ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2561
-------------------------------------------------------มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดกําหนดการเปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษาใน
หลักสูตรระดับปริญญาโท ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2561 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบ ดังนี้
กิจกรรม

รับสมัครผานระบบออนไลน
ชําระเงินคาสมัครสอบผานธนาคาร
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
สอบคัดเลือก (ขอเขียนและสัมภาษณ)
ประกาศผลสอบคัดเลือก
บันทึกขอมูลรายงานตัวออนไลน
รายงานตัว สงเอกสารขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
และชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
เปดภาคเรียน

(สําหรับภาคปกติ)
(สําหรับภาคพิเศษ)

ระยะเวลา

วันที่ 17 กันยายน – 31 ตุลาคม 2561
วันที่ 17 กันยายน – 1 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ตามกําหนดการของคณะ (แจงใหทราบในวัน
ประกาศผลสอบคัดเลือกขั้นสุดทาย)
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารยประเสริฐ ปนปฐมรัฐ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1. คุณสมบัติของผูสมัคร
ที่
คณะ / สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร
1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
(แผน ก แบบ ก 1)
016 สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน
017 สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน
(แผน ก แบบ ก 2)
018 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
019 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

คุณสมบัติ / วุฒิที่รับ
เปนผูสาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางดานการศึกษา แตหากสําเร็จการศึกษาใน
สาขาวิชาอื่นๆ ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาทุกสาขาหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันที่ไดรับการรับรองจากทางราชการ กรณีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในสาขาวิชาที่ไมเกี่ยวของทางการศึกษาจะตองศึกษาเพิ่มเติมในหมวดวิชาปรับพื้นฐาน
02-211-601 พื้นฐานทางการศึกษา
020 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาทุกสาขาหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันที่ไดรับการรับรองจากทางราชการ
021 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
022 สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางดานการศึกษา แตหากสําเร็จการศึกษาใน
023 สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน สาขาวิชาอื่นๆ ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
024 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร
(หลักสูตรนานาชาติ)
อุตสาหกรรมบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
วิศวกรรมหุนยนต วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
025 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
วิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีไฟฟา เทคโนโลยีเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวของ โดย
(หลักสูตรนานาชาติ)
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
2 คณะวิศวกรรมศาสตร
(แผน ก แบบ ก 1)
026 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร (หลักสูตรใหม2561) 1.เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จาก
027 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร (หลักสูตรใหม2561) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ ที่ไดการรับรองจากทาง
ราชการโดยมีผลการเรียนดี หรือ
2.เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรอื่นๆ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
สาขาวิชาวิศวกรรม จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศที่
ไดรับการรับรองจากทางราชการโดยมีผลการเรียนดีมาก
3.มีคุณสมบัติอื่นตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิม่ เติม
4.คุณสมบัติอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินจิ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(แผน ก แบบ ก 2)
028 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
1.เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวของ หรือ
2.เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ชีววิทยา ชีวเคมี เคมีเทคนิค หรือเทียบเทา
3.มีคุณสมบัติอื่นตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549
4.คุณสมบัติอื่นๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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ที่

คณะ / สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร
029 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

คุณสมบัติ / วุฒิที่รับ
1.เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวของ หรือ
2.เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ชีววิทยา ชีวเคมี เคมีเทคนิค หรือเทียบเทา
3.มีคุณสมบัติอื่นตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
4.คุณสมบัติอื่นๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

