-รางประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2562
-------------------------------------------------------มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดกําหนดการเปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตร
ระดับปริญญาโท ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2562 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ดังนี้
กิจกรรม
รับสมัครผานระบบออนไลน
ชําระเงินคาสมัครสอบผานธนาคาร
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
สอบคัดเลือก (ขอเขียนและสัมภาษณ)
ประกาศผลสอบคัดเลือก
บันทึกขอมูลรายงานตัวออนไลน
รายงานตัว สงเอกสารขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
และชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
เปดภาคเรียน

(สําหรับภาคปกติ)
(สําหรับภาคพิเศษ)

ระยะเวลา
วันจันทรที่ 2 กันยายน – วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562
วันจันทรที่ 2 กันยายน – วันศุกรที่ 1 พฤศจิกายน 2562
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562
วันอาทิตยที่ 10 พฤศจิกายน 2562
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562
วันพุธที่ 13 ถึง วันอาทิตยที่ 17 พฤศจิกายน 2562
วันอาทิตยที่ 17 พฤศจิกายน 2562
ตามกําหนดการของคณะ (แจงใหทราบในวันประกาศผล
สอบคัดเลือกขั้นสุดทาย)
วันจันทรที่ 25 พฤศจิกายน 2562
วันเสารที่ 23 พฤศจิกายน 2562

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562

(นายวิรัช โหตระไวศยะ)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดรับสมัคร
คณะ/สาขาวิชา
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ป)
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน (015)
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (016)
2. วิศวกรรมศาสตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ป)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (รหัส 017)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (รหัส 018)
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (รหัส 019)
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (รหัส 020)
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (รหัส 021)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (รหัส 022)
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ป)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (รหัส 023)
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ป)
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต (รหัส 024)
สาขาวิชาเคมีประยุกต – กลุมวิชาเคมีวัสดุและนาโน
เทคโนโลยี (รหัส 025)
สาขาวิชาเคมีประยุกต – กลุมวิชาเคมีวิเคราะหและ
สิ่งแวดลอม (รหัส 026)
สาขาวิชาเคมีประยุกต – กลุมวิชาเคมีชีวภาพ (รหัส 027)
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต (รหัส 028)
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ป)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (รหัส 029)
: มีทุนวิจัยสนับสนุนและมีศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ

ภาค
แผนการ
เรียน ปกติ พิเศษ
ก1
ก2
ก1
ก1
ก2
ก2
ก2
ก2

/
/
/
/
/
/

ก2

/
/

/

จํานวน
รับ

เวลาเรียน

5
10

ส-อา
ส-อา

5
5
5
5
5
10

จ-ศ
ส-อา
จ-ศ
จ-ศ
ส-อา
จ-ศ

10

ส-อา

ก1

/

5

จ-ศ

ก2

/

1

จ-ศ

ก2

/

1

จ-ศ

ก2
ก2

/
/

1
4

จ-ศ
จ-ศ

5

ส-อา

ก2

/

หมายเหตุ ภาคปกติ/ภาคพิเศษหากมีจํานวนผูสมัครไมครบตามจํานวนที่กําหนดคณะกรรมการบริหารบัณฑิตฯ
จะพิจารณา การเปด-ปด กลุมเรียนตามความเหมาะสม
2. กําหนดการรับสมัคร
กิจกรรม
รับสมัครผานระบบออนไลน
ชําระเงินคาสมัครสอบผานธนาคาร

ระยะเวลา
วันจันทรที่ 2 กันยายน – วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562
วันจันทรที่ 2 กันยายน – วันศุกรที่ 1 พฤศจิกายน 2562
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ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
สอบคัดเลือก (ขอเขียนและสัมภาษณ)
ประกาศผลสอบคัดเลือก
บันทึกขอมูลรายงานตัวออนไลน
รายงานตัว สงเอกสารขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
และชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
(สําหรับภาคปกติ)
(สําหรับภาคพิเศษ)
3. คุณสมบัติของผูสมัคร
เปดภาคเรียน

