ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอก ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓

--------------------------------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา กาหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๔ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคแรกและมาตรา ๔๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับคาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่
๐๓๒๖ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่องมอบอานาจให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี ในกรณี
ที่อธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไว้ดังนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นการเฉพาะตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
๑.๒ มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดเป็นกรณีพิเศษ
๑.๓ ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๑.๔ ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
๑.๕ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามรายละเอียดดังนี้
หลักสูตรระดับปริญญาโท เป็นผู้สาเร็จสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับปริญญาเอก เป็นผู้สาเร็จสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
๑.๖ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
๑.๗ หากคุณสมบัติของผู้สมัครไม่ตรงตามมหาวิทยาลัยฯ กาหนดจะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณาเข้าศึกษา
๒. กาหนดการรับสมัคร
รับสมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
๓. ขั้นตอนการสมัคร
สมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ ๔ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
- ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดระเบียบการสมัครสอบคัดเลื อกเข้าศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
และวิธีการกรอกข้อมูล ทาง www.rmuti.ac.th และ www.oapr.rmuti.ac.th
/หมายเหตุ...

๒

-

หมายเหตุ นักศึกษาต่างชาติให้ดาเนินการสมัครด้วยตนเองเท่านั้น
ผู้สมัครกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน
ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลของตนเองที่กรอกในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ถูกต้อง ก่อนการบันทึกยืนยัน
การสมัคร
นาใบสมัครไปชาระเงินค่าสมัครสอบได้ที่ธนาคาร ตามที่ระบุในใบสมัครได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
หมดเขตชาระเงินภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
ผู้สมัครเก็บหลักฐานการชาระเงินค่าสมัครไว้เป็นหลักฐาน
ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชาระเงินค่าสมัคร ทาง ทาง www.rmuti.ac.th และ
www.oapr.rmuti.ac.th ภายหลังจากวันชาระเงินค่าสมัครแล้ว ๓ - ๕ วันทาการ

๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก กาหนดการสอบและสถานที่สอบ
วั น ที่ ๔ พ ฤ ษ ภ า ค ม ๒ ๕ ๖ ๓ ตั้ งแ ต่ เว ล า ๑ ๖ .๐ ๐ น . ท าง www.rmuti.ac.th ห รื อ
www.oapr.rmuti.ac.th
๕. การสอบคัดเลือก วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
๖. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครสอบ หลักฐานข้อ ๖.๑ – ๖.๔ ประกอบด้วย :๖.๑ ใบสมัคร ๑ ฉบับ ซึ่งกรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วนและชาระเงินเรียบร้อยแล้ว
๖.๒ รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๑ รูป
๖.๓ สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี ๑ ฉบับ
หรือสาเนาใบแสดงผลการศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๑ ฉบับ และหนังสือ
รับรองคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา (สาหรับผู้สมัครที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร)
และสาเนาใบแสดงผลการศึกษา ระดับ ปวส. จานวน ๑ ฉบับ (สาหรับผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
แล้วศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี)
๖.๔ หนั ง สื อ รับ รองประสบการณ์ ก ารท างานของผู้ ส มั ค ร ให้ แ นบหนั ง สื อ รั บ รองที่ มี ผู้ รั บ รอง ๑ คน คื อ
ผู้บังคับบัญชา (กรณีผู้ที่ทางาน)
๖.๕ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ ที่ปรากฏรูปถ่ายผู้สมัคร จานวน ๑ ฉบับ
๖.๖ ในกรณีที่คานาหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุล ในหลักฐานประกอบการสมัครไม่ตรงกันให้นาหลักฐาน
ต้นฉบับที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส คาสั่งแต่งตั้งยศ
เป็นต้น พร้อมถ่ายสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๖.๗ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๖.๘ หลักฐานเพิ่มเติมอื่น ๆ (ตามที่คณะกรรมการเรียกเพิ่ม)
หมายเหตุ เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายสาเนาทุกรายการ ให้ถ่ายสาเนาโดยใช้กระดาษ A๔ พร้อมรับรองสาเนาทุกฉบับ
๗. ประกาศผลสอบ
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. ทาง www.rmuti.ac.th หรือ www.oapr.rmuti.ac.th
/๘.การรายงาน...

