ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
และระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ : ระบบรับตรง

--------------------------------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มีความประสงค์รับสมัครบุคคล
เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ : ระบบ
รับตรง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงออกประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
และระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ : ระบบรับตรง โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นการเฉพาะตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
๑.๒ มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดเป็นกรณีพิเศษ
๑.๓ ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๑.๔ ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
๑.๕ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามรายละเอียดดังนี้
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- เป็นสาเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๓
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ , ๕ ปี
- เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ ๖ หรือ
สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๓
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี เทียบโอน
- เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๒
๑.๖ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
๑.๗ หากคุณสมบัติของผู้สมัครไม่ตรงตามมหาวิทยาลัยฯ กาหนดจะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณาเข้าศึกษา
๒. กาหนดการรับสมัคร
๒.๑ รับสมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘
๒.๒ จาหน่ายใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘

๒

๓. ขั้นตอนการสมัคร
๓.๑ สมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
และวิธีการกรอกข้อมูล ทาง www.rmuti.ac.th และ www.oapr.rmuti.ac.th
หมายเหตุ นักศึกษาต่างชาติให้ดาเนินการสมัครด้วยตนเองเท่านั้น
- ผู้สมัครกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน
- ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลของตนเองที่กรอกในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ถูกต้อง ก่อนการบันทึกยืนยัน
การสมัคร
- นาใบสมัครไปชาระเงินค่าสมัครสอบได้ที่ธนาคาร ตามที่ระบุในใบสมัครได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
หมดเขตชาระเงินภายในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘
- ผู้สมัครเก็บหลักฐานการชาระเงินค่าสมัครไว้เป็นหลักฐาน
- ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชาระเงินค่าสมัคร ทาง ทาง www.rmuti.ac.th และ
www.oapr.rmuti.ac.th ภายหลังจากวันชาระเงินค่าสมัครแล้ว ๓ - ๕ วันทาการ
๓.๒ สมัครด้วยตนเอง
- ผู้สมัครซื้อใบสมัคร ณ อาคาร ๘ ชั้น ๒ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- ผู้สมัครกรอกข้อความในใบสมัครให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน
- นาใบสมัครไปชาระเงินค่าสมัครสอบได้ที่ธนาคาร ตามที่ระบุในใบสมัครได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
หมดเขตชาระเงินภายในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘
- ผู้สมัครยื่นใบสมัครให้เจ้าหน้าที่รับสมัครตั้ งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ – วันที่ ๒ มีนาคม
๒๕๕๘ ณ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร ๘ ชั้น ๒
วันจันทร์ – ศุกร์
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันเสาร์ – อาทิตย์
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
หมดเขตยื่นใบสมัครภายในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘
หากผู้สมัครไม่นาส่งใบสมัครตามระยะเวลาที่กาหนดถือว่า การสมัครนั้นเป็นโมฆะจะเรียกร้องสิทธิ์
หรือค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
- เจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกข้อมูลของผู้สมัครลงในระบบ
- ผู้ ส มั ค รรั บ บั ต รประจ าตั ว สอบคั ด เลื อ กจากเจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ เก็ บ ไว้ เ ป็ น หลั ก ฐานและน าเข้ า ห้ อ ง
สอบพร้อมบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ (ที่มีรูปถ่าย)
๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก กาหนดการสอบและสถานที่สอบ
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ติดตามการประชาสัมพันธ์ได้ ๒ ช่องทางดังนี้
- ทาง www.rmuti.ac.th หรือ www.oapr.rmuti.ac.th
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร ๘ ชั้น ๑
๕. การสอบคัดเลือก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ สาหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ – ๕ ปี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
- คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
- คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

