สำนักบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี

รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (โดยประมาณการ) ระดับปริญญาโท
ที่

1

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)
(แผน ก แบบ ก 2)
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

2

3

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (ตลอดหลักสูตร)
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ

คณะ / สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

96,700 บาท
99,100 บาท
99,100 บาท

116,100 บาท
112,100 บาท
112,100 บาท

98,000 บาท

165,000 บาท

100,000 บาท

166,200 บาท

-

198,100 บาท

-

253,600 บาท

-

198,100 บาท

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต)
(แผน ก แบบ ก 2)
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหาการและการผลิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)
(แผน ก แบบ ก 2)
หลักสูตร Young – MBA
กลุ่มวิชาเอกการตลาด
กลุ่มวิชาเอกการจัดการทั่วไป
กลุ่มวิชาเอกการบัญชี
กลุ่มวิชาเอกระบบสารสนเทศ
กลุ่มวิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มวิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ
กลุ่มวิชาเอกการเงิน
กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตร Executive - MBA
กลุ่มวิชาเอกการจัดการทั่วไป
กลุ่มวิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ
(แผน ข)
หลักสูตร Young - MBA
กลุ่มวิชาเอกการตลาด
กลุ่มวิชาเอกการจัดการทั่วไป
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ที่

คณะ / สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (ตลอดหลักสูตร)
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ

(แผน ข)
กลุ่มวิชาเอกการบัญชี
กลุ่มวิชาเอกระบบสารสนเทศ
กลุ่มวิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มวิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ
กลุ่มวิชาเอกการเงิน
กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตร Executive - MBA
กลุ่มวิชาเอกการจัดการทั่วไป
กลุ่มวิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ

4

253,600 บาท

-

155,000 บาท

103,400 บาท

170,000 บาท

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)
(แผน ก แบบ ก 1)
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
1.แขนงวิชาเคมีวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
2.แขนงวิชาเคมีวิเคราะห์และสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ
(แผน ก แบบ ก 2)
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
1.แขนงวิชาเคมีวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
2.แขนงวิชาเคมีวิเคราะห์และสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ

7

-

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)
(แผน ก แบบ ก 2)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

6

198,100 บาท

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต)
(แผน ก แบบ ก 2)
สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

5

-

100,000 บาท

-

106,400 บาท
-

185,350 บาท

100,000 บาท

-

105,800 บาท

-

-

179,350 บาท

-

155,000 บาท

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)
(แผน ก แบบ ก 2)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
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8

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต)
(แผน ก แบบ ก 2)
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

-

163,000 บาท

หมายเหตุ : คิดตามระยะเวลาของหลักสูตร (2ปี) ศึกษาไม่เกิน 5 ปี
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้แก่
1. ค่าขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต 2,000.- บาท
2. ในกรณี ที่นั กษารักษาสภาพการเป็น นั กศึกษาโดยยังลงทะเบียนเรียนไม่ครบหน่วยกิตในตามแผนการศึกษา
หลักสูตร ให้ชาระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,000.- บาท
3. ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบหน่วยกิตตามแผนการศึกษาในหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่สาเร็จการศึกษา
ได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ ให้ ช าระค่ าธรรมเนี ย มรั ก ษาสภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษา ภาคการศึ ก ษาละ 6,000.- บาท

สอบถามรายละเอียดอื่นๆ
คณะ
สานักบัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์
02-5493697
02-5493209
02-5493564
02-5493554

คณะบริหารธุรกิจ

02-5494835-6

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะศิลปกรรมศาสตร์

02-5494156
02-5493162
02-5494507
02-5921943
02-5493278

เว็บไซต์ หรือ E - Mail
http://www.grad.rmutt.ac.th
E-Mail : grad@rmutt.ac.th
http://www.teched.rmutt.ac.th
http://www.en.rmutt.ac.th/postgrad
http://mba.bus.rmutt.ac.th
E-Mail : mba_rmutt@yahoo.co.th
mba_rmutt@hotmail.com
http://www.sci.rmutt.ac.th
http://het.rmutt.ac.th/
http://www.mct.rmutt.ac.th
http://www.agr.rmutt.ac.th
http://www.fa.rmutt.ac.th

แฟกซ์
02-5493697
02-5493209
02-5493563
02-5494836
02-5494159
02-5772358
02-5494520
02-5921943
02-5775022

