรง  
แสดงอาการอย่างชัดเจนจนเปน็อุปสรรคต่อการเรียน 

GPAX = 10 % 
GAT = 20% 
PAT2 = 30  % 
ค่าน้ าหนักร้อยละของวิชาสามัญ 
วิชาคณิตศาสตร์ 1= 10% 
ค่าน้ าหนักร้อยละของวิชาสามัญ 
วิชาฟิสิกส์ = 10 % 
ค่าน้ าหนักร้อยละของวิชาสามัญ 
วิชาเคมี = 10% 
ค่าน้ าหนักร้อยละของวิชาสามัญ 
วิชาชีววิทยา = 10 % 
ต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 10 
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คณะการแพทย์บูรณาการ (ต่อ) 

หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้า

ศึกษา 

GPAX  
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

รายละเอียดในการท า Portfolio  
และเงื่อนไขเพิ่มเติม 

ในการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเข้าศึกษา  
TCAS2 และ TCAS4 

TCAS3 
Admission  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี   
สุขภาพ 
และความงาม 

ปกติ ม.6 หลักสูตร
แกนกลาง 
ม.6 หลักสูตร 
ตามอัธยาศัย 
(กศน.) 

2.00 ขึ้นไป พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
1. ประวัติส่วนตัว 
2. ประวัติการศึกษา (แนบผลการศึกษา) 
3. เหตุผลที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพ 
   และความงาม 
4. เป้าหมาย/ความคาดหวัง หลังส าเร็จการศึกษา 
5. “จุดเด่นของคุณที่ท าให้คณะกรรมการต้องตัดสินใจเลือกคุณเข้ามาศึกษา 
   ต่อในหลักสูตร” 
6. รางวัล ผลงาน และเกียรติบัตร (ถ้ามี) 
7. การเข้าร่วมกิจกรรมหรือผลงาน ด้านคุณธรรม จริยธรรมและบ าเพ็ญ 
   ประโยชน์ ชว่ยเหลือกิจกรรมภายในโรงเรียน กิจกรรมชุมชนหรือกิจกรรม 
   สาธารณประโยชน์ (สามารถแนบหลักฐาน และรูปภาพประกอบ  
   พร้อมค าอธิบาย) 
8. ผลงานอ่ืน ๆ ตามความถนัดและความสนใจ 
หมายเหตุ : สอบสัมภาษณ์  
- ต้องมีความสามารถในการมองเห็น  โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและ 
การทดลองปฏิบัติในสาขาวิชาท่ีสมัคร 
- ต้องไม่มีความบกพร่องทางกายภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการทดลอง   
ปฏิบัติในสาขาวิชาท่ีสมัคร 

GPAX = 50 % 
GAT = 20 % 
PAT2 = 30 % 
ต้องมีคะแนนรวม 
ไม่ต่ ากว่า 10 
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คณะการแพทย์บูรณาการ (ต่อ) 

หลักสูตร / 
สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้า

ศึกษา 

GPAX  
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

รายละเอียดในการท า Portfolio  
และเงื่อนไขเพิ่มเติม 

ในการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเข้าศึกษา  
TCAS2 และ TCAS4 

TCAS3 
Admission 

นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ปกติ ม.6 หลักสูตร
แกนกลาง 
เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี  
ไม่น้อยกว่า 
12 หน่วยกิต 

 

 2.50 ขึ้นไป พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 
1. ประวัติทั่วไป 
2. ประวัติการศึกษา (แนบผลการศึกษา) 
3. กิจกรรมที่ท าร่วมกับโรงเรียน/กิจกรรมจิตอาสา 
4. ผลงานทางวิชาการ/โครงงานที่เคยท า 
5. ความสามารถพิเศษ 
6. เหตุผลในการเลือกเข้าศึกษา ในหลักสูตร 
หมายเหตุ : สอบสัมภาษณ์  
- ต้องมีความสามารถในการมองเห็นโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
  และการทดลองปฏิบัติในสาขาวิชาท่ีสมัคร 
- ต้องไม่มีความบกพร่องทางกายภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการทดลองปฏิบัต ิ

   ในสาขาวิชาท่ีสมัคร 

GPAX = 50 % 
GAT = 20 % 
PAT2 = 30 % 
ต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 10 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติม คณะการแพทย์บูรณาการ  Website : http://www.im.rmutt.ac.th FACEBOOK : https://www.facebook.com/IMXRMUTT      ฝ่ายวิชาการ โทร. 0 2592 1903,  
                                                                                                                                                                                                         0 2592 1999 ต่อ 1430, 1211   
ช่องทางการติดต่อ ภาคผนวก  หน้า...52  การจัดการเรียนการสอน / รายละเอียดเพ่ิมเติม   ภาคผนวก  หน้า...54 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.im.rmutt.ac.th/
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12. คณะพยาบาลศาสตร์ 
หลักสูตร / สาขาวิชา ภาค วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

GPAX  
5 หรือ 6 ภาค

การศึกษา 

TCAS2  
Quota 

TCAS3 
Admission  

TCAS4 
Direct Admission 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) หลักสูตร 4 ปี     
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปกติ ม.6 หลักสูตรแกนกลาง  