๓

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ สาหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี
- คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ สาหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี เทียบโอน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘
สาหรับผู้สมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจ
สาหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน
- คณะบริหารธุรกิจ
๖. เอกสารหลักฐานประกอบการสอบคัดเลือก หลักฐานข้อ ๖.๑ – ๖.๔ ให้นามาในวันสอบข้อเขียนและสอบ
สัมภาษณ์ ประกอบด้วย :๖.๑ ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ฉบับจริง พร้อมสาเนา
จานวน ๑ ฉบับ
๖.๒ บัตรประจาตัวผู้สมัครสอบ
จานวน ๑ ฉบับ
๖.๓ บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้
(มีรูปถ่าย) ฉบับจริง พร้อมสาเนา
จานวน ๑ ฉบับ
๖.๔ เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ติดตามการประชาสัมพันธ์ได้ ๒ ช่องทางดังนี้
- ทาง www.rmuti.ac.th หรือ www.oapr.rmuti.ac.th
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร ๘ ชั้น ๑
๘. สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘
๙. ประกาศผลสอบ
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ติดตามการประชาสัมพันธ์ได้ ๒ ช่องทางดังนี้
- ทาง www.rmuti.ac.th หรือ www.oapr.rmuti.ac.th
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร ๘ ชัน้ ๑
๑๐. การรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ตามประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษานั้น จะต้องรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และชาระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ดาเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ โดยปฏิบัติดังนี้
๑๐.๑ ผู้ ส มั ครเข้า กรอกข้อมูล ประวัติ นั กศึกษา ๕๒ รายการทาง ess.rmuti.ac.th และพิ ม พ์
ใบแจ้งยอดการชาระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา นาไปชาระเงินที่ธนาคารตามที่ระบุในเอกสาร
๑๐.๒ เมื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาชาระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่แล้ว เจ้าหน้าที่จะประทับตราเพื่อ
เป็น หลักฐานการรับชาระเงิน พร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัครเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการ
ชาระเงิน (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชาระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ให้ถูกต้อง)

๔

๑๐.๓ เมื่อชาระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่แล้ว ๑-๒ วันทาการให้ผู้มสี ิทธิ์เข้าศึกษา เข้าทารายการ
เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งานในระบบบริการการศึกษา ess.rmuti.ac.th (ดูขั้นตอนในระเบียบการรับ
สมัครนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘)
๑๐.๔ สาหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบระบบโควตาที่ชาระเงินเรียบร้อยแล้ว และได้เป็นผู้ที่มีสิทธิ์เข้า
ศึกษาระบบรับตรงด้วยนั้น หากต้องการดาเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษาและชาระเงินในระบบ
รับตรง ให้มาติดต่อขอลาออกจากสาขาเดิมที่เคยสมัครในระบบโควตาก่อน จึงจะดาเนินการ
จ่ายชาระเงินในระบบรับตรงได้ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาชาระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
แล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ติดต่อขอยื่นใบลาออกได้ที่สานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร ๘ ชั้น ๒ (ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)
๑๑. การตรวจสุขภาพ รับชุดนักศึกษา จองหอพัก และส่งเอกสารหลักฐาน
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ตามประกาศ
รายชื่ อผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้า ศึกษานั้ น จะต้ อ งเข้า รับ การตรวจสุ ขภาพ รับ ชุ ด นั กศึกษา จองหอพั ก และส่ ง เอกสารหลั กฐาน
ณ อาคาร ๓๕ อาคารเรียนรวมหลังใหม่ ตรวจสอบกาหนดการอีกครั้งในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์เข้าศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
๑๒. การลงทะเบียนนักศึกษาใหม่
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ตามประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษานั้น จะต้องเข้าระบบบริการการศึกษา เพื่อลงทะเบียนรายวิชาและชาระเงินค่า หอพักนักศึกษา
ตรวจสอบกาหนดการอีกครั้งในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต www.rmuti.ac.th หรือ ess.rmuti.ac.th และชาระเงิน ณ ธนาคารที่ระบุในเอกสาร
หมายเหตุ
๑. การสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้รับชาระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว กรณีสมัครด้วย
ตนเอง การสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อมีการนาส่งใบสมัคร ณ จุดรับสมัคร ภายในวันที่กาหนด
๒. ผู้ที่สมัครสอบ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จะต้องสาเร็จการศึกษาก่อนเปดดภาค
การศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๘ เท่านั้น หากตรวจพบภายหลังว่า ผู้สมัครยังไม่สาเร็จการศึกษาหลังจาก
เข้ารับการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะเพิกถอนสิทธิ์ทันที และไม่สามารถเรียกร้องเงินค่าใช้จ่าย
ต่างๆ จากมหาวิทยาลัยฯ คืนได้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน

พ.ศ. ๒๕๕๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

หน้า ๑

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ๔ ปี
รหัส
สาขาวิชา

๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๗๐๖

หลักสูตร / สาขาวิชา

เคมี
ฟิสิกส์ประยุกต์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์

กลุ่ม
เรียน

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

จานวนรับ
รวม
กลุ่มสอบ
โควตา

๖๐
๔๐
๔๐
๓๐

วุฒิที่รับเข้าศึกษา

๒๕๐๑ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ ๖ (ม.๖)
๒๕๐๑ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
๒๕๐๑
๒๕๐๑

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ๔ ปี
รหัส
สาขาวิชา

หลักสูตร / สาขาวิชา

กลุ่ม
เรียน

จานวนรับ
รวม
กลุ่มสอบ
โควตา

๑๕๑

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

ปกติ

๔๐

๗๐๗

การท่องเที่ยว

ปกติ

๔๐

วุฒิที่รับเข้าศึกษา

๒๙๐๑ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ ๖ (ม.๖)
ทุกแผนการเรียน หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ทุกสาขาวิชา
๒๙๐๒ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ ๖ (ม.๖)
ทุกแผนการเรียน หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ทุกสาขาวิชา

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ๔ ปี
รหัส
สาขาวิชา

๑๙๑

หลักสูตร / สาขาวิชา

กลุ่ม
เรียน

เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน

ปกติ

จานวนรับ
รวม
กลุ่มสอบ
โควตา

๔๐

วุฒิที่รับเข้าศึกษา

๒๖๐๔ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ ๖ (ม.๖)
ทุกแผนการเรียน หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ทุกสาขาวิชา

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ต่อเนื่อง
รหัส
สาขาวิชา

๗๐๙

หลักสูตร / สาขาวิชา

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม

กลุ่ม
เรียน

ปกติ

จานวนรับ
รวม
กลุ่มสอบ
โควตา

๓๐

วุฒิที่รับเข้าศึกษา

๓๐๐๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา

หน้า ๒

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ๔ ปี
รหัส
สาขาวิชา

๑๔๓

หลักสูตร / สาขาวิชา

ทัศนศิลป์

กลุ่ม
เรียน

ปกติ

จานวนรับ
รวม
กลุ่มสอบ
โควตา

๗๐

(จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ์)

วุฒิที่รับเข้าศึกษา

๒๓๐๑ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ ๖ (ม.๖)
ทุกแผนการเรียน หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ทุกสาขาวิชา

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ๔ ปี
รหัส
สาขาวิชา

หลักสูตร / สาขาวิชา

กลุ่ม
เรียน

จานวนรับ
รวม
กลุ่มสอบ
โควตา

๑๕๓

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ปกติ

๗๐

๑๕๔

ออกแบบเซรามิก

ปกติ

๓๕

๑๕๕

เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์

ปกติ

๓๕

๗๑๑

ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์

ปกติ

๓๕

วุฒิที่รับเข้าศึกษา

๒๖๐๑ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ ๖ (ม.๖)
ทุกแผนการเรียน หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ทุกสาขาวิชา
๒๖๐๖ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ ๖ (ม.๖)
ทุกแผนการเรียน หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ทุกสาขาวิชา
๒๖๐๗ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ ๖ (ม.๖)
ทุกแผนการเรียน หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ทุกสาขาวิชา
๒๖๐๓ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ ๖ (ม.๖)
ทุกแผนการเรียน หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ทุกสาขาวิชา

