-รางประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2563
-------------------------------------------------------มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดกําหนดการเปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตร
ระดับปริญญาโท ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2563 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ดังนี้
กิจกรรม

ระยะเวลา

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

(สําหรับภาคปกติ)
(สําหรับภาคพิเศษ)

ตั้งแตบัดนี้ ถึง วันเสารที่ 29 กุมภาพันธ 2563
ตั้งแตบัดนี้ ถึง วันอาทิตยที่ 1 มีนาคม 2563
วันศุกรที่ 13 มีนาคม 2563
วันอาทิตยที่ 22 มีนาคม 2563
วันศุกรที่ 27 มีนาคม 2563
วันศุกรที่ 27 มีนาคม – วันเสารที่ 4 เมษายน 2563
วันเสารที่ 4 เมษายน 2563
ตามกําหนดการของคณะ (แจงใหทราบในวันประกาศ
ผลสอบคัดเลือกขั้นสุดทาย)
วันจันทรที่ 15 มิถุนายน 2563
วันเสารที่ 13 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562

(นายวิรัช โหตระไวศยะ)
ผูอํานวยการกองกลาง รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดรับสมัคร
แผนการ
เรียน

คณะ/สาขาวิชา
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ป)
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน (024)
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (025)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (026)
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน (027)
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส (หลักสูตรนานาชาติ) (028)
2. วิศวกรรมศาสตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ป)
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (รหัส 029)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (รหัส 030)
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (รหัส 031)
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมเทคนิคธรณี
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมโครงสราง
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมขนสง
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมแหลงน้ํา
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมบริหารงานกอสราง
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (รหัส 032)
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมเทคนิคธรณี
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมโครงสราง
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมขนสง
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมแหลงน้ํา
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมบริหารงานกอสราง
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมไฟฟาและการควบคุมอัตโนมัติ (รหัส 033)
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (034)
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร (035)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมไฟฟาและการควบคุมอัตโนมัติ (036)
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (037)
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร (038)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (รหัส 039)
-กลุมวิชาเอกหุนยนตและการควบคุม
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมระบบราง
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมพลังงาน
-กลุมวิชาเอกงานระบบและออกแบบเครื่องกล
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เรียน

คณะ/สาขาวิชา

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (รหัส 040)
-กลุมวิชาเอกหุนยนตและการควบคุม
ก2
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมระบบราง
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมพลังงาน
-กลุมวิชาเอกงานระบบและออกแบบเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต (รหัส 041)
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ
ก2
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมการผลิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต (รหัส 042)
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ
ก2
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมการผลิต
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (รหัส 043)
ก2
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (รหัส 044)
ก2
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (รหัส 045)
ก2
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (รหัส 046)
ก2
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (รหัส 047)
ก2
2. คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Young - MBA (หลักสูตร 2 ป)
กลุมวิชาเอกการตลาด (048)
ก2
กลุมวิชาเอกการจัดการทั่วไป (049)
ก2
กลุมวิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ (050)
ก2
กลุมวิชาเอกการบัญชี (051)
ก2
กลุมวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (052)
ก2
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Executive - MBA (หลักสูตร 2 ป)
กลุมวิชาเอกการจัดการทั่วไป (053)
ก2
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Young - MBA (หลักสูตร 2 ป)
กลุมวิชาเอกการตลาด (054)
ข
กลุมวิชาเอกการจัดการทั่วไป (055)
ข
กลุมวิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ (056)
ข
กลุมวิชาเอกการบัญชี (057)
ข
กลุมวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส (058)
ข
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Executive - MBA (หลักสูตร 2 ป)
กลุมวิชาเอกการจัดการทั่วไป (059)
ข
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ป)
สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
กลุมวิชาเอกอาหารและโภชนาการ (060)
ก2
กลุมวิชาเอกสิ่งทอและเครือ่ งนุงหม (061)
ก2
กลุมวิชาเอกงานประดิษฐ (062)
ก2
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ป)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสีและการออกแบบ (รหัส 063)
ก2
-3-

ภาค
ปกติ พิเศษ

จํานวนรับ
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5
5
5
5
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ส-อา
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/
/
/
/
/

15
15
15
15
15

ส-อา
ส-อา
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ส-อา
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/
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/
/
/

5
5
5
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ส-อา
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5
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/
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/
/
/
/

