
แผนผังขั้นตอนการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) 
 

- กรณกีารรับสมัครทางไปรษณยี์ A (ศ. 1 ธ.ค. 60 – จ. 8 ม.ค. 61)    

- กรณกีารรับสมัครที่มหาวิทยาลัยฯ B (ศ. 26 ม.ค. 61 – จ. 29 ม.ค. 61) 

- กรณกีารรับสมัครทาง Internet C (พ. 7 ก.พ. 61 – พฤ. 22 มี.ค. 61) 
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ผู้สมัครกรอกใบสมัครและ

ส่งมาทางไปรษณยี ์

เจ้าหนา้ที ่

ตรวจรับใบสมัครท่ี

ส่งมาทางไปรษณีย์ 

เจา้หน้าที่บนัทึกข้อมลูผู้สมัคร  

รับช าระเงินและ 

ออกบัตรประจ าตัวสอบ 

ให้ผูส้มัคร 

เจา้หน้าที่เก็บใบสมัครและ

จัดส่งเอกสารแนบต่าง ๆ  

ให้ผูส้มัครทางไปรษณยี ์

ผู้สมัครศึกษาระเบียบการ 

ผู้สมัครกรอกสมัครใบระบบรับสมัคร

ทาง Internet และช าระเงนิที่ธนาคาร 

เจ้าหนา้ที่ 

ตรวจรับใบสมัคร 

ท่ีมหาวิทยาลัยฯ 

เจา้หน้าที่บนัทึกข้อมลูผู้สมัคร  

รับช าระเงินและ 

ออกบัตรประจ าตัวสอบ 

ให้ผูส้มัคร 

เจา้หน้าที่เก็บใบสมัครและ

แจกเอกสารแนบต่าง ๆ  

ให้ผูส้มัคร 

ผู้สมัครกรอกใบสมัคร 

ที่มหาวิทยาลยัฯ 

เจา้หน้าที่ปรับสถานะการช าระเงิน 

ผู้สมัครพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบ 

และพิมพ์เอกสารแนบตา่ง ๆ 

ในระบบรับสมัครทาง Internet 

เจ้าหนา้ที ่

ตรวจรับใบสมัคร 

ทาง Internet 

เจา้หน้าที่พมิพ์ใบสมัคร  

ในระบบรับสมัครทาง Internet และ 

เก็บใบสมัคร 

เจา้หน้าที่รวบรวมใบสมัคร 

คนืคณะต้นสงักัด 

 

สิน้สดุ 
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รายละเอียด 

ก าหนดการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศกึษา (ส่วนกลาง)  

ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 

- สมัครทางไปรษณยี์  วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 – วันจันทรท์ี่ 8 มกราคม 2561 

- สมัครที่มหาวิทยาลัยฯ  วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 – วันจันทร์ท่ี 29 มกราคม 2561  

- สมัครทาง Internet  วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 – วันพฤหัสบดีท่ี 22 มีนาคม 2561  

 

1. หลักสูตรและรายละเอียดที่รับเข้าศกึษา ดังเอกสารแนบท้ายประกาศฯ 

2. คุณวุฒิผู้สมัคร 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรองและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา

หรือตามที่สาขาวิชาก าหนด กรณีผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนนี้ให้น าใบรับรองคะแนน

รายวิชาที่ศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบันมาสมัครได้ ทั้งนี้ ในวันที่ขึ้นทะเบียนและ

ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ให้ใช้วุฒิการศึกษาที่ระบุการจบหลักสูตรและมีวันที่ส าเร็จการศึกษา

แล้วเท่านัน้  

3. คุณสมบัติผู้สมัคร 

3.1 ไม่เป็นผู้มีโรคร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรค

ต่อการศกึษา 

3.2 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใด ๆ เนื่องจากกระท าความผิดหรือมีความ

ประพฤติเสื่อมเสีย 

3.3 ไม่เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผดิที่ได้กระท าโดยประมาท 

