
ค่าใช่จ่ายตลอดหลกัสูตร / ค่ายืนยนัสิทธ์ิ

รอบที ่1 รอบที ่2

วิศวกรรมโยธา-โครงสร้าง (วศ.ม) ภาคปกติ 15 15
วิศวกรรมขนส่ง (วศ.ม) ภาคปกติ 5 5
วิศวกรรมทรัพยากรน ้า (วศ.ม) ภาคปกติ 10 10
วิศวกรรมโยธา(วศ.เทคนิคธรณี) ภาคปกติ 15 15
วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง ภาคค ่า 20 20
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา (สาขาวิชาเอกวิศวกรรมโยธา) ภาคค ่า 20 15
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา (สาขาวิชาเอกวิศวกรรมนอกฝ่ัง) ภาคค ่า 20 15
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา (สาขาวิชาเอกวิศวกรรมขนส่งและโลจิ ภาคค ่า 20 15
วิศวกรรมเคมี (วศ.ม) ภาคปกติ 20 20
วิศวกรรมเคร่ืองกล (วศ.ม) ภาคปกติ 15 15

วิศวกรรมยานยนต(์หลกัสูตรนานาชาติ)
สามารถติดตามรายละเอียดและสมคัรผา่นทาง

เวบ็ไซต ์สวทช. http://www.nstda.or.th/

วิศวกรรมอาหาร (วศ.ม) ภาคปกติ
ทกัษะวิศวกรรมอาหาร ภาคปกติ
วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.ม) ภาคปกติ
วิศวกรรมไฟฟ้า(วศ.ระบบควบคุมฯ) (วศ.ม) ภาคปกติ 15 15
วิศวกรรมไฟฟ้า(วศ.อิเล็กทรอนิกส์ฯ) (วศ.ม) ภาคปกติ 10 10
วิศวกรรมโลหการ (วศ.ม) ภาคเสาร์-อาทิตย์ 20 20
วิศวกรรมการเช่ือม ภาคเสาร์-อาทิตย์ 20 10
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต ภาคเสาร์-อาทิตย์ 30 30

ภาคปกติ 15 15
ภาคเสาร์-อาทิตย์ 15 20

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.ม) (หลกัสูตรนานาชาติ) ภาคค ่า
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วท.ม) ภาคค ่า
วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ (วศ.ม) (หลกัสูตรนานาชาติ) ภาคค ่า 10 10
วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ (วศ.ม) ภาคเสาร์-อาทิตย์ 10 10
เทคโนโลยีการข้ึนรูปวสัดุและนวตักรรมการผลิต (วศ.ม) ภาคค ่า 40 40
วาริชวิศวกรรม ภาคเสาร์-อาทิตย์ - -
วิศวกรรมชีวภาพ (วศ.ม, วท.ม) ภาคปกติ 15 15

เทคโนโลยีการจดัการพลงังาน  (วศ.ม, วท.ม) ภาคปกติ 40 40
เทคโนโลยีพลงังาน  (วศ.ม, วท.ม) ภาคปกติ 25 25
เทคโนโลยีวสัดุ (วศ.ม) ภาคปกติ 10 10
เทคโนโลยีส่ิงแวดลอ้ม  (วศ.ม, วท.ม) ภาคปกติ 15 15
เทคโนโลยีอุณหภาพ  (วศ.ม, วท.ม) ภาคปกติ 25 10
การออกแบบและผลิตแบบบรูณาการ  (วศ.ม) ภาคปกติ 10 10

วิศวกรรมเคร่ืองกล (คอ.ม.) ภาคปกติ 15 15

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอ.ม.) ภาคค ่า 20 20 เรียนนอกเวลาราชการ และเสาร์-อาทิตย์

วิศวกรรมอุตสาหการ (คอ.ม.) ภาคเสาร์-อาทิตย์ 15 15
วิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกไฟฟ้าก าลงั (คอ.ม.) ภาคเสาร์-อาทิตย์
วิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (คอ.ม.) ภาคเสาร์-อาทิตย์
วิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  (คอ.ม.) ภาคเสาร์-อาทิตย์
เทคโนโลยีการเรียนรู้และส่ือสารมวลชน (คอ.ม.) ภาคเสาร์-อาทิตย์ 15 10
เทคโนโลยีการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ ์ (คอ.ม.) ภาคค ่า 30 30

วิศวกรรมโยธา  (คอ.ม.) ภาคค ่าและภาคเสาร์-อาทิตย์ 10 10

แผนการรับสมคัรบัณฑติศึกษา ระดบัปริญญาโท  ภาคการศึกษาที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560

วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม

หมายเหตุ
จ านวนทีรั่บ

ป.โท

คณะวศิวกรรมศาสตร์

คณะ/สาขา
การเปิดสอน

12
16

30

คณะพลงังานส่ิงแวดล้อมและวสัดุ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