/

/
/
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เรียน

คณะ/สาขาวิชา

ภาค
ปกติ พิเศษ

จํานวนรับ

เวลาเรียน

4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ป)
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต (รหัส 064)
ก1
/
3
จ-ศ
*ทุนการศึกษาและทุนวิจัย : ทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอก, โครงการ ITAP, โครงการ Talent Mobility ฯลฯ
(สนับสนุนคาเทอม และคาใชจายรายเดือน โดยติดตออาจารยที่ปรึกษาโดยตรง)
*การศึกษาดูงานในประเทศ หรือ ตางประเทศ : ทํางานวิจัยระยะสัน้ ณ สาธารณรัฐไตหวัน/ญี่ปุน/เวียดนาม/อินโดนีเซีย
สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและสารสนเทศ (รหัส 065)
ก1
/
5
ส-อา
สาขาวิชาเคมีประยุกต – กลุมวิชาเคมีวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
ก2
/
3
จ-ศ
(รหัส 066)
สาขาวิชาเคมีประยุกต – กลุมวิชาเคมีวิเคราะหและสิ่งแวดลอม
ก2
/
3
จ-ศ
(รหัส 067)
สาขาวิชาเคมีประยุกต – กลุมวิชาเคมีชีวภาพ (รหัส 068)
ก2
/
2
จ-ศ
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต (รหัส 069)
ก2
/
8
จ-ศ
*ทุนการศึกษาและทุนวิจัย : ทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอก, โครงการ ITAP, โครงการ Talent Mobility ฯลฯ
(สนับสนุนคาเทอม และคาใชจายรายเดือน โดยติดตออาจารยที่ปรึกษาโดยตรง)
*การศึกษาดูงานในประเทศ หรือ ตางประเทศ : ทํางานวิจัยระยะสัน้ ณ สาธารณรัฐไตหวัน/ญี่ปุน/เวียดนาม/อินโดนีเซีย
สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและสารสนเทศ (รหัส 070)
ก2
/
4
ส-อา
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ป)
สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (รหัส 071)
ก2
/
5
ส-อา
:มีทุนวิจัยสนับสนุนและมีศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ
6. คณะศิลปกรรมศาสตร
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ป)
สาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบ (รหัส 072)
ก2
/
15
ส-อา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ป)
สาขาวิชานาฏศิลปศึกษา (รหัส 073)
ก2
/
10
ส-อา

หมายเหตุ ภาคปกติ/ภาคพิเศษหากมีจํานวนผูสมัครไมครบตามจํานวนที่กําหนด คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจะพิจารณา การเปด-ปด กลุมเรียนตามความเหมาะสม
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2. กําหนดการรับสมัคร
กิจกรรม
รับสมัครผานระบบออนไลน
ชําระเงินคาสมัครสอบผานธนาคาร
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
สอบคัดเลือก (ขอเขียนและสัมภาษณ)
ประกาศผลสอบคัดเลือก
บันทึกขอมูลรายงานตัวออนไลน
รายงานตัว สงเอกสารขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
และชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
เปดภาคเรียน

(สําหรับภาคปกติ)
(สําหรับภาคพิเศษ)

ระยะเวลา
ตั้งแตบัดนี้ ถึง วันเสารที่ 29 กุมภาพันธ 2563
ตั้งแตบัดนี้ ถึง วันอาทิตยที่ 1 มีนาคม 2563
วันศุกรที่ 13 มีนาคม 2563
วันอาทิตยที่ 22 มีนาคม 2563
วันศุกรที่ 27 มีนาคม 2563
วันศุกรที่ 27 มีนาคม – วันเสารที่ 4 เมษายน 2563
วันเสารที่ 4 เมษายน 2563
ตามกําหนดการของคณะ (แจงใหทราบในวันประกาศผล
สอบคัดเลือกขั้นสุดทาย)
วันจันทรที่ 15 มิถุนายน 2563
วันเสารที่ 13 มิถุนายน 2563

3. คุณสมบัติของผูสมัคร
ที่
คณะ / สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร
คุณสมบัติ / วุฒิที่รับ
1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
เปนผูสาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางดานการศึกษา แตหากสําเร็จการศึกษา
ในสาขาวิชาอื่น ๆ ใหอยูในดุลพินจิ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(แผน ก แบบ ก 1)
024 สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน ** เปนบุคคลที่มีความรูและประสบการณการทําวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและ
นวัตกรรมการสอนมาแลว และหากตองเรียนรายวิชาเพิ่มใหอยูในดุลพินิจขิง
คณะกรรมการ
(แผน ก แบบ ก 2)
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาทุกสาขา กรณีผสู ําเร็จการศึกษา
025 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ในสาขาที่ไมเกี่ยวของทางการศึกษาจะตองศึกษาเพิ่มเติมใน
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 02-211-601 พื้นฐานทางการศึกษา
026 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาทุกสาขาหรือเทียบเทาจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่ไดรับการรับรองจากทางราชการ
027 สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน เปนผูสาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางดานการศึกษา แตหากสําเร็จการศึกษา
ในสาขาวิชาอื่น ๆ ใหอยูในดุลพินจิ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
028 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส (หลักสูตร
เปนผูสาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ครุ
นานาชาติ)
ศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคา
ทรอนิกส วิศวกรรมหุนยนต วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีไฟฟา เทคโนโลยีเครื่องกล หรือ
สาขาที่เกี่ยวของ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
2 คณะวิศวกรรมศาสตร
1.เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(แผน ก แบบ ก 1)
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวของ หรือ
029 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
2.เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี ชีววิทยา ชีวเคมี เคมีเทคนิค หรือเทียบเทา
3.มีคุณสมบัติอื่นตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวาดวย
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ที่

