
 

 

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์) 

 

1. วิชาเอกที่รับสมัคร 

1. การบัญชี   จ านวน 5 คน 

2. ระบบสารสนเทศ              จ านวน 5 คน 

3. การจัดการ         จ านวน 5 คน  

 

2. คุณสมบัติผู้สมัคร 

1.  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี โดยจะต้อง

ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศตามที่

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง และ

เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ

บัณฑิตศึกษา 

2. มีผลสอบภาษาอังกฤษ (ตอ้งยื่นผลสอบภาษาก่อนสมัครเข้าศึกษาต่อ) ดังนี้ 

2.1 ผลสอบ TOEFL 

  1. Paper Based Total   ไม่ต่ ากว่า 450 หรือ 

  2. Computer Based Total  ไม่ต่ ากว่า 133 หรือ  

  3. Internet Based Total  ไม่ต่ ากว่า  45 หรือ 

2.2 ผลสอบ IELTS    ไม่ต่ ากว่า    4 หรือ 

2.3 ผลสอบ CU-TEP    ไมต่ ากว่า   45 หรือ 

2.4 ผลสอบ RT-TEP    ไม่ต่ ากว่า    4 หรือ 

2.5 ผลสอบ TOEIC    ไม่ต่ ากว่า 520 หรือ 

2.6 ผลสอบ TU-GET    ไม่ต่ ากว่า 450  

ทั้งนี้ต้องเป็นผลการสอบภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 



3. คุณสมบัติอ่ืนนอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้นจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร หรือเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส าหรับนักศึกษาที่ไม่มีพ้ืนฐาน

ทางด้านการบริหารธุรกิจ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจมีการพิจารณาให้นักศึกษาลงทะเบียนเพ่ิมเติมใน

รายวิชาที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทของคณะ โดยไม่นับหน่วยกิต โดยพิจารณาจาก

ความรู้และประสบการณ์ของนักศึกษาเป็นส าคัญ 

 

 

 

4. กรณีที่มีผลสอบนอกเหนือจากท่ีประกาศนี้ ให้นักศึกษายื่นขอเทียบความรู้ต่อคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรและคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาระดับคณะและคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา พิจารณา

เป็นราย ๆ ไป 

3. ก าหนดการรับสมัคร 

ก าหนดการ  วันและเวลา  สถานที่  

 1.  รับสมัคร  บัดนี้ – 3 มิถุนายน 2561  คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 1 ชั้น 1,  

 และทางไปรษณีย์, สมัครออนไลน์ 

 

http://203.158.98.33/busdbapply 

 2.  ประกาศรายชื่อ 

     ผู้มีสิทธิ์สอบ 

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561  คณะบริหารธุรกิจ  

 http://www.bus.rmutt.ac.th/phd 

 3.  ทดสอบภาษาอังกฤษ 

     (ส าหรับผู้ที่ไม่มีผลสอบ 

     ภาษาอังกฤษ) 

 วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561  คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 1 ชั้น 2 

 4.  สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561  คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 1 ชั้น 2  

 5.  ประกาศผลการสอบ 

     คัดเลือก 

 วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561  คณะบริหารธุรกิจ  

 http://www.bus.rmutt.ac.th/phd 

 6. รายงานตัวและขึ้นทะเบียน 

     นักศึกษา 

 วันที่เสาร์ที ่16 มิถุนายน 2561   คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 

 7. ลงทะเบียนเรียน  ตามเอกสารแนบท้าย 

 ประกาศ 

 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 

 8. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561  คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 1 ชั้น 3 



 9. เปิดเรียน วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561  คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 1 ชั้น 2 
 

 

4. หลักฐานประกอบการรับสมัคร 

หลักฐานที่ต้องยื่นวันสมัครคือ 

 ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว 

 หนังสือรับรองคุณสมบัติ (Recommendation Letter) จ านวน 1 ฉบับ 

 ส าเนาใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อย่างละ 1 ฉบับ 

 ส าเนาใบคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEFL หรือ IELTS หรือ 

CU-TEP หรือ RT-TEP หรือ TOEIC หรือ TU-GET) จ านวน 1 ฉบับ 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน ด้านที่มีชื่อผู้สมัครปรากฏอยู่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 

 ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรข้าราชการ จ านวน 1 ฉบับ 

 

 

 

 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 

 ข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้นประมาณ 3-5 หน้ากระดาษ A4 (Preliminary research 

proposal)  จ านวน 1 ชุด (จัดท าเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) 

 

5. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร       จ านวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  

 โดยช าระ เข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา   

 ชื่อบัญชี โครงการปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 หมายเลขบัญชี  453-1-32813-0  (แนบมาพร้อมใบสมัคร) 

 

6. สถานที่ติดต่อ 

 ส านักงานบัณฑิตศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 เลขที่ 39 หมู่ 1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 

 http://www.bus.rmutt.ac.th/phd 

 E-mail: phd.bus.rmutt@hotmail.co.th  

 โทรศัพท์ 02-549-4819, 081-7952191 

 โทรสาร 02-549-4819 



 

หมายเหตุ  โครงการปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ จะจัดสอบภาษาอังกฤษ RT-TEP ให้กับนักศึกษาที่สนใจ 

โดยเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบท่านละ 600 บาท ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. 


