ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS) รอบที่ ๓ รอบรับตรงร่วมกัน
--------------------------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้กาหนดการสอบสัมภาษณ์ กลุ่ม
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ (Thai University Central Admission System : TCAS)
รอบที่ ๓ รอบรับตรงร่วมกัน ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคแรกและมาตรา ๔๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับคาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีส านที่ ๑๓๐๐ / ๒๕๖๐ ลงวัน ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่องมอบอานาจให้ รองอธิ การบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดี ในกรณีที่อธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๑ (TCAS) รอบที่ ๓ รอบรับตรงร่วมกัน โดยให้ผู้มีรายชื่อดาเนินการตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ดังนี้

๑. ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และชาระเงินค่าใช้จ่ายผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในระบบบริการ
การศึกษา (Education Service System : ESS) http://ess.rmuti.ac.th พร้อมทั้งพิมพ์ใบแจ้ง
ชาระเงินขึน้ ทะเบียนนักศึกษา / ใบเสร็จรับเงิน ไปชาระเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
/ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖
มิถุนายน ๒๕๖๑ หมดเขตชาระเงินภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
๒. นักศึกษาใหม่สั่งจองชุดและชาระเงินผ่านธนาคาร ในระบบจองชุดเครื่องแบบและเครื่องหมาย
ณ มหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลอี ส าน ส านั กงานบริหารสิน ทรัพ ย์ อาคาร ๓๕ ชั้ น ๑ ใน
ขั้ น ต อ น ข อ งก า รรั บ ชุ ด นั ก ศึ ก ษ า วั น ที่ ๑ ๙ มิ ถุ น า ย น ๒ ๕ ๖ ๑ วั น ราย งาน ตั ว
นักศึกษาใหม่ ค่าใช้จ่ายเครื่องแบบ จานวน ๒,๓๐๐ บาท ชาระในวันรายงานตัว
๓. การรายงานตั ว นั กศึ ก ษ าใหม่ ส่ ง เอกสารหลั ก ฐาน ตรวจสุ ข ภ าพ และจองหอพั ก
ระหว่ า งวั น ที่ ๑๙ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑ ณ อาคารส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น
อาคาร ๓๕
๔. ลงทะเบียนวิชาเรียนนักศึกษาใหม่และชาระเงินค่าใช้จ่ายผ่ านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใน
ระบบบริการการศึกษา (Education Service System : ESS) http://ess.rmuti.ac.th พร้อมทั้ง
พิ ม พ์ ใ บรายงานการลงทะเบี ย น / ใบแจ้ ง ช าระเงิ น / ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ไปช าระเงิ น ผ่ า น
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) /ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
ทั้ ง นี้ ให้ นั ก ศึ ก ษา ระหว่ า งวั น ที่ ๑๘ – ๒๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑ หมดเขตช าระเงิ น ภายในวั น ที่
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ (นักศึกษาทั้งหมด)
หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๖๑ และไม่ดาเนินการ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ข้อ ๑ – ๔ และเอกสารแนบท้ายประกาศ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๑ และไม่สามารถขอคืนสิทธิ์หรือขอรับเงินค่าใช้จ่ายที่ได้ชาระไปแล้วคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
/ประกาศ...

-๒-

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนีวรรณ การค้า)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

/รายละเอียดแนบท้าย...