4. ใบสมัคร 

ผู้สนใจสามารถดู รายละเอียดและสั่ งพิมพ์ ได้ โดยไม่ เสียค่าใ ช้จ่ายจาก 

http://www.grad.ru.ac.th เมนูหลัก เลือกรับสมัครนักศึกษาใหม่ หรือขอรับได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย 

อาคารท่าชัย ช้ัน 1 (ณ วันสมัคร ไม่ใช้หลักฐาน/เอกสารใดๆ แต่ให้น ามาในวันที่สอบสัมภาษณ์และ

วันที่ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่)   
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5. การสมัคร 

การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศกึษามี 3 วิธี คอื 

5.1 สมัครทางไปรษณีย์ 

ระหว่างวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561              

กรอกข้อความในใบสมัครและซื้อธนาณัติ สั่งจ่าย มหาวิทยาลัยรามค าแหง จ านวนสาขาวิชาละ                  

500.- บาท และจัดส่งเอกสาร ดังนี้  

(1) ใบสมัคร (กรอกข้อความด้วยลายมอืให้ครบถ้วน)  

(2) ธนาณัติ   

(3) ซองไปรษณีย์เปล่า (ขนาดบรรจุกระดาษ A4)  ติดแสตมป์ จ านวน 37.- บาท        

จา่หน้าซองถึงผูส้มัครเอง 

น าเอกสารทั้งหมดบรรจุใส่ซองไปรษณีย์ ส่งไปที่ งานรับสมัครและทะเบียนประวัติ 

ฝา่ยบริการการศกึษา ตู ้ป.ณ.1099 ปทฝ.รามค าแหง กรุงเทพฯ 10241  

บัณฑติวิทยาลัย จะจัดส่งบัตรเข้าสอบฯ ให้ ตามที่อยู่ที่ผู้สมัครระบุไว้ในข้อ (3) 

เป็นไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS.) (เริ่มจัดส่งหลังจากวันสมัครที่มหาวิทยาลัยฯ เสร็จสิน้)   

5.2 สมัครที่มหาวิทยาลัยฯ  

ระหว่างวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ถึงวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 

กรอกข้อความในใบสมัครและช าระเงินค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยฯ ณ อาคารท่าชัย ช้ัน 1 จ านวนสาขา 

วิชาละ 500.- บาท ตั้งแตเ่วลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. 

5.3 สมัครทาง Internet  

 ระหว่างวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 

2561 กรอกข้อความในระบบรับสมัครทาง Internet ให้ครบถ้วน ใน http://www.grad.ru.ac.th   

เมนูหลัก เลือกรับสมัครนักศึกษาใหม่ และพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินค่าสมัครจากระบบรับสมัคร

และช าระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา จ านวนสาขาวิชาละ 500.- บาท โดยช าระเงินได้ตั้งแต่

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 

 เมื่อช าระเงินคา่สมัครแล้ว หลังจากนั้นประมาณ 5 วัน ให้ผู้สมัครเข้าระบบ  

รับสมัครเพื่อพิมพ์บัตรเข้าสอบฯ ใน http://www.grad.ru.ac.th เมนูหลัก เลือกรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

การสมัครทั้ง 3 วิธี เมื่อช าระเงินคา่สมัครฯ แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาวิชาได้  

ณ วันสมัคร ไม่ใช้หลักฐาน/เอกสารใดๆ แตใ่ห้น ามาในวันที่สอบสัมภาษณ์และวันที่ 

ขึน้ทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่      

ในกรณีสาขาวิชาใด มีผู้สมัครเข้าศึกษาไม่ถึง 16 คน (ยกเว้นสาขาวิชาที่จัดการ

เรียนการสอนภาคปกติ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง อาจพิจารณาไม่เปิดการเรียนการสอนสาขาวิชานั้น  