หน้า ๓

คณะบริหารธุรกิจ
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร ๒ ปี
รหัส
สาขาวิชา

๑๐๓

หลักสูตร /สาขาวิชา

การเงิน

กลุ่ม
เรียน

จานวน
รับ
รวม
โควตา

กลุ่มสอบ

วุฒิที่รับเข้าศึกษา

ปกติ

๔๕

๒๐๐๓

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พณิชย
การทุกสาขาวิชา

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ๔ ปี (บช.บ.) และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ๔ ปี
รหัส
สาขาวิชา

๑๓๗
๑๔๒

หลักสูตร / สาขาวิชา

การบัญชี
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

กลุ่ม
เรียน

ปกติ
ปกติ

จานวนรับ
รวม
กลุ่มสอบ
โควตา

๙๐
๘๐

วุฒิที่รับเข้าศึกษา

๒๒๐๑ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ ๖ (ม.๖)
๒๒๐๑ ทุกแผนการเรียน หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ทุกสาขาวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ๔ ปี
รหัส
สาขาวิชา

หลักสูตร / สาขาวิชา

กลุม่
เรียน

๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑

การเงิน
การตลาด
การจัดการ - การจัดการทั่วไป
การจัดการ - การจัดการอุตสาหกรรม

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

จานวนรับ
รวม
กลุ่มสอบ
โควตา

๘๐
๘๐
๔๐
๔๐

๒๒๐๒
๒๒๐๒
๒๒๐๒
๒๒๐๒

วุฒิที่รับเข้าศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ ๖ (ม.๖)
ทุกแผนการเรียน หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ทุกสาขาวิชา

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) เทียบโอน
รหัส
สาขาวิชา

หลักสูตร / สาขาวิชา

กลุ่มเรียน

จานวนรับ
รวม
กลุ่มสอบ
โควตา

๑๗๑

การบัญชี (จันทร์ – ศุกร์)

ปกติ

๘๐

๑๗๒

การบัญชี (จันทร์ – เสาร์)

สมทบ

๔๐

วุฒิที่รับเข้าศึกษา

๒๘๐๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
๒๘๐๑

หน้า ๔

คณะบริหารธุรกิจ
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ๔ ปี เทียบโอน
รหัส
สาขาวิชา

หลักสูตร / สาขาวิชา

กลุ่มเรียน

จานวนรับ
รวม
กลุ่มสอบ
โควตา

๑๗๔
๑๘๕

การเงิน (จันทร์ – ศุกร์)
การเงิน (จันทร์ – เสาร์)

ปกติ
สมทบ

๔๕
๔๕

๗๐๑
๑๗๕

การตลาด (จันทร์ – ศุกร์)
การตลาด (จันทร์ – เสาร์)

ปกติ
สมทบ

๔๐
๔๐

๑๗๖

ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
(จันทร์ – ศุกร์)
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
(จันทร์ – เสาร์)
การจัดการ-การจัดการทั่วไป
(จันทร์ – เสาร์)
การจัดการ-การจัดการทั่วไป
(เสาร์ – อาทิตย์)

ปกติ

๘๐

สมทบ

๔๐

สมทบ

๕๐

สมทบ

๕๐

สมทบ

๕๐

๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐

การจัดการ – การจัดการ
อุตสาหกรรม (เสาร์-อาทิตย์)

วุฒิที่รับเข้าศึกษา

๒๘๐๔ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๒๘๐๔ กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขา
๒๘๐๕ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๒๘๐๕ กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขา
๒๘๐๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ
๒๘๐๖ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ หรือ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๘๐๘ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ
๒๘๐๘ สาขาวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขา
๒๘๑๐ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา

หน้า ๕

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร ๒ ปี
รหัส
สาขาวิชา

หลักสูตร / สาขาวิชา

กลุ่ม
เรียน

จานวนรับ
รวมโควตา

๑๑๑

ช่างโยธา

ปกติ

๓๕

๑๑๒

ช่างโลหะ

ปกติ

๓๐

๑๑๓
๑๑๕

ช่างกลโรงงาน
ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์

ปกติ
ปกติ

๓๐
๓๐

๑๑๗
๑๑๙

ช่างยนต์
ช่างยนต์-เครื่องทาความเย็นและ
ปรับอากาศ
ช่างจักรกลหนัก
อิเล็กทรอนิกส์

ปกติ
ปกติ

๓๕
๓๐

ปกติ
ปกติ

๓๕
๓๕

๑๒๐
๑๒๔

กลุ่มสอบ

วุฒิที่รับเข้าศึกษา

๒๐๑๐ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ช่างก่อสร้าง ช่างสารวจ
สถาปัตยกรรม หรือเทียบเท่า
๒๐๑๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ช่างเชื่อมโลหะ ช่างโลหะแผ่น ช่างกล
โลหะ ช่างโลหะวิทยา หรือเทียบเท่า
๒๐๑๓ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๒๐๑๓ สาขาช่างกลโรงงาน
สาขาเครื่องมือกล ช่างอุปกรณ์จดั ยึด
ช่างแม่พิมพ์โลหะ
ช่างแม่พิมพ์พลาสติก
เขียนแบบเครื่องมือกล
ช่างเขียนแบบเครื่องกล
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
สาขาวิชาแม่พิมพ์พลาสติก
สาขาวิชาแม่พิมพ์โลหะ
ช่างเทคนิคการผลิต
หรือเทียบเท่าทีส่ าขาพิจารณาแล้วว่ามี
คุณสมบัติเหมาะสม
๒๐๑๗ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๒๐๑๗ ช่างยนต์ หรือเทียบเท่า
๒๐๑๗
๒๐๒๔ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า

หน้า ๖

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ๔ ปี
รหัส
สาขาวิชา

๗๑๓

หลักสูตร / สาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตร์

กลุ่ม
เรียน

ปกติ

จานวนรับ
รวม
กลุ่มสอบ
โควตา

๔๘๕

(ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา,
วิศวกรรมสารวจ , วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ,
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร,
วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ,
วิศวกรรมวัสดุ – โลหการ ,
วิศวกรรมวัสดุ – พอลิเมอร์,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมโทรคมนาคม ,
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์,
วิศวกรรมการทาความเย็นและการปรับอากาศ)

วุฒิที่รับเข้าศึกษา

๒๑๐๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา หรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ ๖ (ม.๖)
วิทย์ – คณิต

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) หลักสูตร ๕ ปี
รหัส
สาขาวิชา

หลักสูตร / สาขาวิชา

กลุ่ม
เรียน

จานวนรับ
รวม
กลุ่มสอบ
โควตา

๑๔๖

สถาปัตยกรรม

ปกติ

๓๕

๑๔๗

สถาปัตยกรรมภายใน

ปกติ

๓๕

วุฒิที่รับเข้าศึกษา

๒๔๐๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา หรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ ๖ (ม.๖)
วิทย์ – คณิต
๒๔๐๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ทุกสาขาวิชา หรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ ๖ (ม.๖)
ทุกแผนการเรียน

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตร ๔ ปี
รหัส
สาขาวิชา

หลักสูตร / สาขาวิชา

กลุ่ม
เรียน

จานวนรับ
รวม
กลุ่มสอบ
โควตา

๑๕๖

เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย

ปกติ

๓๒

๗๑๐

เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย

สมทบ

๓๒

๑๒๘

การจัดการผังเมือง

ปกติ

๓๕

วุฒิที่รับเข้าศึกษา

๒๖๐๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ทุกสาขาวิชา หรือ
๒๖๐๒ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ ๖ (ม.๖)
ทุกแผนการเรียน
๒๖๐๕ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ทุกสาขาวิชา หรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ ๖ (ม.๖)
ทุกแผนการเรียน

หน้า ๗

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) เทียบโอน
รหัส
สาขาวิชา

หลักสูตร / สาขาวิชา

กลุ่ม
เรียน

จานวนรับ
รวมโควตา

กลุ่ม
สอบ

วุฒิที่รับเข้าศึกษา

๑๕๗

วิศวกรรมโยธา (จันทร์ – ศุกร์)