คณะ / สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร
030 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

(แผน ก แบบ ก 2)
031 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมเทคนิคธรณี
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมโครงสราง
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมขนสง
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมแหลงน้ํา
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมบริหารงานกอสราง
032 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมเทคนิคธรณี
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมโครงสราง
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมขนสง
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมแหลงน้ํา
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมบริหารงานกอสราง
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
033 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมไฟฟาและการควบคุมอัตโนมัติ
034 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
035 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
036 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมไฟฟาและการควบคุมอัตโนมัติ
037 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
038 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร
039 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
-กลุมวิชาเอกหุนยนตและการควบคุม
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมระบบราง
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมพลังงาน
-กลุมวิชาเอกงานระบบและออกแบบเครื่องกล

คุณสมบัติ / วุฒิที่รับ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549
4.คุณสมบัติอื่นๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวของ จากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศที่ไดการรับรองจากทางราชการ โดยมีผล
การเรียนดี หรือ
2. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ชีวเคมี เคมีเทคนิค หรือหลักสูตรอื่นๆทีเ่ กี่ยวของกับ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ตางประเทศทีไ่ ดการรับรองจากทางราชการ โดยมีผลการเรียนดีมาก หรือ
3. มีประสบการณการทํางานในสายงานที่เกี่ยวของอยางนอย 3 ป
4. มีคุณสมบัติอื่นตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ภาคผนวก ค)
5. คุณสมบัติอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาทั้ง
ในและตางประเทศที่ไดการรับรองจากทางราชการหรือ
2.เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรอื่นๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรม
โยธาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศทีไ่ ดรับการ
รับรองจากทางราชการ
3.เฉพาะกลุมวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอมตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขา
สิ่งแวดลอมหรือสาขาอื่นที่เกีย่ วของกับสาขาสิ่งแวดลอม
4.มีคุณสมบัติอื่นตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
5.คุณสมบัติอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินจิ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรม
ควบคุม วิศวกรรมการวัดคุม หรือสาขาที่เกี่ยวของสัมพันธ ซึ่งไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.มีคุณสมบัติอื่นที่เทียบเทาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
3.มีคุณสมบัติอื่น ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2.เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(อื่นๆ หรือเทียบเทา) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3.มีคุณสมบัติอื่นตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวย
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ที่

คณะ / สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร
040 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
-กลุมวิชาเอกหุนยนตและการควบคุม
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมระบบราง
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมพลังงาน
-กลุมวิชาเอกงานระบบและออกแบบเครื่องกล
041 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมการผลิต
042 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมการผลิต

043 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
044 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

045 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
046 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

047 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

คุณสมบัติ / วุฒิที่รับ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
4.คุณสมบัติอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินจิ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

1. เปนผูส ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการหรือเทียบเทา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ตางประเทศ ที่ไดการรับรองจากทางราชการโดยมีผลการเรียนดี หรือ
2. เปนผูส ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรอื่นๆ ในสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวของกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ตางประเทศที่ไดรับการรับรองจากทางราชการโดยมีผลการเรียนดีมาก
3. มีคุณสมบัติอื่นตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวา ดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
4. คุณสมบัติอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินจิ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมพลาสติก วิศวกรรมพอลิเมอร วิศวกรรม
เคมี วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
วิศวกรรมสิ่งทอ วิศวกรรมเกษตร หรือ
2. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีเทคนิค เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีสิ่งทอ เทคโนโลยี
เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหการ เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
หรือ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมเครื่องกล หรือ
3. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วัสดุเคมี เคมีประยุกต ชีววิทยา ชีวเคมี เคมีเทคนิค ฟสิกส หรือเทียบเทา
4. มีคุณสมบัติอื่นตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
5. คุณสมบัติอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวของ หรือ
2.เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี ชีววิทยา ชีวเคมี เคมีเทคนิค หรือเทียบเทา
3.มีคุณสมบัติอื่นตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549
4.คุณสมบัติอื่นๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวของ จากมหาวิทยาลัยหรือ
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ที่