-๓-

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS) รอบที่ ๓ รอบรับตรงร่วมกัน
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ดาเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และชาระเงินค่าใช้จ่ายผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในระบบ
บริการการศึกษา (Education Service System : ESS) http://ess.rmuti.ac.th พร้อมทั้งพิมพ์ใบแจ้ง
ชาระเงินขึน้ ทะเบียนนักศึกษา / ใบเสร็จรับเงิน ไปชาระเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) /
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ มิถุนายน
๒๕๖๑ หมดเขตชาระเงินภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยปฏิบตั ิดังนี้
๑.๑ กรอกข้อมูลประวัตินักศึกษา ผ่านระบบบริการการศึกษา (Education Service System :
ESS) http://ess.rmuti.ac.th และพิมพ์ ใบแจ้งยอดการชาระเงินค่าขึ้นทะเบียนักศึกษา
(ดาวน์โหลดคู่มือการขึ้นทะเบียนได้ https://ess.rmuti.ac.th/RMUTI/Registration/)
๑.๒ นั ก ศึ ก ษาน าใบแจ้ ง ยอดการช าระเงิ น ค่ า ขึ้ นทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา น าไปช าระเงิ น
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่ว
ประเทศ (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชาระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ให้ถูกต้อง)
หลังจากชาระค่าขึ้นทะเบียนประมาณ ๒ วันทาการ ให้นักศึกษาสร้างบัญชีผู้ใช้งานในระบบ
บ ริ ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร ศึ ก ษ า ( Education Service System : ESS)
http://ess.rmuti.ac.th ( ด า ว น์ โ ห ล ด คู่ มื อ ก า ร ส ร้ า ง บั ญ ชี ผู้ ใ ช้ ง า น ไ ด้
https://ess.rmuti.ac.th/RMUTI/Registration/)

ตารางรายละเอียดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และชาระเงินในระบบบริการการศึกษา (ESS)
ลาดับ

หลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
๑. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ได้แก่
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
- การท่องเที่ยว
๒. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ได้แก่
- ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
- การเงิน
- การตลาด
- การจัดการ-การจัดการทั่วไป
- การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
- การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์
๓. บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ได้แก่ การบัญชี

*ค่าบารุง
การศึกษา
ค่าลงทะเบียนและ
ค่าธรรมเนียม
(เหมาจ่าย)

**ค่าขื้นทะเบียน
นักศึกษาใหม่
ครั้งเดียวแรกเข้า

๗,๑๕๐

๑,๐๐๐

๗,๑๕๐

๑,๐๐๐

๗,๑๕๐

๑,๐๐๐

รวมทั้งสิ้น

๘,๑๕๐

/ตารางรายละเอียด...

-๔-

ตารางรายละเอียดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และชาระเงินในระบบบริการการศึกษา (ESS) (ต่อ)
ลาดับ

หลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
๔. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ได้แก่
- เคมี
- ฟิสิกส์ประยุกต์
- วิทยาการคอมพิวเตอร์
- เทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์
- เทคโนโลยีโลจิสติกส์
- วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
- นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
- วิทยาการวัสดุและนวัตกรรม
- สถิติประยุกต์
๕. เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ได้แก่
- เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
- ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ออกแบบเซรามิก
- เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์
- ออกแบบบรรจุภัณฑ์
- การจัดการผังเมือง
- เทคโนโลยีมลั ติมีเดีย
๖. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ได้แก่
- ทัศนศิลป์ (จิตรกรรม, ประติมากรรม, ศิลปะ
ภาพพิมพ์)
๗. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) ได้แก่
- สถาปัตยกรรม
- สถาปัตยกรรมภายใน
๘. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ได้แก่
- วิศวกรรมอุตสาหการ
- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
- วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
- วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
- วิศวกรรมวัสดุ-โลหการ
- วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
- วิศวกรรมสารวจ
- วิศวกรรมวัสดุ-พอลิเมอร์
- วิศวกรรมการทาความเย็นและการปรับอากาศ
- วิศวกรรมโลจิสติกส์

*ค่าบารุง
การศึกษา
ค่าลงทะเบียนและ
ค่าธรรมเนียม
(เหมาจ่าย)

**ค่าขื้นทะเบียน
นักศึกษาใหม่
ครั้งเดียวแรกเข้า

รวมทั้งสิ้น

๘,๖๕๐

๑,๐๐๐

๙,๖๕๐

๘,๖๕๐

๑,๐๐๐

๙,๖๕๐

๗,๑๕๐

๑,๐๐๐

๘,๑๕๐

๑๐,๑๕๐

๑,๐๐๐

๑๑,๑๕๐

๑๐,๑๕๐

๑,๐๐๐

๑๑,๑๕๐

/ขัน้ ตอนที่ ๒...