ปกติ

๓๐

๒๗๐๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

๑๕๙
๑๖๐

วิศวกรรมไฟฟ้า (จันทร์ – ศุกร์)
วิศวกรรมไฟฟ้า (จันทร์ – เสาร์)

ปกติ
สมทบ

๗๐
๓๕

๒๗๐๓
๒๗๐๓

๑๖๑
๑๖๒

วิศวกรรมเครื่องกล (จันทร์ – ศุกร์)
วิศวกรรมเครื่องกล (จันทร์– เสาร์)

ปกติ
สมทบ

๓๕
๓๕

๒๗๐๕
๒๗๐๕

๑๖๓
๑๖๔

วิศวกรรมอุตสาหการ (จันทร์–ศุกร์)
วิศวกรรมอุตสาหการ (จันทร์–เสาร์)

ปกติ
สมทบ

๓๕
๓๕

๒๗๐๗
๒๗๐๗

๑๖๕

วิศวกรรมโทรคมนาคม
(จันทร์–ศุกร์)
วิศวกรรมโทรคมนาคม
(จันทร์ – เสาร์)

ปกติ

๓๕

๒๗๐๙

สมทบ

๓๕

๒๗๐๙

ปกติ

๓๕

๒๗๑๐

สมทบ

๓๕

๒๗๑๐

ปกติ

๓๕

๒๗๑๑

๑๖๖

๑๖๗
๑๘๘

๑๖๘

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(จันทร์–ศุกร์)
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(จันทร์ – เสาร์)

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(จันทร์ – ศุกร์)

ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสารวจ
เทคโนโลยีขนส่ง การบริหารงานก่อสร้าง
และช่างเขียนแบบโยธา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ช่างไฟฟ้ากาลัง ช่างอุตสาหกรรมไฟฟ้ากาลัง
ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ช่างเครื่องมือวัดไฟฟ้า หรือเทียบเท่า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ช่างยนต์ ช่างเทคนิคยานยนต์
ช่างเครื่องกล ช่างจักรกลหนัก ช่างกลเรือ
ช่างกลเกษตร ช่างเครื่องทาความเย็นและ
ปรับอากาศ หรือเทียบเท่า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ ช่างเชื่อมและ
โลหะแผ่น ช่างท่อประสาน ช่างโลหะ
ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างเทคนิคการผลิต
ช่างผลิตเครื่องมือฯ หรือเทียบเท่า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์-สื่อสาร
ช่างอิเล็กทรอนิกส์-เทคนิคคอมพิวเตอร์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์-เสียงและภาพ
ช่างอิเล็กทรอนิกส์-อุตสาหกรรม
ช่างอิเล็กทรอนิกส์-อิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์-สื่อสาร
ช่างอิเล็กทรอนิกส์-เทคนิคคอมพิวเตอร์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์-เสียงและภาพ
ช่างอิเล็กทรอนิกส์-อุตสาหกรรม
ช่างอิเล็กทรอนิกส์-อิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ช่างไฟฟ้า ช่างเมคคาทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ทุกสาขางาน)
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ (สายช่างอุตสาหกรรม)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (สายช่างอุตสาหกรรม)
หรือเทียบเท่า ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์

หน้า ๘

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) เทียบโอน (ต่อ)
รหัส
สาขาวิชา

๑๗๐

หลักสูตร / สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
(จันทร์ – ศุกร์)

กลุ่ม
เรียน

จานวนรับ
รวมโควตา

ปกติ

๓๕

กลุ่ม
เรียน

จานวนรับ
รวมโควตา

สมทบ
๒

๓๕

กลุ่ม
สอบ

วุฒิที่รับเข้าศึกษา

๒๗๑๓ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ช่างกลเกษตร เกษตรกลวิธาน เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร ช่างยนต์ ช่างเทคนิคยานยนต์
ช่างจักรกลหนัก ช่างกลเรือ
ช่างเครื่องมือกล ช่างเมคคาทรอนิกส์
ช่างเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ
ช่างเทคนิคการเชื่อมโลหะ ช่างออกแบบและ
เขียนแบบการผลิต สายช่างอุตสาหกรรม
หรือเทียบเท่า

