
วันที่ 21 ม.ค. 62 วันที่ 18 ก.พ. 62 วันที่ 18 ม.ีค. 62 วันที่ 22 เม.ย. 62 วันที่ 21 พ.ค. 62 วันที่ 17 ม.ิย. 62 วันที่ 8 ก.ค. 62

1 ปร.ด. เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต
นอกเวลาราชการ วันจันทร - วันศุกร 

เวลา 18.00 - 21.00 น. และ

วันเสาร - วันอาทิตย เวลา 9.00 - 21.00 น.

เวลา 10.00 น.

หอง 716 ชั้น 7

อาคาร วิศววัฒนะ

เวลา 10.00 น.

หอง 716 ชั้น 7

อาคาร วิศววัฒนะ

เวลา 10.00 น.

หอง 716 ชั้น 7

อาคาร วิศววัฒนะ

เวลา 10.00 น.

หอง 716 ชั้น 7

อาคาร วิศววัฒนะ

เวลา 10.00 น.

หอง 716 ชั้น 7

อาคาร วิศววัฒนะ

เวลา 10.00 น.

หอง 716 ชั้น 7

อาคาร วิศววัฒนะ

เวลา 10.00 น.

หอง 716 ชั้น 7

อาคาร วิศววัฒนะ

2 ปร.ด. วิศวกรรมชีวภาพ วัน – เวลาราชการปกติ

เวลา 10.00 น.

หองประชุมหลักสูตร

วิศวกรรมชีวภาพ

อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 2 

(ฝงเครื่องกล)

เวลา 10.00 น.

หองประชุมหลักสูตร

วิศวกรรมชีวภาพ

อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 2 

(ฝงเครื่องกล)

เวลา 10.00 น.

หองประชุมหลักสูตร

วิศวกรรมชีวภาพ

อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 2 

(ฝงเครื่องกล)

เวลา 10.00 น.

หองประชุมหลักสูตร

วิศวกรรมชีวภาพ

อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 2 

(ฝงเครื่องกล)

เวลา 10.00 น.

หองประชุมหลักสูตร

วิศวกรรมชีวภาพ

อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 2 

(ฝงเครื่องกล)

เวลา 10.00 น.

หองประชุมหลักสูตร

วิศวกรรมชีวภาพ

อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 2 

(ฝงเครื่องกล)

เวลา 10.00 น.

หองประชุมหลักสูตร

วิศวกรรมชีวภาพ

อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 2 

(ฝงเครื่องกล)

3 ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต วัน – เวลาราชการปกติ

เวลา 09.00 น.

หองประชุมภาควิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 8 

อาคารวิศววัฒนะ

เวลา 09.00 น.

หองประชุมภาควิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 8 

อาคารวิศววัฒนะ

เวลา 09.00 น.

หองประชุมภาควิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 8 

อาคารวิศววัฒนะ

เวลา 09.00 น.

หองประชุมภาควิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 8 

อาคารวิศววัฒนะ

เวลา 09.00 น.

หองประชุมภาควิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 8 

อาคารวิศววัฒนะ

เวลา 09.00 น.

หองประชุมภาควิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 8 

อาคารวิศววัฒนะ

เวลา 09.00 น.

หองประชุมภาควิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 8 

อาคารวิศววัฒนะ

4 วศ.ด. วิศวกรรมเคมี วัน – เวลาราชการปกติ

5 วศ.ด. เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและสารสนเทศ วัน – เวลาราชการปกติ

6 ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร (หลักสูตรนานาชาต)ิ
กําหนดเวลาเรียนเปนประจําทุกวัน

เวลา 9.00 - 16.30 น. ในวันทําการ

และนอกเวลาราชการ 18.00 - 21.00 น.

7 ปร.ด. วิศวกรรมโยธา วัน – เวลาราชการปกติ

8 วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล วัน – เวลาราชการปกติ
เวลา 09.00 น.

หอง A08-502 ชั้น 5 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  อาคารวิศววัฒนะ  ฝง 8 ชั้น

เวลา 09.00 น.