ที่
คณะ / สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร
1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
(แผน ก แบบ ก 1)
015 สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและ
นวัตกรรมการสอน
(แผน ก แบบ ก 2)
016 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2 คณะวิศวกรรมศาสตร
(แผน ก แบบ ก 1)
017 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
018 สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งจักรกลเกษตร

(แผน ก แบบ ก 2)
019 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562
วันอาทิตยที่ 10 พฤศจิกายน 2562
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562
วันพุธที่ 13 ถึง วันอาทิตยที่ 17 พฤศจิกายน 2562
วันอาทิตยที่ 17 พฤศจิกายน 2562
ตามกําหนดการของคณะ (แจงใหทราบในวันประกาศผล
สอบคัดเลือกขั้นสุดทาย)
วันจันทรที่ 25 พฤศจิกายน 2561
วันเสารที่ 23 พฤศจิกายน 2561
คุณสมบัติ / วุฒิที่รับ

เปนผูสาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางดานการศึกษา แตหากสําเร็จการศึกษาใน
สาขาวิชาอื่น ๆ ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
** เปนบุคคลที่มีความรูและประสบการณการทําวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรม
การสอนมาแลว และหากตองเรียนรายวิชาเพิ่มใหอยูในดุลพินิจขิงคณะกรรมการ
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาทุกสาขา กรณีผสู ําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ในสาขาที่ไมเกี่ยวของทางการศึกษาจะตองศึกษาเพิ่มเติมในหมวดวิชาปรับ
พื้นฐาน 02-211-601 พื้นฐานทางการศึกษา
1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร วิศวกรรมเกษตร หรือเทียบเทา จากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ ที่ไดการรับรองจากทางราชการโดยมีผลการ
เรียนดี หรือมีประสบการณการทํางานในสาขา เครื่องจักรกลเกษตร วิศวกรรมเครื่องกล
หรือสายงานที่เกีย่ วของมากกวา 10 ป หรือ
2. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตร อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ
วิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมอาหาร หรือเทียบเทา จากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ ที่ไดการรับรองจากทางราชการโดยมีผลการ
เรียนดีมาก
3. มีคุณสมบัติอื่นตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิม่ เติม (ภาคผนวก ค)
4. คุณสมบัติอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวของ หรือ
2.เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ชีววิทยา ชีวเคมี เคมีเทคนิค หรือเทียบเทา
3.มีคุณสมบัติอื่นตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
4.คุณสมบัติอื่นๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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ที่

คณะ / สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร
020 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
021 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

022 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

5 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
(แผน ก แบบ ก 2)
023 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(แผน ก แบบ ก 1)
024 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต

(แผน ก แบบ ก 2)
025 สาขาวิชาเคมีประยุกต – กลุมวิชาเคมีวัสดุ
และนาโนเทคโนโลยี
026 สาขาวิชาเคมีประยุกต – กลุมวิชาเคมี
วิเคราะหและสิ่งแวดลอม
027 สาขาวิชาเคมีประยุกต – กลุมวิชาเคมีชีวภาพ
028 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต

คุณสมบัติ / วุฒิที่รับ
1.เปนผูส ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
วัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมพลาสติก วิศวกรรมพอลิเมอร วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรม
อุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมสิ่งทอ วิศวกรรมเกษตร หรือ
2.เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีเทคนิค เทคโนโลยีวสั ดุ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีสงิ่ ทอ เทคโนโลยีเคมี
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหการ เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม หรือ
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมเครื่องกล หรือ
3.เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุ
เคมี เคมีประยุกต ชีววิทยา ชีวเคมี เคมีเทคนิค ฟสิกส หรือเทียบเทา
4.มีคุณสมบัติอื่นตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
5.คุณสมบัติอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินจิ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตร วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมอาหาร หรือเทียบเทา จากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศที่ไดการรับรองจากทางราชการหรือ
2.มีคุณสมบัติอื่นตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
3.คุณสมบัติอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินจิ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบเทา
2.เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นซึ่งเมื่อผานการคัดเลือกเขาศึกษาไดแลว
อาจต องศึ กษากระบวนวิชาการเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนพื้นฐานตามความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หมายเหตุ นักศึกษา 10 คนขึ้นไป จึงจะเปดการเรียนการสอน
สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หรือ ชีววิทยาประยุกต หรือ
จุลชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพ หรือวิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม หรือทางดานวิทยาศาสตรที่
เกี่ยวของ จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรองจากทางราชการ และสําเร็จ
การศึกษาดวยคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 ตามระบบคะแนน 4.00 แตม หรือเทียบเทา
หรือมี ประสบการณ ในการทํางานอยางนอย 2 ป หรือมี คุณสมบัติ อื่นๆ ตามการพิจารณา
คัดเลือกที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควรและคณะใหความเห็นชอบ
เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือกําลังศึกษาชั้นปที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวของ หรือ หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หรือมีคุณสมบัติอื่นๆ
ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นควรใหมีสิทธิสมัครเขาศึกษาได
สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หรือชีววิทยา
ประยุกต หรือจุลชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพ หรือวิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม หรือ
ทางดานวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของ จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ไดรับการ
รับรองจากทางราชการ หรือมีคณ
ุ สมบัติอื่นๆ ตามการพิจารณาคัดเลือกที่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเห็นสมควร และคณะใหความเห็นชอบ
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ที่
คณะ / สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร
7 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
(แผน ก แบบ ก 2)
029 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

คุณสมบัติ / วุฒิที่รับ
1. เป นผู สํ าเร็ จการศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี หรื อกํ าลั งศึ กษาชั้ นป สุ ดท ายในสาขาวิ ชา
วิทยาศาสตร เกษตรศาสตร อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตรการอาหาร เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของจากมหาวิทยาลัย หรือ สถาบันอุดมศึกษา
อื่นๆ ที่ไดรับการรับรองจากทางราชการ
2. มีผลการเรียนดังนี้
2.1 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50 หรือเทียบเทา หรือ
2.2 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 และมีประสบการณในการทํางาน
มาแลวในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรหรือเทคโนโลยีอาหารไมนอยกวา 2 ป โดยมี
หนังสือรับรองจากหนวยงานหรือผูบังคับบัญชา
3. กรณี ที่ยังไม สําเร็จการศึกษาจะตองมีหลักฐานรับรองวาจะสําเร็จการศึกษากอนวั น
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา

หมายเหตุ
หลักสูตรปริญญาโท ใชแผนการศึกษา
1. แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ
1.1 แผน ก แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบได ไมนอยกวา 36 หนวยกิต หลักสูตรอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํา
กิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิม่ ขึ้นก็ไดโดยไมนับหนวยกิตแตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด
1.2 แผน ก แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และศึกษารายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอีก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
2. แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชา โดยไมตอ งทําวิทยานิพนธแตตองมีการคนควาอิสระ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
และไมเกิน 6 หนวยกิต

4. รายละเอียดการสอบคัดเลือกของแตละสาขาวิชา
ที่
1

2

3
4

คณะ / สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
015 สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน
016 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
017 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
018 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
019 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
020 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
021 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
022 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
023 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
024 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต
025 สาขาวิชาเคมีประยุกต – กลุมวิชาเคมีวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

ภาค
พิเศษ
พิเศษ
ปกติ
พิเศษ
ปกติ
ปกติ
พิเศษ
ปกติ
พิเศษ
ปกติ
ปกติ
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รายละเอียดการสอบคัดเลือก
สอบขอเขียน และ สอบสัมภาษณ