30

15 5

http://admission.kmutt.ac.th/master/master-page/cost


ค่าใช่จ่ายตลอดหลกัสูตร / ค่ายืนยนัสิทธ์ิ

รอบที ่1 รอบที ่2

การสอนคณิตศาสตร์ (วท.ม.) ภาคเสาร์-อาทิตย์ 10 10
คณิตศาสตร์ประยกุต ์(วท.ม.) ภาคปกติ 10 10
เคมีอุตสาหกรรม (วท.ม.) ภาคปกติ 15 15
เคมีศึกษา (วท.ม.) ภาคเสาร์-อาทิตย์ 15 15
จุลชีววิทยาประยกุต ์(วท.ม.) ภาคปกติ 20 20
ฟิสิกส์ (วท.ม.) ภาคปกติ 15 10
ฟิสิกส์ศึกษา (วท.ม.) ภาคเสาร์-อาทิตย์ 10 10
เคมี (วท.ม.) ภาคปกติ 15 15

วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน (วท.ม.) (หลกัสูตรนานาชาติ) ภาคปกติ 15 15

การจดัการทรัพยากรชีวภาพ (วศ.ม, วท.ม) ภาคปกติ 10 5
เทคโนโลยีชีวเคมี (วท.ม.) ภาคปกติ 20 20
เทคโนโลยีชีวภาพ (วท.ม.) (หลกัสูตรนานาชาติ) ภาคปกติ 20 10
เทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว (วท.ม.) (หลกัสูตรนานาชาติ) ภาคปกติ 15 5
ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (วท.ม.) ภาคปกติ 7 8

ภาคปกติ 15 15
ภาคพิเศษ 40 40

การจดัการส าหรับการเป็นผูป้ระกอบการ (บธ.ม.) ภาคพิเศษ 40 40
การจดัการ-วิศวกรรมการเงินและการจดัการ (วท.ม.) ภาคพิเศษ
การจดัการ-การบริหารจดัการองคก์ร (บธ.ม) ภาคพิเศษ
การจดัการ-การบริหารโครงการ (วท.ม, บธ.ม) ภาคพิเศษ
การจดัการ-การจดัการอสงัหาริมทรัพย ์(วท.ม, บธ.ม) ภาคพิเศษ
การจดัการ-การจดัการธุรกิจดิจิทลั (วท.ม, บธ.ม) ภาคพิเศษ
การจดัการ-การจดัการเทคโนโลยีและนวตักรรม (วท.ม, บธ.ม) ภาคพิเศษ

ภาษาศาสตร์ประยกุต-์ ดา้นการสอนภาษาองักฤษ ภาคปกติ 12 12
ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในวิชาชีพและนานาชาติ ภาคเสาร์-อาทิตย์ 15 15
สงัคมศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ภาคค ่า/ภาคเสาร์-อาทิตย์ 15 15

การออกแบบและวางแผน (วท.ม, สถ.ม, ศล.ม) (หลกัสูตรนานาชาติ) ภาคค ่า/ภาคเสาร์-อาทิตย์ 15 15

วิทยาการหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั ภาคปกติ 30 20
ธุรกิจเทคโนโลย(ีวท.ม.) ภาคปกติ

เทคโนโลยีและการจดัการพลงังาน (หลกัสูตรนานาชาติ) ภาคปกติ
เทคโนโลยีพลงังาน (หลกัสูตรนานาชาติ) ภาคปกติ
เทคโนโลยีส่ิงแวดลอ้ม (หลกัสูตรนานาชาติ) ภาคปกติ
เทคโนโลยีและการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (หลกัสูตรนานาชาติ) ภาคปกติ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคค ่า
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคเสาร์-อาทิตย์
วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ ภาคเสาร์-อาทิตย์

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด ณ กนัยายน 2559

20

** ข้อมูลอาจมีการเปลีย่นแปลงตามประกาศมหาวทิยาลยัฯ **

ประกาศใหท้ราบภายหลงั

สถาบันวทิยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

คณะสถาปัตกรรมศาสตร์และการออกแบบ

บัณฑิตวทิยาลยัร่วมด้านพลงังานและส่ิงแวดล้อม (JGSEE)

30 30

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

การรับสมคัรบัณฑติศึกษา ระดบัปริญญาโท  ภาคการศึกษาที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560

คณะศิลปศาสตร์

การเปิดสอน
ป.โท

คณะวทิยาศาสตร์

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

บัณฑิตวทิยาลยัและการจัดการนวตักรรม

การจดัการโลจิสติกส์ (วท.ม.)

หมายเหตุ
จ านวนทีรั่บ

คณะ/สาขา

125 125

http://admission.kmutt.ac.th/master/master-page/cost


หมายเหตุ
สอบข้อเขยีนวชิาเฉพาะ
 - คณะครุศาสตร์อุตสากรรมและเทคโนโลยี เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพแ์ละบรรรจุภณัฑ ์สอบวิชาความรู้พ้ืนฐานทางการพิมพ์
 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  สอบวิชาความรู้พ้ืนฐานทางดา้นวิศวกรรมไฟฟ้า
 - คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว  สอบวิชาความรู้พ้ืนฐานทางดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
 - สถาบนัวิทยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม เฉพาะสาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั  สอบวิชาความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์
 - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทกุสาขาวิชา) สอบวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ GRE ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ


