ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท
ประจําปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
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แนะนํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
(Multi technology Campus) เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน นักศึกษา และชุมชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีประวัติการก่อตั้ง ดังนี้
พ.ศ. 2535 ได้รับมอบที่ดินทําเลเลี้ยงสัตว์จากสภาตําบลพังโคน โดยอนุมัติของกระทรวงมหาดไทย
จํานวนเนื้อที่ 293 ไร่
พ.ศ. 2536 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เป็นค่าเชื้อเพลิงในการปรับปรุงพื้นที่จํานวน 100,000
บาทจาก ส.ส.เอกพร รักความสุข
พ.ศ. 2537 ได้รับงบประมาณเพิ่มอีก 1,000,000 บาท จาก ส.ส.เอกพร รักความสุข เพื่อสร้างรั้ว
ล้อมรอบพื้นทีแ่ ละสร้างถนนดินลูกรังถมทางเข้าวิทยาเขตสกลนคร พร้อมทั้งยังได้รับความร่วมมือจาก วิทยา
เขตขอนแก่นและวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการวางแผนแม่บทออกแบบสิง่ ก่อสร้างอาคารต่างๆ
สํานักงานชั่วคราวตั้งอยู่ที่สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร
พ.ศ. 2538 ประกาศจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสกลนครตามราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันที่ 26 กันยายน 2538 ฝากนักศึกษาหลักสูตร วท.บ (สัตวศาสตร์) เรียนที่วิทยาเขตกาฬสินธุ์ หลักสูตร
ปวส. (ช่างก่อสร้าง) เรียนที่วิทยาเขตขอนแก่น และหลักสูตร ปวส.(การตลาด) เรียนที่วิทยาเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
พ.ศ. 2539 ได้ย้ายสํานักงานชั่วคราวจากวิทยาเขตขอนแก่น มาดําเนินการที่ วิทยาเขตสกลนคร
และทําพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอํานวยการ โดย หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (พระราชวิทยาคม) วัดบ้านไร่ ต. กุดพิมาน
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา และดําเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2539 เปิดสอนหลักสูตร
วท.บ. (สัตวศาสตร์) เรียนที่สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร
พ.ศ. 2540 ในปีการศึกษา 2540 รับนักศึกษาเข้าเรียนที่วิทยาเขตสกลนคร
พ.ศ. 2546 ได้รับบริจาคที่ดินจาก นายมาโนชปาลซิงห์ ดาฮูจา และนางสาว ภาวีณา ดาฮูจา จํานวน
15 ไร่ 3 งาน 534/10 ตารางวา และ 8 ไร่ 1 งาน 66 ตารางวา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ปัจจุบันวิทยาเขต
ได้ใช้พื้นที่ในการจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร (หลวงปู่แฟป สุภัทโท) อยู่ภายใต้การบริหารงาน
ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
พ.ศ. 2548 ประกาศจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ตามราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548
พ.ศ. 2550 ปรับโครงสร้างใหม่ประกอบด้วย สํานักงานวิทยาเขต คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
และปรับสถาบันวิจัยและฝึกอบรมเป็น คณะทรัพยากรธรรมชาติ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ประชาสัมพันธ์ สํานักงานวิทยาเขตสกลนคร โทร 042-734-724
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โทร. 042-772391
คณะทรัพยากรธรรมชาติ โทร. 042-771460 , 042-771818
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การสมัครสอบคัดเลือก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร แบ่งการรับสมัครออกเป็น 3 รูปแบบ
n รับสมัครทางไปรษณีย์ ผู้สนใจสามารถสมัคร โดยส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
o รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร (ในวันและเวลาราชการเท่านัน้ )
p รับสมัครผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) ผู้สนใจสามารถสมัคร และดูรายละเอียดการรับสมัครจาก
เว็บไซต์ www.skc.rmuti.ac.th

การสมัครทางไปรษณีย์
ผู้สมัครส่งใบสมัครมายังมหาวิทยาลัยฯ รอบที่ 1 ภายในวันที่ 23 เมษายน 2557
รอบที่ 2 ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2557
ขั้นตอนการสมัครทางไปรษณีย์
nนําใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน
o สั่งจ่ายเงินทางธนาณัติเป็นค่าสมัครสอบตามสาขาทีท่ ่านสมัคร + ค่าธรรมเนียมในการจัดส่ง หากท่านไม่มี
ธนาณัติแนบมาพร้อมกับใบสมัคร จะถือว่าการสมัครของท่านไม่สมบูรณ์
p ผู้สมัครส่งหลักฐานได้แก่
๏ ใบสมัครที่กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
๏ หลักฐานการชําระเงิน (ธนาณัติตามจํานวนเงินค่าสมัครในสาขาที่ท่านสมัคร)
ให้นําเอกสารข้างต้นใส่ซองสีน้ําตาล ปิดหน้าซองให้เรียบร้อย พร้อมจัดส่งทางไปรษณีย์ถงึ มหาวิทยาลัยฯ
ตามที่อยูด่ ้านล่างนี้ โดยมหาวิทยาลัยฯ จะยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณียเ์ ป็นสําคัญ

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
199 หมู่ 3 ถนนพังโคน - วาริชภูมิ
ตําบลพังโคน อําเภอพังโคน
จังหวัดสกลนคร
47160
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบว่า งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับเอกสารการสมัครของท่านหลังจากที่ท่านส่ง
เอกสารแล้ว 15 วัน โดยทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 42-434-724 ต่อ 1202
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การสมัครด้วยตนเอง
ขั้นตอนการสมัครด้วยตนเอง ณ งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา
รอบที่ 1

ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2557

รอบที่ 2

วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถนุ ายน 2557

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. (ในวันและเวลาราชการ)
n ผู้สมัครนําใบสมัคร ที่กรอกข้อความครบถ้วน ถูกต้องชัดเจน ไปยื่นให้เจ้าหน้าที่รับสมัคร
บันทึกข้อมูล
o ชําระเงินค่าสมัครสอบและรอรับใบเสร็จรับเงิน
p รับบัตรประจําตัวสอบและบัตรเลขที่นั่งสอบ
q ผู้สมัครแสดงใบเสร็จรับเงินและยื่นใบสมัคร ให้เจ้าหน้าทีร่ ับสมัครเก็บเป็นหลักฐาน
r เจ้าหน้าทีร่ ับสมัครคืนใบเสร็จรับเงินและบัตรประจําตัวสอบเพือ่ ให้ผู้สมัครเก็บเป็นหลักฐาน

การสมัครผ่านระบบเครือข่าย (INTERNET)
ขั้นตอนการสมัคร ผ่านระบบเครือข่าย (INTERET ทางเว็บไซค์ www.skc.rmuti.ac.th
รอบที่ 1 ตัง้ แต่บัดนี้เป็นต้นไป – 25 เมษายน 2557
รอบที่ 2 วันที่ 1 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2557
n ผูส้ มัครกรอกข้อความในใบสมัครให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน
o นําใบสมัครชําระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคารตามทีร่ ะบุในใบสมัครสอบ
p ให้ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของ ชือ่ – สกุล รายละเอียดการสมัครที่ธนาคารพิมพ์ลงในใบเสร็จว่าถูกต้อง
ครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ถกู ต้องขอให้แจ้งธนาคารแก้ไขให้ถูกต้อง
q ผู้สมัครเก็บเอกสารการชําระเงินค่าสมัครไว้เป็นหลักฐาน
r ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชําระเงินค่าสมัครและดําเนินการพิมพ์บตั รประจําตัวสอบเพื่อนําเข้าห้องสอบทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต www.skc.rmuti.ac.th ภายหลังจากวันชําระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว 3 วัน หากสถานะแจ้งว่า
ท่านยังไม่ชําระเงินกับธนาคาร ขอให้ติดต่อที่หมายเลข 042-734-724 ต่อ 1202 ในวันและเวลาราชการ
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เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือก
1.) ใบสมัคร 1 ฉบับ ซึ่งกรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วน
2.) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป (รูปถ่ายสติกเกอร์และรูปถ่าย
สแกนไม่สามารถนํามาใช้ในการนี้)
3.) สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี 1 ฉบับ หรือสําเนาใบแสดงผลการศึกษาใน
ภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี 1 ฉบับและหนังสือรับรองคาดว่าจะสําเร็จ
การศึกษา (สําหรับผู้สมัครทีก่ ําลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร)
4.) หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางานของผู้สมัคร ให้แนบหนังสือรับรองที่มีผู้รับรอง 1 คน คือ
ผู้บังคับบัญชา (กรณีผทู้ ี่ทํางาน)
5.) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายผู้สมัคร จํานวน
1 ฉบับ
6.) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
7.) ในกรณีที่คํานําหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุล ในหลักฐานประกอบการสมัครไม่ตรงกันให้นําหลักฐาน
ต้นฉบับที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส คําสั่งแต่งตั้งยศ
เป็นต้น พร้อมถ่ายสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
8.) หลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆ (ตามที่คณะกรรมการเรียกเพิ่ม)
หมายเหตุ เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายสําเนาทุกรายการ ให้ถ่ายสําเนาโดยใช้กระดาษ A4 พร้อมรับรองสําเนา
ทุกฉบับ
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ค่าสมัครสอบคัดเลือก
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

จํานวน 400 บาท

- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า **

จํานวน 300 บาท
จํานวน 300 บาท

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

จํานวน 300 บาท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

จํานวน 400 บาท

ค่าระเบียบการและใบสมัคร

จํานวน 200 บาท

ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา เมื่อชําระเรียบร้อยแล้ว จะขอคืนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
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สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

จํานวนรับที่ปรากฏในระเบียบการฯ
อาจมีการเพิ่มหรือลด ตามที่มหาวิทยาลัยฯ จะเห็นสมควร
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
Madter of Science Program in Animal Production Technology
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
วท.ม. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
Master of Science (Animal Production Technology)
M.Sc. (Animal Production Technology)

คุณสมบัติผเู้ ข้าศึกษา
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สัตวบาล เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาประจํา
หลักสูตรรับรอง
2. เป็นนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
รหัสหลักสูตร หลักสูตร และจํานวนรับ
รหัส
ที่
หลักสูตร
หลักสูตร
1
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคต้น)
2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปลาย)

ภาค

จํานวนรับ

ปกติ
ปกติ

5
5

หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ประกอบด้วย 2 แผน ได้แก่ แผน ก
(2) และแผน ข โดยต้องเรียนไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
1. จํานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก(2) จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
38 หน่วยกิต
แผน ข จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
38 หน่วยกิต
2. โครงสร้างของหลักสูตร
แผน ก แบบ ก(2)
ก. วิชาบังคับ
8
หน่วยกิต
ข. วิชาเลือก
อย่างน้อย
18 หน่วยกิต
ค. วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 38 หน่วยกิต
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แผน ข
ก. วิชาบังคับ
ข. วิชาเลือก
ค. การค้นคว้าอิสระ

อย่างน้อย
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

8
24
6
38

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

การคัดเลือก
โดยการสอบคัดเลือกตามระเบียบการสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน หรือ โดยวิธีการคัดเลือกอื่นที่เหมาะสมแก่กรณีตามทีค่ ณะกรรมการเห็นชอบ
ประมาณการค่าใช้จ่าย
1.
2.
3.
4.

ค่าระเบียบการ และใบสมัครสอบคัดเลือก
200 บาท
ค่าสมัครสอบคัดเลือก
400 บาท
ค่าบํารุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่าย ภาคเรียนละ 15,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
4.1 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
1,500 บาท
4.2 ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
250 บาท
4.3 ค่าใบรายงานผลการศึกษา ฉบับละ
100 บาท
4.4 ค่าหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับละ
100 บาท
4.5 ค่าหนังสือรับรองฉบับภาษาไทย ฉบับละ
100 บาท
4.6 ค่าใบแทนหนังสือรับรอง ฉบับละ
100 บาท
4.7 ค่าใบแทนปริญญาบัตร ฉบับละ
500 บาท
4.8 ค่าสอบประมวลผลความรู้
1,000 บาท
4.9 ค่าสมัครสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3,000 บาท
4.10 ค่าเปลี่ยน เพิ่ม ลด รายวิชา ครั้งละ
100 บาท
4.11 ค่าลงทะเบียนล่าช้ากว่ากําหนด วันละ
100 บาท
(แต่ไม่เกิน 1,000 บาท โดยไม่นับวันหยุดราชการ)
4.12 ค่าคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษา
1,000 บาท
4.13 ค่าขอแก้ไขหลักฐานการศึกษา รายการละ
100 บาท
4.14 ค่าขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต
1,500 บาท
4.15 ค่าประกันชีวิต
200 บาท
4.16 ค่าจัดปฐมนิเทศ
300 บาท
4.17 ค่าบํารุงห้องสมุด ภาคเรียนละ
500 บาท
4.18 ค่าบริการคอมพิวเตอร์และบริการอินเทอร์เน็ต ภาคเรียนละ
500 บาท
4.19 ค่าสโมสรนักศึกษา
300 บาท
4.20 ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนละ
3,000 บาท
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
Master of Engineering Program in Engineering Technology
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรม)
วศ.ม. (เทคโนโลยีวิศวกรรม)
Master of Engineering (Engineering Technology)
M.Eng. (Engineering Technology)

คุณสมบัติผเู้ ข้าศึกษา
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหลักสูตร
2. มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
รหัสหลักสูตร หลักสูตร และจํานวนรับ
รหัส
ที่
หลักสูตร
หลักสูตร
1
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก
2
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข

ภาค

จํานวนรับ

สมทบ
สมทบ

10
5

หลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) มี
จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต ใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างน้อย 2 ปีการศึกษา และ
ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา (กรณีที่เข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา ให้นับระยะเวลาตามภาคการศึกษาปกติ
รวมไม่เกิน 10 ภาคการศึกษา)
1. จํานวนหน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
37 หน่วยกิต
2. โครงสร้างของหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
(1) วิชาบังคับ
13 หน่วยกิต
(2) วิชาเลือก
12 หน่วยกิต
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(3) วิทยานิพนธ์

12

หน่วยกิต

ง. วิชาบังคับ
จ. วิชาเลือก
ฉ. การค้นคว้าอิสระ

13
18
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แผน ข

การคัดเลือก
โดยการสอบคัดเลือกตามระเบียบการสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน หรือ โดยวิธีการคัดเลือกอื่นที่เหมาะสมแก่กรณีตามทีค่ ณะกรรมการเห็นชอบ
ประมาณการค่าใช้จ่าย
อัตราค่าสนับสนุนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) ดังนี้
ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ
35,000 บาท
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ
17,000 บาท
นักศึกษาที่ใช้เวลาเรียนเกินหลักสูตรกําหนด ภาคการศึกษาละ 6,000 บาท
ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ
3,000 บาท
รายละเอียดค่าสนับสนุนการศึกษา ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้
(1) ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
(2) ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษาบัตรแรกจํานวน 1 ใบ
(3) ค่าหน่วยกิต
(4) ค่าบํารุงการศึกษา
(5) ค่าธรรมเนียมศึกษาพิเศษ
(6) ค่าธรรมเนียมวิทยานิพนธ์
(7) ค่าบํารุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(8) ค่าบํารุงห้องสมุด
(9) ค่าใบรายงานผลการศึกษา จํานวน 1 ชุด
(10)ค่าขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
**(หลักสูตรทีอ่ ยู่ระหว่างการขออนุญาตเปิดสอน)
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Master of Engineering Program in Electrical Engineering
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Master of Engineering (Electrical Engineering)
M.Eng. (Electrical Engineering)

คุณสมบัติผเู้ ข้าศึกษา
1. สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมระบบ
ควบคุม วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์ และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4.00 และ
2. มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
รหัสหลักสูตร หลักสูตร และจํานวนรับ
รหัส
ที่
หลักสูตร
หลักสูตร
1
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
2
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ภาค

จํานวนรับ

ปกติ
สมทบ

10
10

หลักสูตร
หลักสูตรปริญญาโท (2 ปี) มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ใช้เวลาในการศึกษาตลอด
หลักสูตรอย่างน้อย 2 ปีการศึกษา และไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
จํานวนหน่วยกิจรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
1) แผน ก แบบ ก 1 แบบทํางานวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือทํางานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
(1) หมวดวิชาบังคับ
หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาบังคับ
หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะแขนง
หน่วยกิต
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(2) หมวดวิชาเลือก
หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเลือกหลัก
หน่วยกิต
2.2 รายวิชาในแผนทําวิจัยร่วมกับอุตสาหกรรม (3) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
2) แผน ก แบบ ก2 แบบเรียนรายวิชาและทํางานวิจัยในมหาวิทยาลัย
(1) หมวดวิชาบังคับ
12 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาบังคับ
6
หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะแขนง
6
หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเลือก
12 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเลือกหลัก
12 หน่วยกิต
2.2 รายวิชาในแผนทําวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 0
หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
3) แผน ก แบบ ก2 แบบเรียนรายวิชาและทํางานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
(1) หมวดวิชาบังคับ
12 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาบังคับ
6
หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะแขนง
6
หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเลือก
12 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเลือกหลัก
6
หน่วยกิต
2.2 รายวิชาในแผนทําวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกกรรม 6 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
การคัดเลือก
โดยการสอบคัดเลือกตามระเบียบการสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน หรือ โดยวิธีการคัดเลือกอื่นที่เหมาะสมแก่กรณีตามทีค่ ณะกรรมการเห็นชอบ
ประมาณการค่าใช้จ่าย
อัตราค่าสนับสนุนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) ดังนี้
ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ
35,000 บาท
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ
17,000 บาท
นักศึกษาที่ใช้เวลาเรียนเกินหลักสูตรกําหนด ภาคการศึกษาละ 6,000 บาท
ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ
3,000 บาท
อัตราค่าสนับสนุนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) ดังนี้
ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ
20,000 บาท
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ
10,000 บาท
นักศึกษาที่ใช้เวลาเรียนเกินหลักสูตรกําหนด ภาคการศึกษาละ 6,000 บาท
ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ
3,000 บาท
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รายละเอียดค่าสนับสนุนการศึกษา ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้
(1) ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
(2) ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษาบัตรแรกจํานวน 1 ใบ
(3) ค่าหน่วยกิต
(4) ค่าบํารุงการศึกษา
(5) ค่าธรรมเนียมศึกษาพิเศษ
(6) ค่าธรรมเนียมวิทยานิพนธ์
(7) ค่าบํารุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(8) ค่าบํารุงห้องสมุด
(9) ค่าใบรายงานผลการศึกษา จํานวน 1 ชุด
(10)ค่าขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต
หมายเหตุ ** หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อยู่ในระหว่างขออนุญาตเปิดสอนจาก
สภามหาวิทยาลัยฯ
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration Program
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บธ.ม.
Master of Business Administration
M.B.A.

คุณสมบัติผเู้ ข้าศึกษา
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
2. ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสําหรับผู้บริหาร ต้องมีประสบการณ์การทํางาน
ไม่น้อยกว่า 3 ปี
รหัสหลักสูตร หลักสูตร และจํานวนรับ
รหัส
ที่
หลักสูตร
หลักสูตร
1
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก
2
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข

ภาค

จํานวนรับ

สมทบ
สมทบ

10
20

หลักสูตร
1. จํานวนหน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต
2. ประเภทของหลักสูตร
แผน ก(2) เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นรายวิชาการค้นคว้าอิสระ
3. โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก(2) จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
1. วิชาบังคับ
15 หน่วยกิต
2. วิชาเอก
9
หน่วยกิต
3. วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
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แผน ข จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต จําแนก ดังนี้
1. วิชาบังคับ
18 หน่วยกิต
2. วิชาเอก
9
หน่วยกิต
3. วิชาเลือก
3
หน่วยกิต
4. การค้นคว้าอิสระ
6
หน่วยกิต
การคัดเลือก
โดยการสอบคัดเลือกตามระเบียบการสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน หรือ โดยวิธีการคัดเลือกอื่นที่เหมาะสมแก่กรณีตามทีค่ ณะกรรมการเห็นชอบ
ประมาณการค่าใช้จ่าย
1. ค่าระเบียบการใบสมัครสอบคัดเลือกและค่าสมัคร
300 บาท
2. ค่าบํารุงการศึกษา
ภาคการศึกษาสมทบ ภาคละ
5,000 บาท
3. ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ
1,500 บาท
4. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
4.1 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา
1,500 บาท
4.2 ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษาทุกกรณี
250 บาท
4.3 ค่าสอบประมวลผลความรู้ (เฉพาะแผน ข)
9000 บาท
4.4 ค่าใบรายงานผลการศึกษา ชุดละ
100 บาท
4.5 ค่าเปลียน เพิ่ม ลด รายวิชา ครั้งละ
100 บาท
4.6 ค่าลงทะเบียนล่าช้ากว่ากําหนด วันละ
100 บาท
แต่ไม่เกิน 1,000 บาท (ไม่นับวันหยุดราชการ)
4.7 ค่าคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษา
1,000 บาท
4.8 ค่าใบแทนหนังสือรับรอง ฉบับละ
100 บาท
4.9 ค่าหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับละ 100 บาท
4.10 ค่าใบแทนปริญญาบัตร ฉบับละ
500 บาท
4.11 ค่าบํารุงห้องสมุดและบริการอินเทอร์เน็ต
ภาคการศึกษาสมทบ ภาคละ
1,500 บาท
4.12 ค่าขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต
1,500 บาท
4.13 ค่าขอแก้ไขหลักฐานการศึกษา รายการละ 100 บาท
4.14 ค่าย้ายสาขาวิชาเอก
2,000 บาท
4.15 ค่าสมัครสอบวิทยานิพนธ์ (เฉพาะแผน ก) 9,000 บาท
4.16 ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 3,000
5. ค่าสนันสนุนการจัดการศึกษา
5.1 หลักสูตรวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาคการศึกษาภาคสมทบ ภาคละ
10,000 บาท

บาท
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หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
Master of Accountancy
บัญชีมหาบัณฑิต
บช.ม.
Master of Accountancy
M.Acc.