  

http://www.grad.ru.ac.th/
http://www.grad.ru.ac.th/


3 

 

6. การคัดเลือกเข้าศกึษาและการประกาศผล 

6.1 ทดสอบศักยภาพ (ข้อเขียน) ในวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 โดยแต่ละ

สาขาวิชาอาจก าหนดให้มกีารสอบทั้งหมดหรอืบางสว่นได้ตามความเหมาะสม ประกอบด้วย 

6.1.1  ภาคเช้า เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 

การทดสอบศักยภาพ (RGRE: Ramkhamhaeng Graduate Record 

Examination) เป็นการสอบโดยใช้ภาษาไทย อาจเป็นข้อสอบปรนัย, อัตนัยหรอืปรนัยผสมอัตนัย ดังนี้ 

(1) ความสามารถทางวิชาชีพ (Advanced Test)  

(2) ความสามารถทางภาษา (Verbal Ability) 

(3) ความสามารถเชิงปริมาณ (Quantitative Ability) 

(4) ความสามารถด้านเหตุผล 

(5) ความถนัดเฉพาะสาขา 

6.1.2 ภาคบ่าย เวลา 13.30 น. – 16.30 น. 

ทดสอบ Ru-Test เป็นการสอบโดยใช้ภาษาอังกฤษ (ส าหรับ

สาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศใช้ภาษาที่ตนสมัคร) อาจเป็นข้อสอบปรนัย, อัตนัย

หรอืปรนัยผสมอัตนัย ดังนี้ 

(1) Structure  

(2) Comprehension  

(3) Technical Reading  

ในกรณีสาขาวิชาใด มีผู้สอบผ่านเกณฑ์ไม่ถึง 16 คน (ยกเว้นสาขาวิชาที่จัดการ

เรียนการสอนภาคปกติ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง อาจพิจารณาไม่เปิดการเรียนการสอนสาขาวิชานั้น   

6.2 การประกาศรายชื่อผูท้ี่สอบผา่นการทดสอบศักยภาพ (ข้อเขียน) 

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการทดสอบศักยภาพ (ข้อเขียน) ในวันศุกร์ที่ 

18 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารท่าชัย ช้ัน 1 และใน http://www.grad.ru.ac.th เมนูหลัก เลือก    

รับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยผู้มีรายชื่อข้างตน้ ตอ้งท าการสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 

หรอืวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตามวัน เวลาและสถานที่ที่แต่ละสาขาวิชาก าหนด และให้

น าหลักฐาน/เอกสารต่าง ๆ  มาแสดงให้คณะกรรมการผู้ท าการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 

(1)  รูปถ่าย ขนาด 1 นิว้ จ านวน 1 รูป 

(2)  ส าเนาใบปริญญาบัตรหรอืใบรับรองสภาฯ จ านวน 1 ชุด 

(3)  ส าเนาใบรับรองผลการศกึษา (Transcript) จ านวน 1 ชุด 

(4)  ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ชุด 

(5)  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด 
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(6) ส าเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล, ค าน าหนา้นาม, ยศ, ทะเบียนสมรส ฯลฯ  

(ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง) จ านวน 1 ชุด 

(7) หนังสือรับรองประสบการณ์ท างาน/หนังสอืรับรอง (Recommendation)             

ในกรณีที่มรีะบุในข้อก าหนดเฉพาะสาขาวิชา จ านวน 1 ชุด  

ผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ หากไม่ไปสัมภาษณ์ตามวัน เวลาและสถานที่ที่

ก าหนด จะถือว่าสละสทิธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา  

ในกรณีสาขาวิชาใด มีผู้สอบผ่านเกณฑ์ไม่ถึง 16 คน (ยกเว้นสาขาวิชาที่

จัดการเรียนการสอนภาคปกติ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง อาจพิจารณาไม่เปิดการเรียนการสอน