สอบขอเขียน และ สอบสัมภาษณ

สอบขอเขียน และ สอบสัมภาษณ

สอบขอเขียน และ สอบสัมภาษณ

ที่

5

คณะ / สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร
026 สาขาวิชาเคมีประยุกต – กลุมวิชาเคมีวิเคราะหและ
สิ่งแวดลอม
027 สาขาวิชาเคมีประยุกต – กลุมวิชาเคมีชีวภาพ
028 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
029 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

ภาค

รายละเอียดการสอบคัดเลือก

ปกติ

สอบขอเขียน และ สอบสัมภาษณ

ปกติ
ปกติ

สอบขอเขียน และ สอบสัมภาษณ

พิเศษ

5. รายละเอียดคาใชจาย (ตลอดหลักสูตร)
ที่
1

2

3
4

7

รายละเอียดคาใชจาย (ตลอดหลักสูตร)
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ

คณะ / สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
(แผน ก แบบ ก 1)
015 สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน
(แผน ก แบบ ก 2)
016 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร
(แผน ก แบบ ก 1)
017 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
018 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
(แผน ก แบบ ก 2)
019 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
020 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
021 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
022 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
(แผน ก แบบ ก 2)
023 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(แผน ก แบบ ก 1)
024 สาขาชีววิทยาประยุกต
(แผน ก แบบ ก 2)
025 สาขาวิชาเคมีประยุกต – กลุมวิชาเคมีวัสดุและนาโน
เทคโนโลยี
026 สาขาวิชาเคมีประยุกต – กลุมวิชาเคมีวิเคราะหและ
สิ่งแวดลอม
027 สาขาวิชาเคมีประยุกต – กลุมวิชาเคมีชีวภาพ
028 สาขาชีววิทยาประยุกต
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (แผน ก แบบ ก 2)
029 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

-

130,000 บาท

-

116,100 บาท

98,000 บาท
-

165,000 บาท

98,000 บาท
98,000 บาท
98,000 บาท

165,000 บาท
-

-

170,000 บาท

107,400 บาท

-

100,000 บาท
100,000 บาท
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100,000 บาท
105,800 บาท

-

-

146,000 บาท

กรณีผูสมัครสอบที่ไมมีเอกสารแสดงผลตาม เกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทเพื่อขอสําเร็จการศึกษา ตองศึกษาเพิ่มเติมตามเงื่อนไขการศึกษาโดยตองผานเกณฑมาตรฐาน
ความรูภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาโท โดยผลการสอบตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบผาน
จนถึงวันที่ยื่นผลสอบใหกับมหาวิทยาลัยฯ หลังจากมีสถานะเปนนักศึกษาแลว เกณฑใดเกณฑหนึ่ง ดังนี้
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

ระดับคะแนนที่ผานเกณฑ
ปริญญาโท
ปริญญาโท (หลักสูตรปกติ)
(หลักสูตรนานาชาติ)