คณะ / สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร

3 คณะบริหารธุรกิจ
(แผน ก แบบ ก 2)
หลักสูตร Young - MBA
048 วิชาเอกการตลาด
049 วิชาเอกการจัดการทั่วไป
050 วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ
051 วิชาเอกการบัญชี
052 วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส
หลักสูตร Executive - MBA
053 วิชาเอกการจัดการทั่วไป
(แผน ข)
หลักสูตร Young - MBA
054 วิชาเอกการตลาด
055 วิชาเอกการจัดการทั่วไป
056 วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ
057 วิชาเอกการบัญชี
058 วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส
หลักสูตร Executive - MBA
059 วิชาเอกการจัดการทั่วไป
4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
(แผน ก แบบ ก 2)
สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
060 กลุมวิชาเอกอาหารและโภชนาการ
061 กลุมวิชาเอกสิ่งทอและเครื่องนุงหม
062 กลุมวิชาเอกงานประดิษฐ
5 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
(แผน ก แบบ ก 2)
063 สาขาวิชาเทคโนโลยีสีและการออกแบบ

คุณสมบัติ / วุฒิที่รับ
สถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศที่ไดการรับรองจากทางราชการ หรือ
2. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ตางประเทศทีไ่ ดการรับรองจากทางราชการ
3. มีคุณสมบัติอื่นตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ภาคผนวก ค)
4. คุณสมบัติอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันที่ ก.พ. และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการรับรอง
1.สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันที่ ก.พ. และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการรับรอง
2.มีประสบการณทํางานตั้งแต 3 ปขึ้นไป
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันที่ ก.พ. และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการรับรอง
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันที่ ก.พ. และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการรับรอง
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันที่ ก.พ. และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการรับรอง
2. มีประสบการณทาํ งานตั้งแต 3 ปขึ้นไป
เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยา
ศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่ผานเกณฑทดสอบพื้นฐานคหกรรมศาสตร
1.สําเร็จปริญญาบัณฑิตดานวิทยาศาสตรในสาขาที่เกี่ยวของดานเทคโนโลยีสีและ
การออกแบบ
2.ผูสําเร็จปริญญาบัณฑิตในสาขาที่ไมเกี่ยวของดานเทคโนโลยีสีและการออกแบบ
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ที่

คณะ / สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร

คุณสมบัติ / วุฒิที่รับ
จะตองศึกษาเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐานโดยไมนับจํานวนหนวยกิตโดยเลือกรายวิชาจาก
หมวดวิชาเฉพาะสาขาวิชาและเปนไปตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3.คุณสมบัติอื่น ๆ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม และประกาศซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี หรือคณะอนุกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สาขาวิชา
พิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษาได หรืออยูในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
6 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หรือชีววิทยา
ประยุกต หรือจุลชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพ หรือวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม หรือ
(แผน ก แบบ ก 1)
ทางดานวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของ จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ไดรับการ
064 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต
รับรองจากทางราชการ และสําเร็จปริญญาบัณฑิตดวยคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา
3.00 ตามระบบคะแนน 4.00 แตม หรือเทียบเทา หรือมีประสบการณในการทํางาน
อย างนอย 2 ป ในสาขาวิ ชาที่ เกี่ ยวของ หรือมีคุ ณสมบัติ อื่น ๆ ตามการพิจารณา
คัดเลือกที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร และคณะใหความเห็นชอบ
065 สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและสารสนเทศ
•สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรม
ซอฟแวร วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร เทคโนโลยี ส ารสนเทศ คอมพิ ว เตอร ธุ ร กิ จ
คณิตศาสตร สถิติ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หรือผูมีประสบการณทํางานในสาขา
ที่เกี่ยวของอยางนอย 5 ป และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาเห็นควร
•มีสุขภาพแข็งแรงไมเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา
และผานการตรวจสุขภาพตามเกณฑที่กําหนด
•ไมเปนผูที่มีพฤติกรรมเสื่อมเสีย หรือถูกไลออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดมากอน
เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย
•สําหรับผูที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธ อยางเดียว จะตอง
เปนผูที่มีประสบการณในการวิจัยหรือวิชาชีพ และมีผูทรงคุณวุฒิตั้งแตระดับรอง
ศาสตราจารยขึ้นไปในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกันอยางนอย 1 ทานใหการรองรับ
และตองไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและมีคุณสมบัติ
ครบถวนทุกประการ
(แผน ก แบบ ก 2)
เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร
066 สาขาวิชาเคมีประยุกต – กลุมวิชาเคมีวัสดุและนา วิทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาเคมี เคมีประยุ กต เคมีอุ ตสาหกรรม หรื อสาขาที่
เกี่ยวของ และครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง หรือมี
โนเทคโนโลยี
คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา เห็นควรใหมีสิทธิ
067 สาขาวิชาเคมีประยุกต – กลุมวิชาเคมีวิเคราะห
สมัครเขาศึกษาได
และสิ่งแวดลอม
068 สาขาวิชาเคมีประยุกต – กลุมวิชาเคมีชีวภาพ
069 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต
สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หรือชีววิทยา
ประยุกต หรือจุลชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพ หรือวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
หรือทางดานวิทยาศาสตรทเี่ กี่ยวของ จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่
ไดรับการรับรองจากทางราชการ หรือมีคณ
ุ สมบัติอื่น ๆ ตามการพิจารณาคัดเลือก
ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร และคณะใหความเห็นชอบ
070 สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและสารสนเทศ
•สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรม
ซอฟตแวร วิยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอรธุรกิจ
คณิตศาสตร สถิติ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หรือผูมีประสบการณทํางานในสาขา
ที่เกี่ยวของอยางนอย 5 ป และ มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาเห็นควร
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ที่