หอง A08-502 ชั้น 5 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  อาคารวิศววัฒนะ  ฝง 8 ชั้น

วันสอบขอเขียนวิชาเฉพาะ/สัมภาษณ (สัมภาษณเปนรอบ)

เวลา 13.30 น.

หอง CB 40901 ชั้น 9 อาคารเรียนรวม 4

เวลา 13.30 น.

หอง CB 40901 ชั้น 9 อาคารเรียนรวม 4

เวลา 09.30 น.

หองประชุมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ชั้น 10 อาคารวิศววัฒนะ

เวลา 09.30 น.

หองประชุมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ชั้น 10 อาคารวิศววัฒนะ

รอบที่ 1 วันที่ 18 ม.ีค. 62
(สมัครไดตั้งแต วันเสารที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง วันอาทิตยที่ 10 มีนาคม 2562)

รอบที่ 2 วันที่ 8 ก.ค. 62
(สมัครไดตั้งแต วันจันทรที่ 11 มีนาคม 2562 ถึง วันอาทิตยที่ 30 มิถุนายน 2562)

เวลา 09.00 น.

หองประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้น 4 อาคารวิศววัฒนะ (อาคาร 4 ชั้น)

เวลา 09.00 น.

หองประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้น 4 อาคารวิศววัฒนะ (อาคาร 4 ชั้น)

เวลา 09.00 น.

หอง CHE 109 ชั้น 1 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

เวลา 09.00 น.

หอง CHE 109 ชั้น 1 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

วัน - เวลาในการดําเนิน

การเรียนการสอน

ปฏิทินกําหนดการสอบขอเขียน/สัมภาษณ ระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร 
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ตลอดป (เริ่มการศึกษาเดือนสิงหาคม 2562)

เดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม

วันสอบขอเขียนวิชาเฉพาะ/สัมภาษณ (สัมภาษณทุกเดือน) (รอบเดือนมกราคม ถึง รอบเดือนกรกฎาคม)
สมัครไดตั้งแต วันเสารที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง วันอาทิตยที่ 30 มิถุนายน 2562

ตัดรอบการสมัคร วันที่ 10 ของทุกเดือน

เดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ เดือนมีนาคม เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม

ที่ ปริญญา สาขาวิชา

ที่ ปริญญา สาขาวิชา
วัน - เวลาในการดําเนิน

การเรียนการสอน



ปฏิทินกําหนดการสอบขอเขียน/สัมภาษณ ระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร 
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ตลอดป (เริ่มการศึกษาเดือนสิงหาคม 2562)

ที่ ปริญญา สาขาวิชา
วัน - เวลาในการดําเนิน

การเรียนการสอน

9 ปร.ด. วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
วันจันทร – ศุกร และ/หรือ 

วันเสาร – อาทิตย เวลา 8.30 – 16.30 น.

หมายเหตุ

วัน – เวลาราชการ เวลา 9.30 - 16.30 น.

รอบที่ 2 วันที่ 8 ก.ค. 62 

 (สมัครไดตั้งแต วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง วันอาทิตยที่ 30 มิถุนายน 2562)
เวลา 09.00 น. หอง CB 50610 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 6

รอบที่ 1 วันที่ 21 ม.ค. 62

สมัครไดตั้งแต

(วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2562)

รอบที่ 2 วันที่ 18 มี.ค. 62

สมัครไดตั้งแต

(วันที่ 16 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 11 มีนาคม 2562)

รอบที่ 3 วันที่ 21 พ.ค. 62

สมัครไดตั้งแต

(วันที่ 12 มีนาคม 2562 ถึง วันที่ 13 พฤษภาคม 62)

เวลา 09.00 น. หอง CB 50305 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 3 เวลา 09.00 น. หอง CB 50305 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 3 เวลา 09.00 น. หอง CB 50305 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 3

1.       สมัครผานเว็บไซต http://admission.kmutt.ac.th และชําระคาสมัครที่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

2.       การสงหลักฐานการสมัคร สามารถสงทางไปรษณียหรือดวยตนเองไดที่สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ.