ม.6 หลักสูตรนานาชาติ  
อายุไม่เกิน 25 ปี  
ส่วนสงู ไมน่้อยกว่า 150 เซนติเมตร 
น้ าหนักไม่ต่ ากว่า 40 กิโลกรัม  
ค่าดัชนีมวลกาย ต้องไม่ต่ ากวา่ 17  
และไม่สงูกว่า 30 
ในวันสอบสัมภาษณ์ให้น าผลการตรวจ
สุขภาพ ตามแบบฟอร์มที่ 
www.nurse.rmutt.ac.th จาก
โรงพยาบาลของรัฐบาลหรือเอกชน 
(ยกเว้นคลีนิค) เพ่ือประกอบการสอบ
สัมภาษณ์ 
 

2.0 ขึ้นไป ต้องมีผลการสอบ GAT 
ต้องมีผลการสอบ PAT 2 
ต้องมผีลการตรวจสุขภาพ 

GPAX = 30 % 
GAT = 30 % 
PAT2 = 40 % 
ต้องมีผลการสอบ GAT 
ต้องมีผลการสอบ PAT 2 
ต้องมผีลการตรวจสุขภาพ 

ต้องมผีลการตรวจสุขภาพ 

 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติม คณะพยาบาลศาสตร์   Website :  https://www.nurse.rmutt.ac.th   /  Facebook : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | Facebook 

                                                งานทะเบียน ประมวลผล และสารสนเทศ  0 2549 3109, 080 600 0793 
ช่องทางการติดต่อ ภาคผนวก  หน้า...52  การจัดการเรียนการสอน / รายละเอียดเพ่ิมเติม   ภาคผนวก  หน้า...54 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/nursermutt
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ภาคผนวก 
ช่องทางการติดต่อคณะ 

การจัดการเรียนการสอน / รายละเอียดเพิ่มเติม 
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ช่องทางการติดต่อคณะ 
 หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตร/สาขาวิชา หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ TCAS ปีการศึกษา 2565 
สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมของแต่ละคณะได้ตามช่องทางที่ก าหนด ดังนี้ 
 

คณะ โทรศัพท์ PAGE / LINE OPEN CHAT 
ศิลปศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

โทร. 02 549 4934 
 
งานรับเข้าฯ คณะศิลปศาสตร์ 
น.ส.รุ่งนภา ซึงเจริญ   
โทร. 095 909 6052 
 

  

 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผศ ดร.ปกรณ์เกียรติ์ เศวตเมธิกุล 
โทร. 0854914241 
 
นางสาวปาริฉัตร  ราชสีห์ 
โทร. 0832494196  
หรือ 025494724 

 

 

Open chat : ศึกษาต่อ 
ศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 65 
https://bit.ly/3lNEs9W 
 

Fan page: Rmutt ไทย สังคม มนุษย์พละ จีน ญี่ปุ่น 
อังกฤษ ท่องเที่ยว โรงแรม การบิน
https://qrgo.page.link/bM3dF 
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คณะ โทรศัพท์ PAGE / LINE OPEN CHAT 
เทคโนโลยีการเกษตร นางสมพร ห่วงรักษ์ 

065 5139302 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
02 5921943 
02 5921955 ต่อ 2026 

 

 

 

 

วิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ 025493560 

งานทะเบียน 025493381-2 

 

 

 

บริหารธุรกิจ งานทะเบียน  โทร 02 5493241 
นางจุฑาภรณ์  ยอดเสนีย์ 
0870526467 
นายชาลี  จิตรีผ่อง 
0869009772 
นางบุณยวีร์  ประเสริฐวงษ์ 
0837840046 
นางสาวเบ็ญมาต  อุดมผล 
0846604218 
นางสาวสุพัตรา  สมจิตต์ 
0944418890 
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คณะ โทรศัพท์ PAGE / LINE OPEN CHAT 
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดร.รัฐ  ชมภูพาน 

025493153, 0818781873 
 
นางสาวรุ่งรวิน  แก่นทอง 
025493159, 00865752396 

 

 

 

 

 

 

 

ศิลปกรรมศาสตร์ 

 

ผศ.รัตนฤทธิ์ จันทรรังสี 
025493273, 0898933499 
 
นางชญานิษฐ์ ชาญหมื่นไวย 
025493279, 0899823467 

 

นางชญานิษฐ์ ชาญหม่ืนไวย 

 

 

 

 

 

Open chat :  
https://line.me/ti/g2/IKF-nU3u--
yu9IuCywVBsw?utm_source=invitat
ion&utm_medium=link_copy&utm
_campaign=default=default 
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คณะ โทรศัพท์ PAGE / LINE OPEN CHAT 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน งานรับเข้าศึกษาต่อ &  

งานทะเบียนและวัดผล   
โทร. 0-2549-4507 

  
 

 

 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการ  โทร 02 549 4156 

ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ 
โทร. 081 420 6611 
นางสาววาสนา ทองก าแหง  
โทร. 065 892 2351 
นางสาวรัตน์วดี เล็กเจริญ 
โทร. 088 015 0677 

 
 

 
 