สาขาวิชานั้น   

6.3 การประกาศรายชื่อผูม้ีสทิธิเข้าศึกษา 

ประกาศรายชื่อผูม้ีสทิธิเข้าศึกษา ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร 

ท่าชัย ช้ัน 1 และใน http://www.grad.ru.ac.th เมนูหลัก เลือกรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

ในกรณีสาขาวิชาใด มีผู้สอบผ่านเกณฑ์ไม่ถึง 16 คน (ยกเว้นสาขาวิชาที่

จัดการเรียนการสอนภาคปกติ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง อาจพิจารณาไม่เปิดการเรียนการสอน

สาขาวิชานั้น   

7. การขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ 

ผูท้ี่ได้รับการคัดเลือกเข้าศกึษา ตอ้งขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ 

ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารท่าชัย ช้ัน 1 และ

ให้น าหลักฐาน/เอกสารต่าง ๆ  มาแสดงให้คณะกรรมการผู้ท าการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน

นักศึกษาใหม่ ดังนี้ 

(1) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 

(2) ใบปริญญาบัตรหรอืใบรับรองสภาฯ ตัวจรงิพรอ้มส าเนา จ านวน 2 ชุด 

(3) ใบรับรองผลการศกึษา (Transcript) ตัวจรงิพรอ้มส าเนา จ านวน 2 ชุด 

(4) บัตรประชาชนตัวจรงิ พร้อมส าเนา จ านวน 2 ชุด 

(5) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 2 ชุด 

(6) ส าเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล, ค าน าหนา้นาม, ยศ, ทะเบียนสมรส ฯลฯ 

(ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง) จ านวน 2 ชุด 

(7) ใบรับรองแพทย์ จ านวน 1 ฉบับ 

(8) ส าหรับวุฒิการศกึษาจากต่างประเทศ ต้องใช ้ 

- เอกสารการเทียบคุณวุฒิ จาก สกอ. จ านวน 2 ฉบับ 

- เอกสารการแปลคุณวุฒิเป็นภาษาอังกฤษ จ านวน 2 ฉบับ 

- เอกสารการแปลคุณวุฒิเป็นภาษาไทย จ านวน 2 ฉบับ  
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ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา หากไม่ไปขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน

นักศึกษาใหม่ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา (ในวันที่           

ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ให้ใช้วุฒิการศึกษาที่ระบุการจบหลักสูตรและมีวันที่

ส าเร็จการศกึษาแล้วเท่านัน้) 

ในกรณีสาขาวิชาใด มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษามาท าการขึ้นทะเบียนและ

ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ไม่ถึง 16 คน (ยกเว้นสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนภาคปกติ) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง อาจพิจารณาไม่เปิดการเรียนการสอนสาขาวิชานั้น   

8. การปฐมนเิทศ 

นักศึกษาทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ ในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 

ตั้งแตเ่วลา 08.00 น. เป็นต้นไป  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 

9. การก าหนดวันบรรยาย      

9.1 เปิดบรรยายวิชาปรับพืน้ฐานให้เป็นไปตามที่สาขาวิชา/คณะก าหนด 

9.2 เปิดบรรยายวิชาบังคับ ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561   
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เอกสารแนบท้ายประกาศฯ 

คณะนิตศิาสตร ์
 

หลักสูตร 
สาขาวิชา 

(หมายเลขที่ระบุในใบสมัคร) 

แขนงวิชา/วิชาเอก 

(หมายเลขที่ระบุในใบสมัคร) 

 

ภาค/วนั/เวลาเรียน 
จ านวน 

ที่รับ 

 

วิธีการคดัเลือก 
 

ข้อก าหนดเฉพาะสาขาวิชา 

นติศิาสตร 

มหาบัณฑิต 

- 1. กฎหมายทรัพย์สนิทางปัญญา

และการค้าระหวา่งประเทศ (02)  

2. กฎหมายธุรกิจ (05)  

3. กฎหมายมหาชน (06) 

4. กฎหมายระหว่างประเทศ (07) 

5. กฎหมายเพื่อการพัฒนา (08) 

6. บริหารงานยุติธรรม (09) 

ภาคพเิศษ 

เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ 

เวลา 17.30 น. – 20.30 น. 