๓

๘. การรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ตามประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์เข้าศึกษานั้น จะต้องรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และชาระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึ กษาใหม่ ติดตาม
กาหนดวันขึ้นทะเบียนอีกครั้ง ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยปฏิบัติดังนี้
๘.๑ ผู้สมัครเข้ากรอกข้อมูลประวัตินักศึกษา ๕๒ รายการผ่านระบบบริการการศึกษา ess.rmuti.ac.th และ
พิมพ์ใบแจ้งยอดการชาระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา นาไปชาระเงินที่ธนาคารตามที่ระบุในเอกสาร
๘.๒ เมื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาชาระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่แล้ว เจ้าหน้าที่จะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐานการ
รับ ชาระเงิน พร้อมคืน เอกสารส่ วนของผู้ส มั ครเพื่ อเก็บ ไว้เป็ น หลั กฐานการชาระเงิน (โปรดตรวจสอบ
หลักฐานการชาระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ให้ถูกต้อง)
๘.๓ เมื่อชาระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่แล้ว ๑ - ๒ วันทาการให้ผู้มสี ิทธิ์เข้าศึกษา เข้าทารายการเพื่อสร้างบัญชี
ผู้ใช้งานในระบบบริการการศึกษา ess.rmuti.ac.th (ดูขั้นตอนในระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๓)
๙. การส่งเอกสารหลักฐานและตรวจสุขภาพ
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ จะต้องนาส่งเอกสารหลักฐานการ
รายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาในวันส่งเอกสารหลักฐาน วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐น.
โดยนาหลักฐานการรายงานตัวส่งที่ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร ๓๕ ดังต่อไปนี้
๙.๑ สาเนาใบรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ขนาด A๔
จานวน ๑ ฉบับ
(ใบประวัตินักศึกษา ไม่ต้องติดรูปถ่าย)
๙.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ขนาด A๔
จานวน ๑ ฉบับ
๙.๓ สาเนาประจาตัวประชาชนบิดา
ขนาด A๔
จานวน ๑ ฉบับ
๙.๔ สาเนาประจาตัวประชาชนมารดา
ขนาด A๔
จานวน ๑ ฉบับ
๙.๕ สาเนาทะเบียนบ้าน
ขนาด A๔
จานวน ๑ ฉบับ
๙.๖ สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ รบ./ ใบ ปพ. ๑)
ขนาด A๔
จานวน ๒ ฉบับ
**หมายเหตุ : กรณีไม่มีใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ รบ./ ใบ ปพ. ๑) ให้นาเอกสารที่ระบุชื่อสถานศึกษาเดิม
และแสดงผลการเรียนที่ผ่านมา เช่น ใบรับรองผลการเรียน
๙.๗ สาเนาการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
ขนาด A๔
จานวน ๒ ฉบับ
(กรณีชื่อสมัครไม่ตรงกับเอกสารระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ รบ.)

๑๐. การลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ชาระเงินค่าใช้จ่ายผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ในระบบบริการการศึกษา (Education Service System : ESS)
https://ess.rmuti.ac.th/Rmuti/Registration/ พร้อมทั้งพิมพ์ใบรายงานการลงทะเบียน /ใบแจ้งชาระเงิน /
ใบเสร็จรับเงินไปชาระเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) /ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่ว
ประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผ่านระบบ ESS

/หมายเหตุ...

๔

หมายเหตุ
๑. การสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้รับชาระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ ว กรณีสมัครด้วย
ตนเอง การสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อมีการนาส่งใบสมัคร ณ จุดรับสมัคร ภายในวันที่กาหนด
๒. ผู้ที่สมัครสอบ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จะต้องสาเร็จการศึกษาก่อนเปิดภาค
การศึกษาที่ ๑ / ๒๕๖๓ เท่านั้น หากตรวจพบภายหลังว่า ผู้สมัครยังไม่สาเร็จการศึกษาหลังจาก
เข้ารับการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะเพิกถอนสิทธิ์ทันที และไม่สามารถเรียกร้องเงินค่าใช้จ่าย
ต่างๆ จากมหาวิทยาลัยฯ คืนได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

๕

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์ (ระดับปริญญาโท)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
๒. หากสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิต ในกลุ่มวิชาเสริมพื้นฐานตามคาแนะนาของคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาประจาหลักสูตร
รหัสหลักสูตร หลักสูตร และจานวนรับ
ที่ รหัสหลักสูตร
หลักสูตร
๑ ๑๖๒๕๐๖๔๑ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์)
แผน ก แบบ ก๒ (เสาร์ – อาทิตย์)
๒ ๑๖๒๕๐๖๔๒ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์)
แผน ข (เสาร์ – อาทิตย์)