คุณสมบัติผเู้ ข้าศึกษา
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หาก
คะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.50 ให้นําประสบการณ์ในการทํางานมาพิจารณาร่วม และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. เป็นผู้มีความรูภ้ าษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
3. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
5. มีคุณสมบัติตามดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รหัสหลักสูตร หลักสูตร และจํานวนรับ
รหัส
ที่
หลักสูตร
หลักสูตร
1
บัญชีมหาบัณฑิต แผน ก
2
บัญชีมหาบัณฑิต แผน ข

ภาค

จํานวนรับ

สมทบ
สมทบ

10
20

หลักสูตร
หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี มีจาํ นวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต ใช้เวลาในการศึกษาตลอด
หลักสูตรอย่างน้อย 2 ปีการศึกษา และไม่เกิน 5 ปีการศึกษา (กรณีที่เข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา ให้
นับระยะเวลาตามภาคการศึกษาปกติ (Semester) รวมไม่เกิน 10 ภาคการศึกษา)
1. จํานวนหน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
39 หน่วยกิต
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2. โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก
1. วิชาบังคับ
2. วิชาเอก
3. วิทยานิพนธ์
แผน ข
1.วิชาบังคับ
2. วิชาเอก
3.วิชาเลือก
4.การค้นคว้าอิสระ

12
15
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

12
15
6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

การคัดเลือก
โดยการสอบคัดเลือกตามระเบียบการสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน หรือ โดยวิธีการคัดเลือกอื่นที่เหมาะสมแก่กรณีตามทีค่ ณะกรรมการเห็นชอบ
ประมาณการค่าใช้จ่าย
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษา ดังต่อไปนี้
1.1 ค่าสมัครสอบคัดเลือก
1.2 ค่าสนันสนุนการศึกษา ดังต่อไปนี้
- ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ
- ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ
1.3 นักศึกษาที่ใช้เวลาเรียนเกินกว่าแผนการเรียนที่กําหนด
ในหลักสูตร ภาคการศึกษาละ
1.4 ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ

300

บาท

50,000 บาท
25,000 บาท
25,000 บาท
5,000 บาท

ค่าสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคสมทบ) รายละเอียดปรากฏตามรายการดังนี้
ภาคเรียน
รายการ
1
2
3
1. ค่าขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา
1,500
2. ค่าทําบัตรนักศึกษา
250
3. ค่าบํารุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์และค่าบํารุงห้องสมุด
1,500
1,500
1,500
4. ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา
13,200
9,900
9,900
5. ค่าบํารุงการศึกษา
5,000
5,000
5,000
6. ค่าธรรมเนียมวิทยานิพนธ์
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ
10,000 10,000 10,000
8. ค่าศึกษาดูงาน
10,000 10,000 10,000

4
1,500
9,900
5,000
26,000
10,000
10,000

19

รายการ
9. ค่าตําราเรียนและค่าวัสดุ
10. ค่าขึ้นทะเบียนเป็นมหาบัณฑิต
รวม
รวมทั้งหลักสูตร
หมายเหตุ ค่าสนับสนุนการศึกษาเก็บในอัตราเหมา

ภาคเรียน
1
5,000

2
5,000

3
5,000

46,450

41,400 41,400
198,150

4
5,000
1,500
68,900
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หนังสือรับรอง
(Letter of Recommendation)
ตอนที่ 1 สําหรับผูส้ มัครกรอก
ชื่อ นาย / นาง / นางสาว......................................................................นามสกุล.................................................
(ภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่).......................................................................................................................................
สมัครเรียน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา...................................................................................
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา……………………………………………………………………
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา………………………………………………………………………….
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต.........................................................................................................
ภาคเรียนที่.............................................................ปีการศึกษา............................................................................
หลักสูตร
ปริญญาโท แผน ก
ภาคปกติ
ภาคสมทบ
ปริญญาโท แผน ข
ภาคปกติ
ภาคสมทบ
ตอนที่ 2 สําหรับผู้ให้คาํ รับรองกรอก
คําชี้แจง การให้คํารับรองผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มี
ความสําคัญในการพิจารณารับสมัครเป็นนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรที่กําหนดไว้ ดังนั้น ในฐานะที่ท่านเป็น
ผู้ให้คํารับรอง ขอได้โปรดให้ข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับผู้สมัคร ตามที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมที่สุด
1. ผูใ้ ห้คํารับรอง ชื่อ นาย / นาง / นางสาว.....................................................นามสกุล........................
ตําแหน่ง..............................................................................................ระดับ......................................
สถานที่ทํางาน...................................................................................................................................
ทีต่ ั้ง สถานที่ทํางาน.........................................................................................................................
..................................................................................โทรศัพท์.........................มือถือ.......................
E-Mail Address………………………………………………………………………………………………………….........
ตําแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)..............................................................................................................
2. ระยะเวลาที่ท่านรู้จักผู้สมัคร...........................................................ปี........................................เดือน
3. สถานภาพของท่านที่มีต่อผู้สมัคร
อาจารย์ที่เคยสอนในระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท
อาจารย์ทปี่ รึกษาทําวิทยานิพนธ์ / งานวิจัย
หัวหน้างานขั้นต้นในหน้าที่ / องค์กร
อดีตหัวหน้างานในหน่วยงาน / องค์กร
อื่นๆ (โปรดระบุ...........................................................................................................)
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4. การประเมินศักยภาพของผู้สมัครในการพิจารณาของท่าน
ข้อที่