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ต่อเนื่อง
รหัส
สาขาวิชา

หลักสูตร / สาขาวิชา

๑๘๒

การจัดการผังเมือง (เสาร์ – อาทิตย์)

กลุ่ม
สอบ

วุฒิที่รับเข้าศึกษา

๓๐๐๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสารวจ
สถาปัตยกรรม หรือเทียบเท่า

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนนักศึกษา
จาแนกตามหลักสูตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ชาระเงินวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่)
เมื่อนักศึกษาขึ้นทะเบียนในระบบบริการการศึกษา (ESS) เรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบชาระเงินเพื่อชาระเงินที่
ธนาคาร (ดูกาหนดการขึ้นทะเบียน) หากไม่ดาเนินการตามกาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา
ลาดับ

หลักสูตร

*ค่าบารุง
การศึกษา
ค่าลงทะเบียนและ
ค่าธรรมเนียม
(เหมาจ่าย)

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) ภาคปกติ
๑. สายวิชาช่างอุตสาหกรรม ได้แก่
๕,๖๕๐
ช่างโยธา ช่างโลหะ ช่างกลโรงงาน
ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ช่างยนต์
ช่างยนต์-เครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ
ช่างจักรกลหนัก อิเล็กทรอนิกส์
๒. สายวิชาบริหารธุรกิจ ได้แก่ สาขาการเงิน
๔,๖๕๐
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
๑. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ได้แก่
๗,๑๕๐
ทัศนศิลป์ (จิตรกรรม ประติมากรรม
ศิลปะภาพพิมพ์)
๒. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ได้แก่
๗,๑๕๐
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
การท่องเที่ยว
๓. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ได้แก่
๗,๑๕๐
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
การเงิน การตลาด การจัดการ-การจัดการ
ทั่วไป การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
๔. บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ได้แก่ การบัญชี
๗,๑๕๐
๕. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ได้แก่
๘,๖๕๐
เคมี ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์
๖. เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ได้แก่
๘,๖๕๐
เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกแบบเซรามิก ออกแบบบรรจุภัณฑ์
เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์

**ค่าขื้น
ทะเบียน
นักศึกษาใหม่
(ครั้งเดียวแรกเข้า)

***ค่าใช้จ่าย
ของกอง
พัฒนา
นักศึกษา

๑,๐๐๐

๒,๖๐๐

รวมทั้งสิ้น

๙,๒๕๐
๑,๐๐๐

๒,๖๐๐

๑,๐๐๐

๒,๖๐๐

๑,๐๐๐

๒,๖๐๐

๘,๒๕๐

๑๐,๗๕๐
๑,๐๐๐

๒,๖๐๐

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

๒,๖๐๐
๒,๖๐๐

๑,๐๐๐

๒,๖๐๐
๑๒,๒๕๐

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนนักศึกษา
จาแนกตามหลักสูตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ชาระเงินวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่)
เมื่อนักศึกษาขึ้นทะเบียนในระบบบริการการศึกษา (ESS) เรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบชาระเงินเพื่อชาระเงินที่
ธนาคาร (ดูกาหนดการขึ้นทะเบียน) หากไม่ดาเนินการตามกาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา
ลาดับ

หลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
๗. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ได้แก่
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสารวจ
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมวัสดุ-โลหการ
วิศวกรรมวัสดุ-พอลิเมอร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
วิศวกรรมการทาความเย็นและการปรับอากาศ
วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
๘. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) ได้แก่
สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ต่อเนื่อง - ภาคสมทบ
๑. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ได้แก่
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
การเงิน การตลาด
การจัดการ-การจัดการทั่วไป
การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
๒. บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ได้แก่ การบัญชี
๓. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ได้แก่
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
๔. เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ได้แก่
การจัดการผังเมือง