และ/หรือ 

เรียนวันเสาร ์– วันอาทิตย ์ 

เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

100 คน 1. มทีดสอบศักยภาพ 

(ข้อเขียน) ภาคเชา้และ

ภาคบ่าย  

2. มสีัมภาษณ ์

1. ส าเร็จการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร ์ 

2. มคีะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้น

ปริญญาตร ี2.75 กรณีท่ี

คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์

ดังกลา่ว ต้องมีประสบการณ์

ท างานมาแลว้ไมต่่ ากว่า 2 ปี  

 

คณะบรหิารธุรกิจ 
 

หลักสูตร 
 

สาขาวิชา 
 

แขนงวิชา/วิชาเอก 
 

ภาค/วนั/เวลาเรียน 
จ านวน 

ที่รับ 

 

วิธีการคดัเลือก 
 

ข้อก าหนดเฉพาะสาขาวิชา 

บริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต 

- 1. การจัดการ (13) ภาคปกติ 

เรียนวันจันทร์ – วันศุกร ์ 

เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

 

20 คน 

 

 

 

1. มทีดสอบศักยภาพ 

(ข้อเขียน) ภาคเชา้และ

ภาคบ่าย  

2. มสีัมภาษณ ์

 

 

 

 

บริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต 

- 1. การจัดการ (10) ภาคพเิศษ 

เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์  

เวลา 18.00 น. – 21.00 น. 

45 คน 

 

 

 

1. มทีดสอบศักยภาพ 

(ข้อเขียน) ภาคเชา้และ

ภาคบ่าย  

2. มสีัมภาษณ ์
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คณะมนุษยศาสตร ์
 

หลักสูตร 
สาขาวิชา 

(หมายเลขที่ระบุในใบสมัคร) 

แขนงวิชา/วิชาเอก 

(หมายเลขที่ระบุในใบสมัคร) 

 

ภาค/วนั/เวลาเรียน 
จ านวน 

ที่รับ 

 

วิธีการคดัเลือก 
 

ข้อก าหนดเฉพาะสาขาวิชา 

ศลิปศาสตร 

มหาบัณฑิต 

ไทยศึกษา 

(22) 

- 

 

ภาคพเิศษ 

เรียนวันเสาร ์– วันอาทติย์  

เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

20 คน 1. มทีดสอบศักยภาพ 

(ข้อเขียน) ภาคเชา้และ

ภาคบ่าย  

2. มสีัมภาษณ ์

 

ศลิปศาสตร 

มหาบัณฑิต 

ภาษาเยอรมันในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 

(25) 

- 

 

ภาคพเิศษ 

เรียนวันเสาร ์– วันอาทติย์  

เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

20 คน 1. มทีดสอบศักยภาพ 

(ข้อเขียน) เฉพาะ   

ภาคบ่าย  

2. มสีัมภาษณ ์

 

ศลิปศาสตร 

มหาบัณฑิต 

การแปล 1. การแปลสายภาษาจีน (32) 

2. การแปลสายภาษาอังกฤษ (36) 

ภาคพเิศษ 

เรียนวันเสาร ์– วันอาทติย์  

เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

สาขาวิชา

ละ 

20 คน 

1. มทีดสอบศักยภาพ 

(ข้อเขียน) ภาคเชา้และ

ภาคบ่าย  

2. มสีัมภาษณ ์

1. ควรมคีวามรู้ภาษาไทยเป็น

อย่างด ี

2. มคีวามรู้ภาษาตา่งประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน)   

ในระดับดีในท้ัง 4 ทักษะ  

(ฟัง พูด อา่น เขยีน) 