หัวข้อ

ดีมาก

1
2
3
4
5

ความตั้งใจในการทํางาน
ความรับผิดชอบในการทํางาน
ความคิดริเริ่มในการทํางาน
ความมีน้ําใจและเสียสละในการทํางาน
ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่

ดี

ปานกลาง

ต่ํา

ไม่มี
ข้อมูล
เพียงพอ

5. การคาดหวังที่ผู้สมัครจะศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าวเป็นเช่นไร
มีโอกาสสําเร็จการศึกษาแน่นอน
เชื่อว่ามีโอกาสสําเร็จการศึกษาแน่นอน
ไม่แน่ใจ
6. ในกรณีที่ผสู้ มัครเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการสอบคัดเลือก ท่านจะสนับสนุนให้ศึกษาต่อ
หรือไม่
สนับสนุน
ไม่สนับสนุน
7. ความเห็นอื่นที่ท่านมีต่อผูส้ มัคร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................................ผู้รับรอง
(.....................................................................................)
วันที่...............................เดือน..................................พ.ศ........................
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หัวข้อที่สนใจในการทําวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1. ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
2. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3. รูปแบบการศึกษา
งานวิจัย
กรณีศึกษา

งานสํารวจ
นวัตกรรม

4. หัวข้อที่สนใจในการทําวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ระบุรายละเอียด)
หัวข้อ..............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

ชื่อ...........................................................................นามสกุล...................................................................

ปฏิทินรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557
กิจกรรม
สมัครด้วยตนเอง
- รอบที่ 1
- รอบที่ 2
สมัครผ่านเว็ปไซค์ www.skc.rmuti.ac.th
- รอบที่ 1
- รอบที่ 2
สมัครทางไปรษณีย์
- รอบที่ 1
- รอบที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ทาง www.skc.rmuti.ac.th
- รอบที่ 1
- รอบที่ 2
สอบคัดเลือก
- รอบที่ 1 (ผูส้ มัครสอบคัดเลือกตั้งแต่บัดนี้ – 30 เม.ย.57)
- รอบที่ 2 (ผูส้ มัครสอบคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 30 มิ.ย.
57)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทาง www.skc.rmuti.ac.th
- รอบที่ 1
- รอบที่ 2
รายงานตัวลงทะเบียนเรียน

กําหนดการ
ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2557
1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2557
ตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน 2557
1 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2557
ตั้งแต่บัดนี้ – 23 เมษายน 2557
1 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2557
7 พฤษภาคม 2557
8 กรกฎาคม 2557
16 พฤษภาคม 2557
18 กรกฎาคม 2557
26 พฤษภาคม 2557
28 กรกฎาคม 2557
6 สิงหาคม 2557

กําหนดการเปิดภาคเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
หมายเหตุ 1.
เหมาะสม

ปฏิทินการสมัคร,สอบคัดเลือกและรายงานตัว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม ความ