*ค่าบารุง
การศึกษา
ค่าลงทะเบียนและ
ค่าธรรมเนียม
(เหมาจ่าย)

๑๐,๑๕๐

**ค่าขื้น
ทะเบียน
นักศึกษาใหม่
(ครั้งเดียวแรกเข้า)

***ค่าใช้จ่าย
ของกอง
พัฒนา
นักศึกษา

๑,๐๐๐

๒,๖๐๐

รวมทั้งสิ้น

๑๓,๗๕๐

๑๐,๑๕๐

๑,๐๐๐

๒,๖๐๐

๑๒,๐๐๐

๑,๐๐๐

๒,๖๐๐
๑๕,๖๐๐

๑๒,๐๐๐
๒๓,๐๐๐

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

๒,๖๐๐
๒,๖๐๐
๒๖,๖๐๐

๒๐,๐๐๐

๑,๐๐๐

๒,๖๐๐

๒๓,๖๐๐

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน สาหรับนักศึกษาใหม่
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ชาระเงินวันลงทะเบียนรายวิชา)
เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาในระบบบริการการศึกษา (ESS) เรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบชาระเงินเพือ่ ชาระเงินที่ธนาคาร
(ดูกาหนดการลงทะเบียน)
ปวส.
ปริญญาตรี ๔ - ๕
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
รายการ
ปี (ปกติ)
เทียบโอน (ปกติ) เทียบโอน (สมทบ)
ค่าใช้จ่ายหอพักนักศึกษา
ค่าหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาละ
๕,๕๐๐
๕,๕๐๐
๕,๕๐๐
ค่าประกันความเสียหายของหอพัก
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
ค่าไฟฟ้าล่วงหน้า
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
ค่าน้าประปาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ
๔๐๐
๔๐๐
๔๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๖,๙๐๐
๖,๙๐๐
๖,๙๐๐
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
* ค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม (เหมาจ่าย) รวมรายการดังนี้ด้วย
- ค่าบารุงห้องสมุด
- ค่าใช้คอมพิวเตอร์และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ค่าบารุงกิจกรรมนักศึกษา
- ค่าบารุงกิจกรรมกีฬา

๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๑๐๐

** ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่เก็บครัง้ เดียวแรกเข้า ๑,๐๐๐ บาท ประกอบด้วยรายการดังนี้
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
๒๐๐
- ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
๓๕๐
- ค่าตรวจโรคและเอ็กซเรย์
๒๐๐
- ค่าทาบัตรนักศึกษาบัตรแรกจานวน ๑ ใบ
๑๐๐
- ค่าคู่มือนักศึกษา
๑๕๐
*** ค่าใช้จา่ ยของกองพัฒนานักศึกษา
- ค่าอบรมคุณธรรม
๓๐๐
- ค่าสมาชิกชมรมผู้ปกครองและครู
๒๐๐
- ค่าประกันอุบัติเหตุ
๒๐๐
- ค่าชุดนักศึกษาและชุดกีฬา
๑,๔๐๐
- ค่าเครื่องหมาย
๓๐๐
- ค่าสมุด
๒๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

 ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน (กรณีนักศึกษาเทียบโอน)
๑. ค่าธรรมเนียมการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ
- ค่าเทียบโอนผลการเรียนในรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาเข้าสู่หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
วิชาละ
๑๐๐
บาท
ปริญญาตรี
วิชาละ
๑๕๐
บาท
กรณีเป็ นรายวิชาหรือ กลุ่มรายวิชาในหลัก สูตร ระดับ ปวส. เทีย บโอนผลการเรีย นสู่ห ลัก สูตรปริญ ญาตรี ยกเว้นการเก็บ เงิน
ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน
๒. ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและ หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึ กษา
ในระบบ
- ค่าเทียบโอนความรู้ในรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาเข้าสู่หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
วิชาละ
๒๐๐
บาท
ปริญญาตรี
วิชาละ
๓๐๐
บาท

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โทร. ๐๔๔-๒๓๓๐๖๗ หรือทาง www.oapr.rmuti.ac.th