หมายเหตุ ผูสอบผานที่มีคุณวุฒิการศึกษา ค.อ.บ. / อส.บ. ทุกสาขา หรือที่แตกตางจากหลักสูตรกําหนดไว ตองเปนนักศึกษาทดลองเรียนในภาค
การศึกษาแรกและลงทะเบียนเรียนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑที่กําหนด และสอบไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 ใหเปลี่ยนสภาพเปน
นักศึกษาสามัญไดเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแรก มิฉะนั้นใหพนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
(แผน ก แบบ ก 2)
030 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
1.เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบเทา
2. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นซึ่งเมื่อผานการคัดเลือกเขาศึกษาได
แลวอาจตองศึกษากระบวนวิชาการเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนพื้นฐานตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(แผน ก แบบ ก 1)
031 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต
สําเร็จ การศึก ษาปริญ ญาตรี วิทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาชีว วิท ยา หรื อ ชี ววิ ทยา
ประยุกต หรือจุลชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพ หรือวิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม หรือ
ทางดานวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของ จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ไดรับการ
รับรองจากทางราชการ และสําเร็จการศึกษาดวยคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 ตาม
ระบบคะแนน 4.00 แตม หรือเทียบเทา หรือมีประสบการณในการทํางานอยางนอย 2
ป หรือมีคุณสมบัติ อื่นๆ ตามการพิจารณาคัดเลือกที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เห็นสมควรและคณะใหความเห็นชอบ
(แผน ก แบบ ก 2)
032 สาขาวิชาเคมีประยุกต - แขนงวิชาเคมีวัสดุ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือกําลังศึกษาชั้นปที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวของ หรือ หลักสูตรวิศวกรรม
และนาโนเทคโนโลยี
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หรือมีคุณสมบัติอื่นๆ
033 สาขาวิชาเคมีประยุกต - แขนงวิชาเคมี
ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นควรใหมีสิทธิสมัครเขาศึกษาได
วิเคราะหและสิ่งแวดลอม
034 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต
สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หรือชีววิทยา
ประยุกต หรือจุลชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพ หรือวิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม หรือ
ทางดานวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของ จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ไดรับการ
รับรองจากทางราชการ หรือมีคณ
ุ สมบัติอื่นๆ ตามการพิจารณาคัดเลือกที่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเห็นสมควร และคณะใหความเห็นชอบ
5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
(แผน ก แบบ ก 2)
035 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
เป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ กํ าลั ง ศึ ก ษาชั้ นป สุ ด ท า ย ในสาขาวิ ชา
วิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี การอาหาร เทคโนโลยี ชีวภาพ อุ ตสาหกรรมอาหาร หรื อ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ
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ที่
คณะ / สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร
6 คณะศิลปกรรมศาสตร
(แผน ก แบบ ก 2)
036 สาขาวิชานาฏศิลปศึกษา

คุณสมบัติ / วุฒิที่รับ
1.รับนักศึกษาไทยโดยจะตองสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
หรือตางประเทศตามที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนใหการรับรอง และเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางดานนาฏศิลปไทยและ
นาฏศิลปสากล หรือศิลปะการแสดงอื่นๆ ในสาขาที่เกี่ยวของ
2.คุณสมบัติอื่นนอกเหนือจากรายละเอียดขางตนจะขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร หรือเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ สําหรับนักศึกษาที่ไมมีพื้นฐาน
ทางดานนาฏศิลป คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอาจมีการพิจารณาใหนักศึกษาลงทะเบียน
เพิ่มเติมในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทของคณะฯ โดยไมนับหนวยกิต
โดยพิจารณาจากความรูและประสบการณของนักศึกษาเปนสําคัญ

หมายเหตุ
หลักสูตรปริญญาโท ใชแผนการศึกษา
1. แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ
1.1 แผน ก แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบได ไมนอยกวา 36 หนวยกิต หลักสูตรอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ไดโดยไมนับหนวยกิตแตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด
1.2 แผน ก แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และศึกษารายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอีก ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
2. แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธแตตองมีการคนควาอิสระ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
และไมเกิน 6 หนวยกิต

2. แผนรับและเวลาที่ศึกษา
ที่

คณะ / สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร

1

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
(แผน ก แบบ ก 1)
016
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน
017
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน
(แผน ก แบบ ก 2)
018
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
019
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
020
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
021
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
022
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน
023
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน
024
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
(หลักสูตรนานาชาติ)
025
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
(หลักสูตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร
(แผน ก แบบ ก 1)
026
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร (หลักสูตรใหม2561)

2

ภาค

จํานวน
รับ

เวลาที่
ศึกษา

ปกติ
พิเศษ

5
5

จ. – ศ.
ส. – อา.

ปกติ
พิเศษ
ปกติ
พิเศษ
ปกติ
พิเศษ

10
10
10
10
5
5

จ. – ศ.
ส. – อา.
จ. – ศ.
ส. – อา.
จ. – ศ.
ส. – อา.

ปกติ

10

จ. – ศ.

พิเศษ

10

ส. – อา.

ปกติ
-4-

5

จ. – ศ.

หมายเหตุ

ภาคปกติ/ภาคพิเศษ หากมี
จํานวนผูสมัครไมครบตาม
จํานวนที่กําหนด คณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตฯ จะพิจารณา
การเปด-ปด กลุมเรียนตามความ
เหมาะสม

ภาคปกติ/ภาคพิเศษหากมี
จํานวนผูสมัครไมครบตาม
จํานวนที่กําหนดคณะกรรมการ

ที่

3
4

5
6

พิเศษ

จํานวน
รับ
5

เวลาที่
ศึกษา
ส. – อา.