 

คณะรฐัศาสตร ์
 

หลักสูตร 
สาขาวิชา 

(หมายเลขที่ระบุในใบสมัคร) 

แขนงวิชา/วิชาเอก 

(หมายเลขที่ระบุในใบสมัคร) 

 

ภาค/วนั/เวลาเรียน 
จ านวน 

ที่รับ 

 

วิธีการคดัเลือก 
 

ข้อก าหนดเฉพาะสาขาวิชา 

รัฐศาสตร

มหาบัณฑิต 

รัฐศาสตร์ 

(80) 

- 

 

ภาคพเิศษ 

เรียนวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี 

เวลา 18.00 น. – 21.00 น. 

 

60 คน 1. มทีดสอบศักยภาพ 

(ข้อเขียน) ภาคเชา้และ

ภาคบ่าย  

2. มสีัมภาษณ ์

 

 

happy
Highlight

happy
Highlight

happy
Text Box
**ประกาศงดรับสมัครสาขาวิชาการแปล เนื่องจากปรับปรุงหลักสูตร**
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คณะเศรษฐศาสตร ์
 

หลักสูตร 
สาขาวิชา 

(หมายเลขที่ระบุในใบสมัคร) 

แขนงวิชา/วิชาเอก 

(หมายเลขที่ระบุในใบสมัคร) 

 

ภาค/วนั/เวลาเรียน 
จ านวน 

ที่รับ 

 

วิธีการคดัเลือก 
 

ข้อก าหนดเฉพาะสาขาวิชา 

เศรษฐศาสตร 

มหาบัณฑิต 

เศรษฐศาสตร์ 

(90) 

- 

 

ภาคพเิศษ 

เรียนวันจันทร์ – วันศุกร ์

เวลา 18.00 น. – 21.00 น. 

และ/หรือ 

เรียนวันเสาร ์– อาทิตย ์

เวลา 09.00 น. – 16.00 น 

30 คน 1. มทีดสอบศักยภาพ 

(ข้อเขียน) ภาคเชา้

และภาคบ่าย  

2. มีสัมภาษณ ์

- 

 

คณะสื่อสารมวลชน 
 

หลักสูตร 
สาขาวิชา 

(หมายเลขที่ระบุในใบสมัคร) 

แขนงวิชา/วิชาเอก 

(หมายเลขที่ระบุในใบสมัคร) 

 

ภาค/วนั/เวลาเรียน 
จ านวน 

ที่รับ 

 

วิธีการคดัเลือก 
 

ข้อก าหนดเฉพาะสาขาวิชา 

ศลิปศาสตร 

มหาบัณฑิต 

เทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 

(29) 

- 

 

ภาคพเิศษ 

เรียนวันจันทร์ – วันศุกร ์

เวลา 18.00 น. – 21.00 น.  

 

30 คน 1. มทีดสอบศักยภาพ 

(ข้อเขียน) ภาคเชา้

และภาคบ่าย  

2. มีสัมภาษณ ์

- 

 

 

 

 

 

 

 

Text Box
**ประกาศงดรับสมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เนื่องจากปรับปรุงหลักสูตร**
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คณะวิทยาศาสตร ์
 

หลักสูตร 
สาขาวิชา 

(หมายเลขที่ระบุในใบสมัคร) 

แขนงวิชา/วิชาเอก 

(หมายเลขที่ระบุในใบสมัคร) 

 

ภาค/วนั/เวลาเรียน 
จ านวน 

ที่รับ 

 

วิธีการคดัเลือก 
 

ข้อก าหนดเฉพาะสาขาวิชา 

ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต 

 

ชวีวทิยา 

(ปริญญาเอก) 

- ภาคปกติ 

เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ 

เวลา 09.30 น. – 16.30 น. 