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

6. วิธีการรับสมัคร
ขั้นตอนการรับสมัครผานเว็บไซต
6.1 ผูสมัครสามารถดูรายละเอียดและดาวนโหลดระเบียบการสอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2562 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 อ ชํ า ระเงิ น ไปชํ า ระเงิ น ค า สมั ค รสอบ ที่ ธ นาคารกรุ ง เทพ จํ า กั ด (มหาชน)
ไดทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแตวันจันทรที่ 2 กันยายน – วันศุกรที่ 1 พฤศจิกายน 2562
7. หลั ก ฐานที่ ใ ช ใ นวั น สอบคั ด เลื อ ก ให ผู ส มัค รนํ าเอกสารหลัก ฐานที่ ล งชื่อ รั บ รองสํ าเนาถูก ต อ งยื่ น ต อ
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 ผูสมัครสอบจะตองมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่สมัครตามประกาศการรับสมัครสอบ
คัดเลือกเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผูสมัครตองกรอกรายละเอียดตางๆในใบสมัครใหถูกตองครบถวนตรงตาม
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ความเป นจริง ในกรณี ที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผูสมัครสอบจะถือวาผูสมัครสอบรายนั้นเปนผูขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตนและ ผูสมัครจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ ไมไดทั้งสิ้น
8. วิธีการชําระเงิน
8.1 นําใบแจงยอดเพื่อชําระเงินคาสมัครเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ไปชําระเงินคาสมัครสอบที่
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา หากผูชําระเงินไมใชผูสมัครชําระเงินคาสมัครแทนผูสมัคร การ
ชําระเงินคาสมัครตองเปนชื่อ – นามสกุล ของผูสมัครเทานั้น โดยชําระเงินจํานวนเงิน 500 บาท (ไมรวม
คาธรรมเนียมธนาคาร)
8.2 ใหผูสมัครเก็บหลักฐานใบแจงยอดเพื่อชําระเงิน ที่ชําระเงินคาสมัครสอบเก็บไวเปนหลักฐาน
8.3 ใหผูสมัครตรวจสอบสถานะการชําระเงินคาสมัครที่เว็บไซต www.grad.rmutt.ac.th ภายหลังจาก
วันที่ชําระเงินคาสมัครไปแลว 3 วัน
8.4 คาสมัครสอบจะไมคืนใหทุกกรณี
9. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ สถานที่สอบ ประกาศผลสอบ
9.1 เว็บไซต http://www.grad.rmutt.ac.th
9.2 ณ สํานักบัณฑิตศึกษา อาคารสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4
10. การสอบถามรายละเอียดอื่นๆ
คณะ

เบอรโทรศัพท

เว็บไซต หรือ E - Mail
แฟกซ
http://www.grad.rmutt.ac.th
02-5493619
สํานักบัณฑิตศึกษา
02-5493697
E-Mail : grad@rmutt.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/ogsrmutt
02-5775049
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 02-5494713
http://www.teched.rmutt.ac.th
02-5493563
คณะวิศวกรรมศาสตร
02-5493564,02-5493554 http://www.en.rmutt.ac.th/postgrad
คณะวิทยาศาสตรและ
02-5494159
02-5494158
http://www.sci.rmutt.ac.th
เทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยี
02-5494520
02-5494520
http://www.mct.rmutt.ac.th
สื่อสารมวลชน
02-5921943
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 02-5921943
http://www.agr.rmutt.ac.th/
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เอกสารแนบทายประกาศรับสมัครฯ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหาร
1. รายละเอียดคาใชจายตลอดหลักสูตร (146,000 บาท)
รายละเอียดคาใชจาย
ภาคละ/หนวยกิตละ จํานวน
คาบํารุงการศึกษา
12,000
4
คาลงทะเบียน
-บรรยาย
1,000
22
-ปฏิบัติ
2,000
2
-วิทยานิพนธ
2,000
12
คาบํารุงหองสมุดและ บริการ
2,000
4
อินเตอรเน็ต
คาสนับสนุนการจัดการศึกษา
10,000
4
รวมคาใชจายตลอดหลักสูตร

หนวย
ภาค

รวมเงิน (บาท)
48,000

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
ภาค

22,000
4,000
24,000
8,000

ภาค

40,000
146,000

2. หนวยงานที่ติดตอสอบถาม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนยรังสิต)
เลขที่ 2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร 02-592-1943 โทรสาร 02-592-1943
3. จํานวนอาจารยที่สามารถรองรับการเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
จํานวน 8 ทาน ทุกทานมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและมีงานวิจัยอยางตอเนื่อง ไดแก
1. ผศ.ดร.เจริญ เจริญชัย
2. ผศ.ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน
3. ผศ.ดร.นันทชนก นันทะไชย
4. ผศ.ดร.อินทิรา ลิจันทรพร
5. ผศ.ดร.วรินทร ยิ้มยอง
6. ดร.นวพร ลาภสงผล
7. ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท
8. ผศ.ดร.ศรินญา สังขสัญญา
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