ภาค
สมทบ

จานวนรับ
๕

สมทบ

๑๐

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
- สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์ (ระดับปริญญาโท)
คุณสมบัติของผู้สมัคร แผน ก แบบ ก (๑)
๑. เป็ น ผู้ ส าเร็ จ ก ารศึ ก ษ าระ ดั บ ป ริ ญ ญ าวิ ท ย าศ าส ต รบั ณ ฑิ ต ส าข าวิ ช า ชี ววิ ท ย า สั ต วศ าส ต ร์
สัตวบาล เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. ให้การ
รับรอง
๒. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๕๐ หรือเป็นผู้กาลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต และคาดว่าเมื่อสาเร็จการศึกษาในภาคนั้นแล้วจะได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
๓. มีผลงานวิจัยที่ดาเนินการวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการหรือวารสารในระดับชาติหรือนานาชาติ
เป็นชื่อแรกไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง หรือมีประสบการณ์ในการทางานวิจัยในสาขาวิชาชีววิทยา สัตวศาสตร์ สัตวบาล
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๓ ปี และมีผลงานวิจัยที่ ตีพิ มพ์
เผยแพร่ในการประชุมวิชาการหรือวารสารในระดับชาติหรือนานาชาติไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง
๔. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๙

๖

๕. ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ – ๔ อาจสมัครได้ตามดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (ต่อ)
คุณสมบัติของผู้สมัคร แผน ก แบบ ก (๒)
๑. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา สัตวศาสตร์ สัตวบาล เทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว์ เกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.ให้การรับรอง
๒. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๕๐ หรือเป็นผู้กาลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต และคาดว่าเมื่อสาเร็จการศึกษาในภาคนั้นแล้วจะได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
๓. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๙
๔. ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ – ๓ อาจสมัครได้ตามดุลพินิจของคณะ กรรมการบริหารหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสหลักสูตร หลักสูตร และจานวนรับ
ที่ รหัสหลักสูตร
หลักสูตร
ภาค
จานวนรับ
๑ ๑๖๒๖๐๑๔๑ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์)
แผน ก แบบ ก (๑) (จันทร์ – ศุกร์)
ปกติ
๕
๒ ๑๖๒๖๐๑๔๒ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์)
แผน ก แบบ ก (๒) (จันทร์ – ศุกร์)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
- สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ระดับปริญญาโท)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีวเคมี ชีววิทยา
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
๒. มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลอี ส าน ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. ผู้ที่มีคุณ สมบัติไม่ตรงกับที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ – ๒ อาจสมัครได้ตามดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสหลักสูตร หลักสูตร และจานวนรับ
รหัส
ที่
หลักสูตร
ภาค
จานวนรับ
หลักสูตร
๑ ๑๖๒๒๐๒๔ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์)
๕
ปกติ

แผน ก แบบ ก ๒ (จันทร์ – ศุกร์)

๗

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (ต่อ)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
- สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์ (ระดับปริญญาเอก)
คุณสมบัติของผู้สมัคร แบบ ๑ (๑.๑)
๑. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา สัตวศาสตร์ สัตวบาล เทคโนโลยี
การผลิตสัตว์ เกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. ให้การรับรอง
๒. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๒๕
๓. มีผลงานวิจัยที่ดาเนินการวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการหรือวารสารในระดับชาติหรือนานาชาติ
เป็นชื่อแรกไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง หรือมีประสบการณ์ในการทางานวิจัยในสาขาวิชาชีววิทยา สัตวศาสตร์ สัตวบาล
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๓ ปี และมีผลงานวิจัยที่ ตีพิมพ์
เผยแพร่ในการประชุมวิชาการหรือวารสารในระดับชาติหรือนานาชาติไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง
๔. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๙
๕. ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ - ๔ อาจสมัครได้ตามดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
คุณสมบัติของผู้สมัคร แบบ ๒ (๒.๑)
๑. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา สัตวศาสตร์ สัตวบาล เทคโนโลยี
การผลิตสัตว์ เกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. ให้การรับรอง หรือเป็นผู้
กาลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุด ท้ายของหลักสูตรปริญ ญาวิท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต และคาดว่า จะสาเร็จ
การศึกษาในภาคนั้น
๒. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๒๕
๓. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคั บมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๙
๔. ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ - ๓ อาจสมัครได้ตามดุลพินิจของคณะ กรรมการบริหารหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
คุณสมบัติของผู้สมัคร แบบ ๒ (๒.๒)
๑. เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญ าวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต (เกี ย รติ นิ ย ม) สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา
สัตวศาสตร์ สัตวบาล เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษา
ที่ ก.พ. ให้การรับรอง หรือกาลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
๒. มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลอี ส านว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษา ระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
๓. ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ - ๒ อาจสมัครได้ตามดุลพินิจของคณะ กรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