5 คน มสีัมภาษณ ์ สมัครท่ีมหาวิทยาลัยฯ เท่านัน้ 

 

ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต 

 

เคมีประยุกต ์

(ปริญญาเอก) 

- 

 

ภาคปกติ 

เรียนวันจันทร์ – วันศุกร ์

เวลา 08.00 น. – 16.30 น. 

5 คน มสีัมภาษณ ์ 

 

สมัครท่ีมหาวิทยาลัยฯ เท่านัน้ 

 

วทิยาศาสตร

มหาบัณฑิต 

เคมีประยุกต ์

(70) 

- 

 

ภาคปกติ 

เรียนวันจันทร์ – วันศุกร ์

เวลา 16.30 น. – 19.30 น. 

10 คน 1. มทีดสอบศักยภาพ 

(ข้อเขียน) เฉพาะ   

ภาคบ่าย  

2. มีสัมภาษณ ์

 

วทิยาศาสตร

มหาบัณฑิต 

ชวีวทิยา 

(71) 

- 

 

ภาคปกติ 

เรียนวันจันทร์ – วันศุกร ์

เวลา 09.30 น. – 16.30 น. 

10 คน 1. มทีดสอบศักยภาพ 

(ข้อเขียน) ภาคเชา้

และภาคบา่ย  

2. มสีัมภาษณ ์

 

วทิยาศาสตร

มหาบัณฑิต 

ฟิสิกส ์

(73) 

- 

 

ภาคปกติ 

เรียนวันจันทร์ – วันศุกร ์

เวลา 09.30 น. – 16.30 น. 

 

10 คน 1. มทีดสอบศักยภาพ 

(ข้อเขียน) ภาคเชา้

และภาคบา่ย  

2. มีสัมภาษณ ์

 

วทิยาศาสตร

มหาบัณฑิต 

คณิตศาสตร์ 

(72) 

- 

 

ภาคพเิศษ 

เรียนวันเสาร ์– วันอาทติย์ 

เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

 

 

20 คน 1. มทีดสอบศักยภาพ 

(ข้อเขียน) ภาคเชา้

และภาคบา่ย  

2. มีสัมภาษณ ์
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คณะศึกษาศาสตร ์
 

หลักสูตร 
สาขาวิชา 

(หมายเลขที่ระบุในใบสมัคร) 

แขนงวิชา/วิชาเอก 

(หมายเลขที่ระบุในใบสมัคร) 

 

ภาค/วนั/เวลาเรียน 
จ านวน 

ที่รับ 

 

วิธีการคดัเลือก 
 

ข้อก าหนดเฉพาะสาขาวิชา 

ศกึษาศาสตร

มหาบัณฑิต 

เทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา 

(42) 

- 

 

ภาคพเิศษ 

เรียนวันเสาร ์– วันอาทติย์  

เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

30 คน 1. มทีดสอบศักยภาพ 

(ข้อเขียน) ภาคเชา้

และภาคบา่ย  

2. มีสัมภาษณ ์

 

ศกึษาศาสตร

มหาบัณฑิต 

การบริหารการศึกษา 

(47) 

- 

 

ภาคพเิศษ 

เรียนวันเสาร ์– วันอาทติย์ 

เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

60 คน 1. มทีดสอบศักยภาพ 

(ข้อเขียน) ภาคเชา้

และภาคบ่าย  

2. มีสัมภาษณ ์

 

ศกึษาศาสตร

มหาบัณฑิต 

การประเมินและ 

การวจิัยการศึกษา 

1. การวัดและประเมินผล

การศึกษา (41) 

2. การวจิัยการศึกษา (54) 

ภาคพเิศษ 

เรียนวันเสาร ์– วันอาทติย์ 

เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

แขนงวิชา/

วิชาเอก 

ละ  

17 คน 

1. มทีดสอบศักยภาพ 

(ข้อเขียน) เฉพาะ 

ภาคบ่าย  

2. มีสัมภาษณ ์

 

ศกึษาศาสตร

มหาบัณฑิต 

นวัตกรรมหลักสูตรและ 

การจัดการเรียนรู้ 

(44) 

- 

 

ภาคพเิศษ 

เรียนวันจันทร์ – วันศุกร ์ 

(เวน้วันพุธ) 

เวลา 18.00 น. – 21.00 น. 