7

คณะ / สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
(แผน ก แบบ ก 2)
071 สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร

8 คณะศิลปกรรมศาสตร
(แผน ก แบบ ก 2)
072 สาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบ
073 สาขาวิชานาฏศิลปศึกษา

คุณสมบัติ / วุฒิที่รับ
•มีสุขภาพแข็งแรงไมเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคทีเ่ ปนอุปสรรคตอการศึกษา
และผานการตรวจสุขภาพตามเกณฑที่กําหนด
•ไมเปนผูที่มีพฤติกรรมเสื่อมเสีย หรือถูกไลออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดมากอน
เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย
1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือกําลังศึกษาชั้นปสุดทายในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร เกษตรศาสตร อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตรการอาหาร เทคโนโลยี
อาหาร เทคโนโลยี ชีวภาพ หรื อสาขาวิ ชาอื่ นที่ เกี่ ยวข องจากมหาวิ ทยาลั ย หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่ไดรับการรับรองจากทางราชการ
2. มีผลการเรียนดังนี้
2.1 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50 หรือเทียบเทา หรือ
2.2 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม ต่ํากวา 2.00 และมีประสบการณในการ
ทํางานมาแลวในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรหรือเทคโนโลยีอาหารไมนอย
กวา 2 ป โดยมีหนังสือรับรองจากหนวยงานหรือผูบังคับบัญชา
3. กรณีที่ยังไมสําเร็จการศึกษาจะตองมีหลักฐานรับรองวาจะสําเร็จการศึกษากอนวัน
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางดานทัศนศิลป ไดแก จิตรกรรม ประติมากรรม
ภาพพิมพ ศิลปะไทย และทางดานการออกแบบ ไดแก ออกแบบผลิตภัณฑ นิเทศ
ศิลป หัตถกรรม ตกแตงภายใน ศิลปประยุกต หรือ ปริญญาตรีสาขาอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ อาทิเชน การพัฒนาผลิตภัณฑภูมิปญ
 ญาไทย สถาปตยกรรม ศิลปศึกษา
โดยอยูในดุลพินิจของอาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบ
1.สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางดานนาฏศิลปไทยและนาฏศิลปสากล
หรือ ศิลปะการแสดงอื่นๆ ในสาขาที่เกี่ยวของ
2.สําหรับผูที่ไมไดสําเร็จการศึกษาทางดานนาฏศิลป จะพิจารณาเพิม่ เติมจาก
ประสบการณทํางานที่มีสวนเกีย่ วของ ใหคณะกรรมการดําเนินการจัดตั้งเปนผู
พิจารณา

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
คณะ / สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร
1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(แผน ก แบบ ก 1)
024 สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน
(แผน ก แบบ ก 2)
025 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ภาค

รายละเอียดการสอบคัดเลือก
สอบขอเขียน และสอบสัมภาษณ
(แนวขอสอบ :
1.ความรูเกี่ยวกับการเขียนโครงการวิจัยทางการศึกษาที่เนนดาน
พิเศษ หลักสูตรและการสอน
2.ความรูเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีการจัดการเรียนรูและการสอน)
พิเศษ สอบขอเขียน และสอบสัมภาษณ
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ที่