ปกติ
พิเศษ

5
5

จ. – ศ.
ส. – อา.

พิเศษ

10

ส. – อา.

ปกติ

5

จ. – ศ.

ปกติ

1

จ. – ศ.

ปกติ

1

จ. – ศ.

ปกติ

4

จ. – ศ.

พิเศษ

5

ส. – อา.

พิเศษ

15

ส. – อา. ภาคพิเศษ หากมีจาํ นวนผูส มัคร

คณะ / สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร

ภาค

027
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร (หลักสูตรใหม2561)
(แผน ก แบบ ก 2)
028
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
029
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
(แผน ก แบบ ก 2)
030
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(แผน ก แบบ ก 1)
031
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต
(แผน ก แบบ ก 2)
032
สาขาวิชาเคมีประยุกต - แขนงวิชาเคมีวัสดุและนา
โนเทคโนโลยี
033
สาขาวิชาเคมีประยุกต - แขนงวิชาเคมีวิเคราะห
และสิ่งแวดลอม
034
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
(แผน ก แบบ ก 2)
035
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะศิลปกรรมศาสตร (แผน ก แบบ ก 2)
036
สาขาวิชานาฏศิลปศึกษา

หมายเหตุ
บริหารบัณฑิตฯ จะพิจารณา
การเปด-ปด กลุมเรียนตามความ
เหมาะสม
การรับสมัครนักศึกษา ตองมี
ผูสมัคร 10 คน ขึ้นไป จึงจะเปด
ทําการเรียนการสอน
ภาคปกติ/ภาคพิเศษหากมี
จํานวนผูสมัครไมครบตาม
จํานวนที่กําหนดคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตฯ จะพิจารณา
การเปด-ปด กลุมเรียนตามความ
เหมาะสม

เรียนที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มทร.ธัญบุรี (ศูนยรังสิต)
ระหวางเวลา 08.00-18.00 น.
ไมครบตามจํานวนที่กําหนด
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตฯ
จะพิจารณา การเปด-ปด กลุม
เรียนตามความเหมาะสม

3. รายละเอียดการสอบคัดเลือกของแตละสาขาวิชา
ที่
1

คณะ / สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
(แผน ก แบบ ก 1)
016
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน
017
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน
(แผน ก แบบ ก 2)
018
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
019
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
020
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
021
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
022
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน
023
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน
024
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
(หลักสูตรนานาชาติ)

ภาค

รายละเอียดการสอบคัดเลือก

ปกติ
พิเศษ
ปกติ
พิเศษ
ปกติ
พิเศษ
ปกติ
พิเศษ
ปกติ
-5-

สอบขอเขียน และสอบสัมภาษณ

ที่
2

3

4

5
6

คณะ / สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร
025
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
(หลักสูตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร
(แผน ก แบบ ก 1)
026
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร (หลักสูตรใหม2561)
027
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร (หลักสูตรใหม2561)
(แผน ก แบบ ก 2)
028
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
029
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
(แผน ก แบบ ก 2)
030
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(แผน ก แบบ ก 1)
031
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต
(แผน ก แบบ ก 2)
032
สาขาวิชาเคมีประยุกต - แขนงวิชาเคมีวัสดุและนา
โนเทคโนโลยี
033
สาขาวิชาเคมีประยุกต - แขนงวิชาเคมีวิเคราะห
และสิ่งแวดลอม
034
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (แผน ก แบบ ก 2)
035
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะศิลปกรรมศาสตร (แผน ก แบบ ก 2)
036
สาขาวิชานาฏศิลปศึกษา

ภาค
พิเศษ

รายละเอียดการสอบคัดเลือก

ปกติ
พิเศษ

สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ

ปกติ
พิเศษ
สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ
พิเศษ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณทางวิชาการ

สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณทางวิชาการ

ปกติ
พิเศษ
พิเศษ

สอบสัมภาษณ
1.พิจารณาจากเอกสารการรับสมัคร แฟมสะสมผลงาน
ทางดานนาฏศิลป ใหนําเสนอในวันสอบสัมภาษณ พรอม
ทั้ง เสนอหัวขอโครงการวิจัยสรางสรรคและอนุรักษ
ทางดานนาฏศิลป
2.สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ

4. รายละเอียดคาใชจาย (ตลอดหลักสูตร)
ที่

คณะ / สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร

1

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
(แผน ก แบบ ก 1)
016
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน
017
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน
(แผน ก แบบ ก 2)
018
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
019
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
020
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
021
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

รายละเอียดคาใชจาย (ตลอดหลักสูตร)
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ

-6-

111,000 บาท
-

130,000 บาท

96,700 บาท
99,100 บาท
-

116,100 บาท
112,100 บาท

ที่

รายละเอียดคาใชจาย (ตลอดหลักสูตร)
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
99,100 บาท
112,100 บาท

คณะ / สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร
022
023
024

2

3
4

5
6

สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
(หลักสูตรนานาชาติ)
025
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
(หลักสูตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร
(แผน ก แบบ ก 1)
026
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร (หลักสูตรใหม2561)
027
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร (หลักสูตรใหม2561)
(แผน ก แบบ ก 2)
028
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
029
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
(แผน ก แบบ ก 2)
030
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(แผน ก แบบ ก 1)
031
สาขาชีววิทยาประยุกต
(แผน ก แบบ ก 2)
032
สาขาวิชาเคมีประยุกต - แขนงวิชาเคมีวัสดุและนา
โนเทคโนโลยี
033
สาขาวิชาเคมีประยุกต - แขนงวิชาเคมีวิเคราะห
และสิ่งแวดลอม
034
สาขาชีววิทยาประยุกต
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (แผน ก แบบ ก 2)
035
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะศิลปกรรมศาสตร (แผน ก แบบ ก 2)
036
สาขาวิชานาฏศิลปศึกษา
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120,000 บาท

-

-

150,000 บาท

115,000 บาท
-

190,000 บาท

98,000 บาท
-

165,000 บาท

-

170,000 บาท

107,400 บาท

-

100,000 บาท

-

100,000 บาท

-

105,800 บาท

-

-

146,000 บาท

-

149,000 บาท

กรณีผูสมัครสอบที่ไมมีเอกสารแสดงผลตาม เกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ระดับปริญญาโทเพื่อขอสําเร็จการศึกษา ตองศึกษาเพิ่มเติมตามเงื่อนไขการศึกษาโดยตองผานเกณฑ
มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาโท โดยผลการสอบตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจาก
วันสอบผานจนถึงวันที่ยื่นผลสอบใหกับมหาวิทยาลัยฯ หลังจากมีสถานะเปนนักศึกษาแลว เกณฑใดเกณฑ
หนึ่ง ดังนี้
ระดับคะแนนที่ผานเกณฑ
ปริญญาโท
ปริญญาโท (หลักสูตรปกติ)
(หลักสูตรนานาชาติ)

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. สอบผานรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาดังนี้
(1) วิชา 01320601 Academic Reading in English
(2) วิชา 01320602 Academic Writing in English
(3) วิชา 01320603 Oral Presentations in Academic
Settings

ไมต่ํากวา
ไมต่ํากวา
ไมต่ํากวา
ไมต่ํากวา
ไมต่ํากวา
ไมต่ํากวา
ไมต่ํากวา
ไมต่ํากวา

450
133
45
4
45
4
520
450

จํานวน 1 รายวิชา

ไมต่ํากวา
ไมต่ํากวา
ไมต่ํากวา
ไมต่ํากวา
ไมต่ํากวา
ไมต่ํากวา
ไมต่ํากวา
ไมต่ํากวา

480
145
54
4.5
60
4.5
580
500

จํานวน 2 รายวิชา

5. กําหนดการรับสมัคร
กิจกรรม

รับสมัครผานระบบออนไลน
ชําระเงินคาสมัครสอบผานธนาคาร
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
สอบคัดเลือก (ขอเขียนและสัมภาษณ)
ประกาศผลสอบคัดเลือก
บันทึกขอมูลรายงานตัวออนไลน
รายงานตัว สงเอกสารขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
และชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
เปดภาคเรียน

(สําหรับภาคปกติ)
(สําหรับภาคพิเศษ)