๘

รหัสหลักสูตร หลักสูตร และจานวนรับ
ที่ รหัสหลักสูตร
หลักสูตร
๑ ๑๖๒๖๐๑๕๑ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์)
แบบ ๑ (๑.๑) (จันทร์ – ศุกร์)
๒ ๑๖๒๖๐๑๕๒ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์)
แบบ ๒ (๒.๑) (จันทร์ – ศุกร์)
๓ ๑๖๒๖๐๑๕๓ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์)
แบบ ๒ (๒.๒) (จันทร์ – ศุกร์)

ภาค

จานวนรับ

ปกติ

๕

๙

คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ระดับปริญญาโท)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และ/หรือสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง
๒. เป็นผู้มีความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
(หมายเหตุ ผู้สมัครเข้าศึกษาทีม่ ีประสบการณ์ต่ากว่าเกณฑ์ดังกล่าวอาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกตามดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการคัดเลือก ไม่จาเป็นต้องมีประสบการณ์ทางานมาก่อน แต่ในกระบวนการคัดเลือกจะพิจารณาผู้
ที่มีประสบการณ์ทางานเป็นอันดับแรก)
รหัสหลักสูตร หลักสูตร และจานวนรับ
ที่ รหัสหลักสูตร
หลักสูตร
๑ ๑๕๓๒๐๔๔๑ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก๒ (เสาร์ – อาทิตย์)
๒ ๑๕๓๒๐๔๔๒ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข (เสาร์ – อาทิตย์)

ภาค
สมทบ
สมทบ

จานวนรับ
๑๐
๒๐

๑๐

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ระดับปริญญาโท)
คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาตามแผน ก แบบ ก๒
๑. สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือกาลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับปริญญาตรีใน
สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่อ งกล วิ ศ วกรรมเครื่อ งจั กรกลเกษตร วิ ศ วกรรมเกษตร วิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ
วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมเมคคาทรอนิคส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. หากมี คุณ สมบั ติไม่ ต รงกับ ข้อ ๑) การรับ เข้าศึกษาให้ เป็ น ไปตามดุล พิ นิ จของกรรมการบริหารหลั กสู ต ร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
๓. การรับเข้าศึกษาตามข้อ ๑) ของผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรี
จะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครเข้าศึกษาสาเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น

รหัสหลักสูตร หลักสูตร และจานวนรับ
ที่ รหัสหลักสูตร
หลักสูตร
๑ ๑๗๔๑๐๓๔๑ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
แผน ก แบบ ก๒ (จันทร์ – ศุกร์)
๒ ๑๗๔๑๐๓๔๒ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
แผน ก แบบ ก๒ (เสาร์ – อาทิตย์)

ภาค
ปกติ

จานวนรับ
๒

สมทบ

๒

๑๑

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระดับปริญญาโท)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาตามแผน ก แบบ ก๒
มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๒
๑. ส าเร็จ การศึ กษาหลั ก สู ต รวิศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิศ วกรรมไฟฟ้ า วิ ศวกรรมระบบควบคุ ม
วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือปริญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้รับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๒.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน หรือ
๒. ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยพิจารณาจากประสอบการณ์ทางานหรืองานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
๓. เป็นนักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะศึกษาในรายวิชาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เห็นสมควรให้เป็นไปตาม
ประกาศของคณะฯ
รหัสหลักสูตร หลักสูตร และจานวนรับ
ที่ รหัสหลักสูตร
หลักสูตร
๑ ๑๗๓๑๐๓๔๑ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
แผน ก แบบ ก๒ (จันทร์ – ศุกร์)
๒ ๑๗๓๑๐๓๔๒ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
แผน ก แบบ ก๒ (เสาร์ – อาทิตย์)

ภาค
ปกติ

จานวนรับ
๒

สมทบ

๓

๑๒

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ระดับปริญญาโท)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาตามแผน ก แบบ ก๒
๑. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสารวจ วิศวกรรมขนส่ง หรือสาขาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๒. มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๒
รหัสหลักสูตร หลักสูตร และจานวนรับ
ที่ รหัสหลักสูตร
หลักสูตร
๑ ๑๗๒๑๐๓๔๑ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
แผน ก แบบ ก๒ (จันทร์ – ศุกร์)
๒ ๑๗๒๑๐๓๔๒ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
แผน ก แบบ ก๒ (เสาร์ – อาทิตย์)

ภาค
ปกติ

จานวนรับ
๑๐

สมทบ

๕

๑๓

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ระดับปริญญาโท)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาตามแผน ก แบบ ก๒
๑. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิ ต อุตสาหกรรม
ศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหลักสูตรที่กล่าว
มาข้างต้น หรือสาเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาตรีในวุฒิอื่นที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับ
คะแนน หรือเทียบเท่า
๒. มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๒
รหัสหลักสูตร หลักสูตร และจานวนรับ
ที่ รหัสหลักสูตร
หลักสูตร
๑ ๑๗๕๑๐๔๔๑ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
แผน ก แบบ ก๒ (จันทร์ - ศุกร์)
๒ ๑๗๕๑๐๔๔๒ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
แผน ก แบบ ก๒ (เสาร์ – อาทิตย์)