คณะ / สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร
026 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ภาค
รายละเอียดการสอบคัดเลือก
พิเศษ สอบขอเขียน และสอบสัมภาษณ
(แนวขอสอบ : หลักการในการบริหารสถานศึกษา)
027 สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน
พิเศษ สอบขอเขียน และสอบสัมภาษณ
(แนวขอสอบ :
1.ความรูเกี่ยวกับการเขียนโครงการวิจัยทางการศึกษาที่เนนดาน
หลักสูตรและการสอน
2.ความรูเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีการจัดการเรียนรูและการสอน)
028 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส (หลักสูตรนานาชาติ) พิเศษ
สอบขอเขียน และสอบสัมภาษณ
2 วิศวกรรมศาสตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(แผน ก แบบ ก 1)
029 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ปกติ
สอบขอเขียน และ สอบสัมภาษณ
030 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
ปกติ
สอบขอเขียน และ สอบสัมภาษณ
(แผน ก แบบ ก 2)
031 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมเทคนิคธรณี
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมโครงสราง
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมขนสง
ปกติ
สอบขอเขียน และ สอบสัมภาษณ
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมแหลงน้ํา
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมบริหารงานกอสราง
032 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมเทคนิคธรณี
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมโครงสราง
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมขนสง
พิเศษ
สอบขอเขียน และ สอบสัมภาษณ
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมแหลงน้ํา
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมบริหารงานกอสราง
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
033 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมไฟฟาและการควบคุมอัตโนมัติ ปกติ
034 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
ปกติ
035 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร
ปกติ
สอบขอเขียน และ สอบสัมภาษณ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
036 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมไฟฟาและการควบคุมอัตโนมัติ พิเศษ
037 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
พิเศษ
038 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร
พิเศษ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
-กลุมวิชาเอกหุนยนตและการควบคุม
039 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมระบบราง
ปกติ
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมพลังงาน
สอบขอเขียน และ สอบสัมภาษณ
-กลุมวิชาเอกงานระบบและออกแบบเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
040
ปกติ
-กลุมวิชาเอกหุนยนตและการควบคุม
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ที่

คณะ / สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมระบบราง
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมพลังงาน
-กลุมวิชาเอกงานระบบและออกแบบเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต
041 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมการผลิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต
042 -กลุมวิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมการผลิต
043 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
044 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
045 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
046 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
047 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
3 คณะบริหารธุรกิจ
(แผน ก แบบ ก 2)
หลักสูตร Young - MBA
048 วิชาเอกการตลาด
049 วิชาเอกการจัดการทั่วไป
050 วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ
051 วิชาเอกการบัญชี
052 วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส
หลักสูตร Executive - MBA
053 วิชาเอกการจัดการทั่วไป
(แผน ข)
หลักสูตร Young - MBA
054 วิชาเอกการตลาด
055 วิชาเอกการจัดการทั่วไป
056 วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ
057 วิชาเอกการบัญชี
058 วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส
หลักสูตร Executive - MBA
059 วิชาเอกการจัดการทั่วไป
4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
(แผน ก แบบ ก 2)
สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
060 -กลุมวิชาเอกอาหารและโภชนาการ
061 -กลุมวิชาเอกสิ่งทอและเครื่องนุงหม
062 -กลุมวิชาเอกงานประดิษฐ
5 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
063 สาขาวิชาเทคโนโลยีสีและการออกแบบ

ภาค

รายละเอียดการสอบคัดเลือก

ปกติ
สอบขอเขียน และ สอบสัมภาษณ
พิเศษ
ปกติ
พิเศษ
ปกติ
พิเศษ
ปกติ

สอบขอเขียน และ สอบสัมภาษณ
สอบขอเขียน และ สอบสัมภาษณ
สอบขอเขียน และ สอบสัมภาษณ

พิเศษ
1.สอบขอเขียนความรูทางดานภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และความรู
พิเศษ
ทั่วไปทางธุรกิจ
พิเศษ
2. สอบสัมภาษณ
พิเศษ
พิเศษ
พิเศษ
พิเศษ
พิเศษ
พิเศษ
พิเศษ
พิเศษ
พิเศษ

สอบสัมภาษณ
1.สอบขอเขียนความรูทางดานภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และความรู
ทั่วไปทางธุรกิจ
2. สอบสัมภาษณ
1.สอบขอเขียนความรูทางดานภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และความรู
ทั่วไปทางธุรกิจ
2. สอบสัมภาษณ
สอบสัมภาษณ

1. สอบขอเขียน ดานวิชาชีพคหกรรมศาสตร และความสามารถตาม
กลุมวิชาเอก
พิเศษ 2. สอบสัมภาษณและนําเสนอ Concept Paper

พิเศษ
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สอบขอเขียน และ สอบสัมภาษณ

ที่
คณะ / สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร
6 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(แผน ก แบบ ก 1)
064 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต
065 สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและสารสนเทศ
(แผน ก แบบ ก 2)
066 สาขาวิชาเคมีประยุกต – กลุมวิชาเคมีวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
067 สาขาวิชาเคมีประยุกต – กลุมวิชาเคมีวิเคราะหและ
สิ่งแวดลอม
068 สาขาวิชาเคมีประยุกต – กลุมวิชาเคมีชีวภาพ
069 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต
070 สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและสารสนเทศ
7 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
071 สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
8 คณะศิลปกรรมศาสตร
(แผน ก แบบ ก 2)
072 สาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบ
073 สาขาวิชานาฏศิลปศึกษา