และ/หรือ 

เรียนวันเสาร ์– วันอาทติย์ 

เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

35 คน 1. มทีดสอบศักยภาพ 

(ข้อเขียน) ภาคเชา้

และภาคบา่ย  

2. มีสัมภาษณ ์

- 
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คณะศึกษาศาสตร ์
 

หลักสูตร 
สาขาวิชา 

(หมายเลขที่ระบุในใบสมัคร) 

แขนงวิชา/วิชาเอก 

(หมายเลขที่ระบุในใบสมัคร) 

 

ภาค/วนั/เวลาเรียน 
จ านวน 

ที่รับ 

 

วิธีการคดัเลือก 
 

ข้อก าหนดเฉพาะสาขาวิชา 

ศกึษาศาสตร

มหาบัณฑิต 

การสอนภาษาไทย 

(61) 

- 

 

ภาคพเิศษ 

เรียนวันเสาร ์– วันอาทติย์ 

เวลา 08.00 น. – 17.00 น. 

65 คน 1. มทีดสอบศักยภาพ 

(ข้อเขียน) ภาคเชา้

และภาคบ่าย  

2. มีสัมภาษณ ์

ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี

สาขาวชิาการสอนภาษาไทย หรือ

ภาษาไทยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง     

 

ศกึษาศาสตร

มหาบัณฑิต 

คณิตศาสตรศกึษา 

(62) 

- 

 

ภาคพเิศษ 

เรียนวันจันทร์ – วันศุกร ์ 

เวลา 18.00 น. – 21.00 น. 

และ/หรือ 

เรียนวันเสาร์ 

เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

40 คน 1. มทีดสอบศักยภาพ 

(ข้อเขียน) ภาคเชา้

และภาคบ่าย  

2. มีสัมภาษณ ์

1. หากผลการเรียนในระดับ          

ปริญญาตรีทางด้าน

คณิตศาสตร์ นอ้ยกว่า 30 

หนว่ยกิต จะตอ้งเรียนปรับ

พื้นฐานเพิ่มเตมิ ดังนี้  

- MED 6004   

- MED 6005     

2. หากไมไ่ด้จบศกึษาศาสตร์ 

จะตอ้งเรียนปรับพื้นฐาน

เพิ่มเตมิ ดังนี้  

- MED 6001  

- MED 6002  

3. หากไมผ่่าน Ru-Test  

ตอ้งเรียน MED 6003 
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คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
 

หลักสูตร 
สาขาวิชา 

(หมายเลขที่ระบุในใบสมัคร) 

แขนงวิชา/วิชาเอก 

(หมายเลขที่ระบุในใบสมัคร) 

 

ภาค/วนั/เวลาเรียน 
จ านวน 

ที่รับ 

 

วิธีการคดัเลือก 
 

ข้อก าหนดเฉพาะสาขาวิชา 

ศลิปศาสตร 

มหาบัณฑิต 

การพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์ 

(67) 

 

- 

 

  

ภาคปกติ 

เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ 

เวลา 09.00 น. – 16.00 น 

20 คน 1. มทีดสอบศักยภาพ 

(ข้อเขียน) ภาคเชา้

และภาคบ่าย  

2. มีสัมภาษณ ์

- 

ศลิปศาสตร 

มหาบัณฑิต 

การพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์ 

(48) 

- 

 

ภาคพเิศษ 

เรียนวันเสาร ์– อาทิตย ์

เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

40 คน 1. มทีดสอบศักยภาพ 

(ข้อเขียน) ภาคเชา้

และภาคบ่าย  

2. มีสัมภาษณ ์

- 

  