Facebook : SCIandTECH.RMUTT 

 

 

         Line OpenChat : Scitech-Rmutt65 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.นพศักดิ์ ฤทธิ์ดี 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
02 5494765 
 
น.ส.บุญสิตา ทองสุข 
งานทะเบียนคณะ  
02 5494777 
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คณะ โทรศัพท์ PAGE / LINE OPEN CHAT 
การแพทย์บูรณาการ 0 2592 1903 

0 2592 1999 ต่อ 1430, 1211 

 
 
 

 
 

Line official: @tmcrmutt 

 

 
 

Line Open chat: 
งานรับเข้าคณะการแพทย์บูรณาการ 

คณะพยาบาลศาสตร์ รศ.มณฑา  ลิ้มทองกุล 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
089 777 3221 
 
ว่าที่ ร้อยตรี มีนกาญจน์ แจ่มพงษ์ 
งานทะเบียน ประมวลผล  
และสารสนเทศ 
02 549 3109,    080 600 0793  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี 
| Facebook 

 
Line Official: รับเข้าพยาบาลราชมงคล 
https://lin.ee/5NWJOgo 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/nursermutt
https://www.facebook.com/nursermutt
https://lin.ee/5NWJOgo
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รายละเอียดเพิ่มเติม  
คณะ การจัดการเรียนการสอน / รายละเอียดอื่น ๆ  

ศิลปศาสตร์ ภาคปกติ   จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ 
ภาคพิเศษ  จัดการเรียนการสอนในวันและเวลา ดังนี้ 
  จันทร์ – ศุกร์          เวลา 13.00 น. – 21.00 น. 
  เสาร์ – อาทิตย์        เวลา   9.00 น. – 17.00 น. 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาคปกติ  จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ 

เทคโนโลยีการเกษตร ภาคปกติ  จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ 
วิศวกรรมศาสตร์  ภาคปกติ  จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี  มีเงื่อนไข ดังนี้ 
 รับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ไม่ต่ ากว่า 22 หน่วยกิต ดังนี้ 
          1) เลือกสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาในชั้นปีที่ 1 ดังนี้ 

1. วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ า 
2. วิศวกรรมอาหาร      3. วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน 

 2) เลือกสาขาวิชาที่ต้องการในชั้นปีที่ 2  โดยใช้เกณฑ์ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ก าหนด ดังนี้ 
          1. สอบผ่านรายวิชาพ้ืนฐานที่จ าเป็นของสาขาวิชานั้นๆ ก าหนด 
 2.  ตามความต้องการของนักศึกษาในสาขาวิชาที่จะเลือกเรียงตามล าดับ 
 3.  เกรดเฉลี่ยสะสม 2 ภาคการศึกษาในชั้นปีที่ 1 
  4.  จ านวนหน่วยกิตรวมตามแผนการเรียนที่สอบผ่านรวม 2 ภาคการศึกษา 
 5.  เงื่อนไขอ่ืนๆ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จะด าเนินการพิจารณาก าหนดเพ่ิมเติม โดยในชั้นปีที่ 2 ให้นักศึกษาเลือกสาขาวิชา ดังนี้ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  12 สาขาวิชา ดังนี้ 
1. วิศวกรรมโยธา         2. วศิวกรรมสิ่งแวดล้อม                                             3. วิศวกรรมไฟฟ้า 
4. วิศวกรรมเครื่องกล    5. วศิวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมระบบการผลิตอัตโนมัติ     6. วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ 

 7. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  8.  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์                  9. วิศวกรรมเคมี 
10. วิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ                   11.  วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์  12. วิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม 
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รายละเอียดเพิ่มเติม (ต่อ) 
 

คณะ การจัดการเรียนการสอน / รายละเอียดอื่น ๆ  
บริหารธุรกิจ ภาคปกติ จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ 
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ภาคปกติ จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ 
ศิลปกรรมศาสตร์ ภาคปกติ จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ภาคปกติ จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ 

ภาคพิเศษ จัดการเรียนการสอนในวันและเวลา ดังนี้ 
  จันทร์ – ศุกร์          เวลา 13.00 น. – 21.00 น. 
    เสาร์ – อาทิตย์ เวลา   9.00 น. – 17.00 น. 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคปกติ จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคปกติ จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ 
การแพทย์บูรณาการ ภาคปกติ จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ 
พยาบาลศาสตร์ ภาคปกติ จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ 
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สมจิตร์  สุวรักษ์     โทร. 081 9057199 
           ณิชาภัทธ นุ่มสุข     โทร. 081 4506919 
           จีรนันท์ สุขานนท์    โทร. 084 8676005 
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                                    ทมีงานผู้จดัพิมพ์ 

 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                 ขอขอบคุณภาพปกจากฝ่ายประมวลผลและสถิติข้อมลู 

ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชติพงศ์  อูทอง

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ที่ปรึกษา อาจารย์พัฒณ์รพี  สุนันทพจน์

รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หัวหน้าฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ

นางสมจิตร์  สุวรักษ์

สมาชิกฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ

1. นางณิชาภัทธ  นุ่มสุข

2. นางสาวจีรนันท์   สุขานนท์ 