3.       ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณและผลสอบคัดเลือกผานเว็บไซต http://admission.kmutt.ac.th

7.        ผูสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาจะตองมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธกอนการสมัคร/สัมภาษณ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 02-470-9130  ในวัน – เวลาราชการ
6.       ศึกษารายละเอียดขอมูลอื่นๆ ไดที่เว็บไซตคณะ http://www.eng.kmutt.ac.th

5.       กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามผานเว็บไซต http://admission.kmutt.ac.th

4.       ผูสมัครทุกคนตองสอบวิชาภาษาอังกฤษ โดยสมัครผานเว็บไซต http://sola.kmutt.ac.th/tetet ยกเวนผูที่มีผลคะแนนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

รอบที่ 1 วันที่ 5 พ.ค. 62  

(สมัครไดตั้งแต วันเสารที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562)
เวลา 09.00 น. หอง CB 50610 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 6

วันสอบขอเขียนวิชาเฉพาะ/สัมภาษณ (สัมภาษณเปนรอบ)

วศ.ด.10 วิศวกรรมอาหาร



รายละเอียดเพ่ิมเติม ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

 

ปฏิทินกําหนดการรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา 
(ปริญญาโท – เอก) 

ภาคการศึกษาที่ 1/2562 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

รายละเอียด รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 

1. การสมัคร 

สมัครผานเว็บไซต : admission.kmutt.ac.th 

วันเสารท่ี 1 ธันวาคม 2561 
ถึง 

วันอาทิตยท่ี 30 มิถุนายน 2562 

2. การสงหลักฐานการสมัคร  
ท่ีสํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา  

วันเสารท่ี 1 ธันวาคม 2561 
ถึง 

วันอังคารท่ี 30 เมษายน 2562 

วันพุธท่ี 1 พฤษภาคม 2562  
ถึง 

วันอาทิตยท่ี 30 มิถุนายน 2562 

3. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันศุกรท่ี 3 พฤษภาคม 2562 วันอังคารท่ี 2 กรกฎาคม 2562 

4. สอบสัมภาษณ 
วันอาทิตยท่ี 5 พฤษภาคม 2562 
เวลา 09.00 น. หอง CB 50610 

อาคารเรียนรวม 5 ช้ัน 6 

วันจันทรท่ี 8 กรกฎาคม 2562 
เวลา 09.00 น. หอง CB 50610 

อาคารเรียนรวม 5 ช้ัน 6 

5. ประกาศผลสอบคัดเลือก วันอังคารท่ี 7 พฤษภาคม 2562 วันจันทรท่ี 15 กรกฎาคม 2562 

6. การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา 
 

วันอังคารท่ี 7 พฤษภาคม ถึง 
วันอาทิตยท่ี 19 พฤษภาคม 2562 

โปรดติดตามกําหนดการ 
ผานเว็บไซต 

admission.kmutt.ac.th 
 

หมายเหตุ        
1. สมัครผานเว็บไซต admission.kmutt.ac.th และชําระคาสมัครท่ี ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย  

และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
2. การสงหลักฐานการสมัคร สามารถสงทางไปรษณียหรือดวยตนเองไดท่ีสํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. 
3. ประกาศผลสอบคัดเลือกผานเว็บไซต admission.kmutt.ac.th 
4. คุณสมบัติผูสมัคร:  

การสมัครรอบท่ี 1  
a. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร และสาขาวิทยาศาสตรทุกสาขา 
การสมัครรอบท่ี 2  
b. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอมเทานั้น 

5. ผูสมัครทุกคนตองสอบวิชาภาษาอังกฤษ โดยสมัครผานเว็บไซต sola.kmutt.ac.th/eptest ยกเวนผูท่ีมีผลคะแนน 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

6. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามผานเว็บไซต admission.kmutt.ac.th  
 

https://sinfo.kmutt.ac.th/admmobile/pages/public/admissionLogin.xhtml
http://admission.kmutt.ac.th/
https://sinfo.kmutt.ac.th/admmobile/pages/public/admissionLogin.xhtml
http://admission.kmutt.ac.th/
http://sola.kmutt.ac.th/eptest/
http://admission.kmutt.ac.th/


รายละเอียดเพ่ิมเติม ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 

 

ปฏิทินกําหนดการรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา 
(ปริญญาเอก) 

ภาคการศึกษาที่ 1/2562 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 

รายละเอียด รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 
1. การสมัคร 

สมัครผานเว็บไซต : 

admission.kmutt.ac.th 

วันท่ี 1 ธันวาคม 2561 ถึง 
วันท่ี 15 มกราคม 2562 

วันท่ี 16 มกราคม 2562 ถึง 
วันท่ี 11 มีนาคม 2562 

วันท่ี 12 มีนาคม 2562 ถึง 
วันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 

2. การสงหลักฐานการสมัคร  
ท่ีสํานักงานคัดเลือกและสรรหา
นักศึกษา  

วันท่ี 1 ธันวาคม 2561 ถึง 
วันท่ี 15 มกราคม 2562 

วันท่ี 16 มกราคม 2562 ถึง 
วันท่ี 11 มีนาคม 2562 

วันท่ี 12 มีนาคม 2562 ถึง 
วันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 

3. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์ 
สอบสัมภาษณ 

ผานเว็บไซต : foodeng.kmutt.ac.th 

4. สอบสัมภาษณ 

วันท่ี 21 มกราคม 2562 
เวลา 09.00 น. 
หอง CB 50305 

อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 3 

วันท่ี 18 มีนาคม 2562 
เวลา 09.00 น. 
หอง CB 50305 

อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 3 

วันท่ี 21 พฤษภาคม 2562 
เวลา 09.00 น. 
หอง CB 50305 

อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 3 

5. ประกาศผลสอบคัดเลือก ผานเว็บไซต : foodeng.kmutt.ac.th 

6. การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา 
พิมพใบชําระเงินคายืนยันสิทธิ์แลว
นําไปชําระเงินเพ่ือยืนยันสิทธิ์เขา
ศึกษา   

โปรดติดตามกําหนดการ
ผานเว็บไซต 

admission.kmutt.ac.th 

โปรดติดตามกําหนดการ
ผานเว็บไซต 

admission.kmutt.ac.th 

โปรดติดตามกําหนดการ
ผานเว็บไซต 

admission.kmutt.ac.th 

หมายเหตุ        
1. สมัครผานเว็บไซต admission.kmutt.ac.th และชําระคาสมัครท่ี ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย  

และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
2. การสงหลักฐานการสมัคร สามารถสงทางไปรษณียหรือดวยตนเองไดท่ีสํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. 
3. การรับเขาศึกษา นักศึกษาตองมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ โดยมีทางเลือกในการใชคะแนนสอบ ดังนี้ 

• ใชคะแนน Placement Test (KMUTT Test) เพ่ือเรียน/ยกเวนวิชาปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ LNG 550  
และ/หรือ LNG 600 ของคณะศิลปศาสตร หากไมมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ โปรดสมัครสอบผานเว็บไซต  

                sola.kmutt.ac.th/eptest 

• ใชคะแนน TETET (Test of English for Thai Technician and Engineering) ของคณะศิลปศาสตร  
โปรดสมัครสอบผานเว็บไซต sola.kmutt.ac.th/tetet 

• ใชคะแนนสอบท่ีผานตามเกณฑ (S) ในรายวิชา LNG 601 Foundation English for International Programs  
ท่ีบันทึกใน Transcript ระดับปริญญาโท *เฉพาะนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร มจธ.* 

• ใชคะแนน TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
4. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามผานเว็บไซต admission.kmutt.ac.th และ foodeng.kmutt.ac.th  

https://sinfo.kmutt.ac.th/admmobile/pages/secured/admission/student/admissionLogin.xhtml
http://foodeng.kmutt.ac.th/
http://foodeng.kmutt.ac.th/
http://admission.kmutt.ac.th/
http://admission.kmutt.ac.th/
http://admission.kmutt.ac.th/
https://sinfo.kmutt.ac.th/admmobile/pages/secured/admission/student/admissionLogin.xhtml
http://sola.kmutt.ac.th/eptest/
http://sola.kmutt.ac.th/tetet/
http://admission.kmutt.ac.th/
http://foodeng.kmutt.ac.th/
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