ระยะเวลา

วันที่ 17 กันยายน – 31 ตุลาคม 2561
วันที่ 17 กันยายน – 1 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ตามกําหนดการของคณะ (แจงใหทราบในวัน
ประกาศผลสอบคัดเลือกขั้นสุดทาย)
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
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6. วิธีการรับสมัคร
ขั้นตอนการรับสมัครผานเว็บไซต
6.1 ผูสมัครสามารถดูรายละเอียดและดาวนโหลดระเบียบการสอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2561 จากเว็บไซต www.grad.rmutt.ac.th
6.2 ผูสมัครกรอกขอมูลการสมัครในเว็บไซต www.grad.rmutt.ac.th ใหถูกตอง ครบถวน
6.3 ผูสมัครตองตรวจสอบขอมูลที่กรอกในเว็บไซต พรอมจัดสงใบแสดงผลการศึกษาในรูปแบบไฟล
PDF ขนาด A4 ขนาดไฟลไมเกิน 10 MB ในเว็บไซต www.grad.rmutt.ac.th ใหถูกตอง กอนการบันทึก
ยืนยันการสมัคร และพิมพใบแจงยอดเพื่อชําระเงิน
6.4 นํ า ใบแจ ง ยอดเพื่ อชํ า ระเงิ น ไปชํา ระเงิน คา สมัค รสอบ ที่ธ นาคารกรุ งเทพ จํ ากัด (มหาชน)
ไดทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแตบัดนี้ ถึง 1 พฤศจิกายน 2561
7. หลั กฐานที่ ใ ชใ นวั น สอบคั ด เลื อก ใหผูส มัครนําเอกสารหลักฐานที่ล งชื่อรับ รองสําเนาถูกตองยื่น ตอ
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ ดังนี้
7.1 สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตรขาราชการ จํานวน 1 ฉบับ
7.2 สําเนาเอกสารแสดงผลตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ฉบับ (ถามี)
7.3 หลักฐานอื่นๆ เชน ใบทะเบียนสมรส / ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ
7.4 หนังสือรับรองประสบการณทํางาน (ตามเงื่อนไขแตละคณะ)
7.5 ผู ส มั ครสอบจะต องมี คุ ณวุ ฒิ และมี คุ ณสมบั ติ ตรงตามสาขาวิ ช าที่ ส มั ครตามประกาศการ
รับสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผูสมัครตองกรอกรายละเอียดตางๆในใบสมัครใหถูกตอง
ครบถวนตรงตามความเปนจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผูสมัครสอบจะถือวาผูสมัครสอบ
รายนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตนและ ผูสมัครจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ไมได
ทั้งสิ้น
วิธีการชําระเงิน
1. นําใบแจงยอดเพื่อชําระเงิน ไปชําระเงินคาสมัครสอบที่ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุก
สาขา หากผู ชํ า ระเงิ น ไม ใ ช ผู ส มั ค รชํ า ระเงิ น ค าสมั ครแทนผู ส มัค ร การชํา ระเงิน คา สมัค รต องเปน ชื่อ –
นามสกุล ของผูสมัครเทานั้น โดยชําระเงินจํานวนเงิน 500 บาท (ไมรวมคาธรรมเนียมธนาคาร)
2. ใหผูสมัครเก็บหลักฐานใบแจงยอดเพื่อชําระเงิน ที่ชําระเงินคาสมัครสอบเก็บไวเปนหลักฐาน
3. ใหผูสมัครตรวจสอบสถานะการชําระเงินคาสมัครที่เว็บไซต www.grad.rmutt.ac.th ภายหลัง
จากวันที่ชําระเงินคาสมัครไปแลว 3 วัน
4. คาสมัครสอบจะไมคืนใหทุกกรณี
8. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ สถานที่สอบ ประกาศผลสอบ
1. เว็บไซต http://www.grad.rmutt.ac.th
2. ณ สํานักบัณฑิตศึกษา อาคารสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4
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9. การสอบถามรายละเอียดอื่นๆ
คณะ

เบอรโทรศัพท

เว็บไซต หรือ E - Mail
http://www.grad.rmutt.ac.th
สํานักบัณฑิตศึกษา
02-5493697
E-Mail : grad@rmutt.ac.th
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
02-5493205 http://www.teched.rmutt.ac.th
02-5493564
คณะวิศวกรรมศาสตร
http://www.en.rmutt.ac.th/postgrad
02-5493554
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
02-5494158 http://www.sci.rmutt.ac.th
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
02-5494520 http://www.mct.rmutt.ac.th
คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศูนยรังสิต) 02-5921943 http://www.agr.rmutt.ac.th/
คณะศิลปกรรมศาสตร
02-5494581
http://www.fa.rmutt.ac.th
-ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป
081-8542055
รศ.ดร.รจนา สุนทรานนท
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แฟกซ
02-5493619
02-5493207
02-5493563
02-5494159
02-5494520
02-5921943
02-5494581