ภาค
ปกติ

จานวนรับ
๒

สมทบ

๒

๑๔

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ด.)
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ระดับปริญญาเอก)
คุณสมบัติของผู้สมัคร

ให้เป็นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๒ (ภาคผนวก ก) และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมดังนี้
แบบ ๒.๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยและมีการศึกษารายวิชา มีคุณสมบัติดังนี้
๑) รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
พลังงาน วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอาหารหรือสาขาวิทยาศาสตร์ที่มีหัวข้อวิจัยเกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ผ่านการพิจารณารับทราบการ
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรโดยสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
๒) มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง
การสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สาหรับ ผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและเกณฑ์ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
๓) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องการรับ
สมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
๔) ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อ 1) และ ข้อ 3) การรับเข้าศึกษาให้อยู่ในดุลย
พินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
รหัสหลักสูตร หลักสูตร และจานวนรับ
ที่ รหัสหลักสูตร
หลักสูตร
๑ ๑๗๔๑๐๕๖ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
๒.

แบบ ๒.๑ (จันทร์ – ศุกร์)
๑๗๔๑๐๕๗ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
แบบ ๒.๑ (เสาร์ – อาทิตย์)

ภาค
ปกติ

จานวนรับ
๑

สมทบ

๑

๑๕

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ระดับปริญญาเอก)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ให้เป็นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๒ (ภาคผนวก ก) และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมดังนี้
แบบ ๑ แบบ ๑.๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย มีคุณสมบัติดังนี้
๑) รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสารวจ วิศวกรรมขนส่ง หรือสาขา
ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ซึ่งได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจาสาขาวิชา
๒) มีผลการเรียนสะสมในระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.25 และมีผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้ อย 1 เรื่อง โดยผลงานวิจัยดังกล่าวต้องได้รับความเห็น ชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรประจาสาขาวิชา
๓) มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องการสอบวัดความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สาหรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
๔) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา
ต่อระดับบัณฑิตศึกษา
๕) กรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัตไิ ม่ตรงกับข้อ 1) ถึง ข้อ 4) การรับเข้าศึกษาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรประจาสาขาวิชา
แบบ ๒ แบบ ๒.๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยและมีการศึกษารายวิชา มีคุณสมบัติดังนี้
๑) รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสารวจ วิศวกรรมขนส่ง หรือสาขา
ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ซึ่งได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจาสาขาวิชา
๒) มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องการสอบวัดความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สาหรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
๓) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา
ต่อระดับบัณฑิตศึกษา
๔) กรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัตไิ ม่ตรงกับข้อ 1) ถึง ข้อ 3) การรับเข้าศึกษาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรประจาสาขาวิชา
แบบ ๒ แบบ ๒.๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยและมีการศึกษารายวิชา มีคุณสมบัติดังนี้

๑๖

๑) รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสารวจ วิศวกรรมขนส่ง หรือสาขา
ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจาสาขาวิชา และมีผลการเรียนในระดับ
ดีมากโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๒๕ ซึ่งต้องมีความรู้ความสามารถและศักยภาพพอที่จะทาวิทยานิพนธ์ได้
๒) มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องการสอบวัดความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สาหรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
๓) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องการรั บสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา
ต่อระดับบัณฑิตศึกษากรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อ 1) ถึง ข้อ 3) การรับเข้าศึกษาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรประจาสาขาวิชา
รหัสหลักสูตร หลักสูตร และจานวนรับ
ที่ รหัสหลักสูตร
หลักสูตร
๑ ๑๗๒๑๐๔๕๑ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
แบบ ๑ (๑.๑) (จันทร์ – ศุกร์)
๒ ๑๗๒๑๐๔๕๒ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
แบบ ๒ (๒.๑) (จันทร์ – ศุกร์)
๓ ๑๗๒๑๐๔๕๓ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
แบบ ๒ (๒.๒) (จันทร์ – ศุกร์)
รหัสหลักสูตร หลักสูตร และจานวนรับ
ที่ รหัสหลักสูตร
หลักสูตร
๑ ๑๗๒๑๐๔๕๕ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
แบบ ๒ (๒.๑) (เสาร์ –อาทิตย์)

ภาค

จานวนรับ

ปกติ

๑

ภาค
สมทบ

จานวนรับ
๑