ภาค

รายละเอียดการสอบคัดเลือก

ปกติ
พิเศษ

สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณทางวิชาการ ความรูพื้นฐานทางดาน
ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ และสิ่งแวดลอม
สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณทางวิชาการ

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
พิเศษ
พิเศษ

สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณทางวิชาการ
สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณทางวิชาการ ความรูพื้นฐานทางดาน
ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ และสิ่งแวดลอม
สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณทางวิชาการ
สอบขอเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ โดยคณะกรรมการคัดเลือก
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

1.พิจารณาจากเอกสารการรับสมัคร แฟมสะสมผลงานทางดาน
ทัศนศิลปและการออกแบบ ใหนําเสนอในวันสอบสัมภาษณ พรอมทัง้
พิเศษ เสนอหัวขอโครงการวิจัย สรางสรรคทัศนศิลปและการออกแบบ
2.สอบสัมภาษณ
1.พิจารณาจากเอกสารการรับสมัคร แฟมสะสมผลงานทางดานนาฏศิลป ให
นําเสนอในวันสอบสัมภาษณ พรอมทั้ง เสนอหัวขอโครงการวิจยั สรางสรรค
พิเศษ
และอนุรักษทางดานนาฏศิลป
2.สอบสัมภาษณ

5. รายละเอียดคาใชจาย (ตลอดหลักสูตร)
ที่
1

2

รายละเอียดคาใชจาย (ตลอดหลักสูตร)
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ

คณะ / สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
(แผน ก แบบ ก 1)
024 สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน
(แผน ก แบบ ก 2)
025 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
026 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
027 สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน
028 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร
(แผน ก แบบ ก 1)
029 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
030 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
(แผน ก แบบ ก 2)
031 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมเทคนิคธรณี
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-

130,000 บาท

-

116,100 บาท
123,000 บาท
130,000 บาท
150,000 บาท

98,000 บาท
98,000 บาท

-

98,000 บาท

-

ที่

รายละเอียดคาใชจาย (ตลอดหลักสูตร)
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ

คณะ / สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร

032

033
034
035
036
037
038
039

040

041
042
043
044
045
046
047

-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมโครงสราง
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมขนสง
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมแหลงน้ํา
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมบริหารงานกอสราง
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมเทคนิคธรณี
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมโครงสราง
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมขนสง
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมแหลงน้ํา
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมบริหารงานกอสราง
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมไฟฟาและการควบคุมอัตโนมัติ
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมไฟฟาและการควบคุมอัตโนมัติ
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
-กลุมวิชาเอกหุนยนตและการควบคุม
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมระบบราง
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมพลังงาน
-กลุมวิชาเอกงานระบบและออกแบบเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
-กลุมวิชาเอกหุนยนตและการควบคุม
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมระบบราง
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมพลังงาน
-กลุมวิชาเอกงานระบบและออกแบบเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมการผลิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ
-กลุมวิชาเอกวิศวกรรมการผลิต
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
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98,000 บาท

-

-

165,000 บาท

98,000 บาท

-

-

165,000 บาท

98,000 บาท

-

-

165,000 บาท

98,000 บาท

-

-

165,000 บาท

98,000 บาท
98,000 บาท
98,000 บาท

165,000 บาท
165,000 บาท
-

ที่
3

4

5
6

7
8

คณะ / สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร
คณะบริหารธุรกิจ
(แผน ก แบบ ก 2)
หลักสูตร Young - MBA
048 วิชาเอกการตลาด
049 วิชาเอกการจัดการทั่วไป
050 วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ
051 วิชาเอกการบัญชี
052 วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส
หลักสูตร Executive - MBA
053 วิชาเอกการจัดการทั่วไป
(แผน ข)
หลักสูตร Young - MBA
054 วิชาเอกการตลาด
055 วิชาเอกการจัดการทั่วไป
056 วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ
057 วิชาเอกการบัญชี
058 วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส
หลักสูตร Executive - MBA
059 วิชาเอกการจัดการทั่วไป
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร (แผน ก แบบ ก 2)
สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
060 -กลุมวิชาเอกอาหารและโภชนาการ
061 -กลุมวิชาเอกสิ่งทอและเครื่องนุงหม
062 -กลุมวิชาเอกงานประดิษฐ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
(แผน ก แบบ ก 2)
063 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(แผน ก แบบ ก 1)
064 สาขาชีววิทยาประยุกต
065 สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและสารสนเทศ
(แผน ก แบบ ก 2)
066 สาขาวิชาเคมีประยุกต – กลุมวิชาเคมีวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
067 สาขาวิชาเคมีประยุกต – กลุมวิชาเคมีวิเคราะหและสิ่งแวดลอม
068 สาขาวิชาเคมีประยุกต – กลุมวิชาเคมีชีวภาพ
069 สาขาชีววิทยาประยุกต
070 สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (แผน ก แบบ ก 2)
071 สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
คณะศิลปกรรมศาสตร (แผน ก แบบ ก 2)
072 สาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบ
073 สาขาวิชานาฏศิลปศึกษา
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รายละเอียดคาใชจาย (ตลอดหลักสูตร)
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ

-

198,100 บาท
(หลักสูตร 2 ป)

-

253,600 บาท
(หลักสูตร 2 ป)

-

198,100 บาท
(หลักสูตร 2 ป)

-

253,600 บาท
(หลักสูตร 2 ป)

-

155,000 บาท

-

เหมาจาย เทอมละ
28,000 บาท

107,400 บาท
-

160,000 บาท

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

185,350 บาท

-

149,000 บาท

-

164,000 บาท
164,000 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 า เนาถูก 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)
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7.5 ผูสมัครสอบจะตองมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่สมัครตามประกาศการรับสมัครสอบ
คัดเลือกเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผูสมัครตองกรอกรายละเอียดตางๆในใบสมัครใหถูกตองครบถวนตรงตาม
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

สํานักบัณฑิตศึกษา

02-5493697

http://www.grad.rmutt.ac.th
E-Mail : grad@rmutt.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/ogsrmutt

02-5493619

คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม

02-5494713

http://www.teched.rmutt.ac.th

02-5775049

คณะวิศวกรรมศาสตร

02-5493554,02-5493564

http://www.en.rmutt.ac.th/postgrad

02-5493563

คณะบริหารธุรกิจ

02-5494835-6

โครงการปริญญาโท
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

02-5493162

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

02-5494158

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

02-5494159

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

02-5494520

http://www.mct.rmutt.ac.th

02-5494520

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

02-5921943

http://www.agr.rmutt.ac.th/

02-5921943

http://mba.bus.rmutt.ac.th หรือ
02-5494836
E-Mail : mba_rmutt@yahoo.co.th , mba_rmutt@hotmail.com
www.master.het.rmutt.ac.th/
02-5772358
www.facebook.com/mhet.rmutt

02-5493278,
086-6978327(รศ.ดร.สมพร ธุรี)
คณะศิลปกรรมศาสตร

http://www.fa.rmutt.ac.th

02-5494581(ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป)
087-5033338(ดร.กัญชพร ตันทอง)

02-5775022
02-5494580
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เอกสารแนบทายประกาศรับสมัครฯ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
1. รายละเอียดคาใชจายตลอดหลักสูตร (149,000 บาท)
รายละเอียดคาใชจาย
ภาคละ/หนวยกิตละ จํานวน
คาบํารุงการศึกษา
12,000
4
คาลงทะเบียน
-บรรยาย
1,000
19
-ปฏิบัติ
2,000
5
-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

19,000
10,000
24,000
8,000

ภาค

40,000
149,000

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 24 ทาน ทุกทาน มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก มีงานวิจัยอยางตอเนื่อง ไดแก
กลุมสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11

ดร.ลลิตา
ผศ.ดร.เจริญ
ผศ.ดร.ปาลิดา
ผศ.ดร.นันทชนก
ผศ.ดร.อินทิรา
ผศ.ดร.วรินธร
ผศ.ดร.ศรินญา
ดร.นวพร
ดร.พีรพงศ
ผศ.ดร.จรัญ
ดร.ศศธร

ศิริวัฒนานนท
เจริญชัย
ตั้งอนุรัตน
นันทะไชย
ลิจันทรพร
พูลศรี
สังขสัญญา
ลาภสงผล
งามนิคม
ลิขิตรัตนพร
ศรีวิเชียร
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กลุมสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสัตว
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18

ผศ.ดร.สมจิตร
ผศ.ดร.พัฒนพงษ
อาจารยสุวดี
สพ.ญ.พชรธร
นส.พ.สินสมุทร
ผศ.ดร.กิตติมา
ผศ.ดร.บุณฑริกา

ถนอมวงศวัฒนะ
ทัดทา
อิสรายุวพร
สิมกิ่ง
แซโงว
วานิชกูล
ทองดอนพุม

กลุมสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตพืช
7.19
7.20
7.21
7.22
7.23
7.24

อาจารยเยาวรัตน
ดร.พราวมาส
ดร.พันทิพา
ดร.ธีรยุทธ
ดร.พิมพรรณ
ดร.สุกัญญา

วงศศรีสกุลแกว
เจริญรักษ
ลิ้มสงวน
คล้ําชื่น
พิมลรัตน
ชัยพงษ
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