-๕ขั้ น ตอนที่ ๒ นั ก ศึ ก ษาใหม่ สั่ ง จองชุ ด และช าระเงิ น ผ่ า นธนาคาร ในระบบจองชุ ด เครื่ อ งแบบและ
เครื่องหมาย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สานักงานบริหารสินทรัพย์ อาคาร ๓๕ ชั้น ๑ ในขั้นตอน
การรับชุดนักศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ วันรายงานตัวนักศึกษาใหม่
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
- ค่าใช้จ่ายเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา
(เสื้อนักศึกษา, กระโปรง (หญิง), กางเกง (ชาย), เสื้อกีฬา, รองเท้า, หัวเข็มขัด, สมุดเรียนฯ)

๒,๓๐๐ บาท

ขั้ น ตอนที่ ๓ การรายงานตั ว นั ก ศึ ก ษาใหม่ ส่ ง เอกสารหลั ก ฐาน ตรวจสุ ข ภาพและจองหอพั ก
(นัก ศึก ษาใหม่ดาเนิน การทุก คน) ณ อาคารสานัก ส่ง เสริม วิช าการและงานทะเบีย น อาคาร ๓๕ ระหว่า ง
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดังกาหนดการต่อไปนี้

วัน เดือน ปี

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

เวลา

คณะฯ

คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี ๔ ปี
คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาตรีเทียบโอน
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ระดับ ปวส. บริหารธุรกิจ (วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยศาสตร์ ปริญญาตรี ๔ ปี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยศาสตร์ ปริญญาตรีเทียบโอน
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
ระดับ ปวส. ช่างอุตสาหกรรม (วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ)

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ จะต้องนาส่งเอกสารหลักฐานการรายงานตัว ขึน้ ทะเบียน
นักศึกษา ตรวจสุขภาพ จองหอพัก และกู้ยืม กยศ. ในวันส่งเอกสารหลักฐาน โดยนาหลักฐานการรายงานตัวส่ง ณ
อาคารสานักส่ง เสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร ๓๕ ดังต่อไปนี้
เอกสารสาหรับงานทะเบียนและประมวลผล
๑. ใบรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ขนาด A๔
จานวน ๑ ฉบับ
(ใบประวัตินักศึกษา ไม่ต้องติดรูปถ่าย)
๒. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ขนาด A๔
จานวน ๑ ฉบับ
๓. สาเนาประจาตัวประชาชนบิดา
ขนาด A๔
จานวน ๑ ฉบับ
๔. สาเนาประจาตัวประชาชนมารดา
ขนาด A๔
จานวน ๑ ฉบับ
๕. สาเนาทะเบียนบ้าน
ขนาด A๔
จานวน ๑ ฉบับ
๖. สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ รบ./ ใบ ปพ. ๑)
ขนาด A๔
จานวน ๒ ฉบับ
**หมายเหตุ : กรณีไม่มีใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ รบ./ ใบ ปพ. ๑) ให้นาเอกสารที่ระบุชื่อสถานศึกษาเดิม
และแสดงผลการเรียนที่ผ่านมา เช่น ใบรับรองผลการเรียน

เอกสารสาหรับเปิดบัญชีธนาคาร
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

ขนาด A๔

จานวน ๑ ฉบับ

ขนาด A๔
ขนาด A๔

จานวน ๒ ฉบับ
จานวน ๒ ฉบับ

เอกสารสาหรับตรวจสุขภาพ
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน

/เอกสารสาหรับกู้ยมื ...

-๖เอกสารสาหรับกู้ยืม กยศ.
๑.
๒.
๓.
๔.

แบบคาขอกู้ยืมเงินที่จัดพิมพ์ออกจากระบบ e-Studenloan และแบบคาขอกู้ยืมเงินที่เป็นเอกสาร (กยศ.๑๐๑)
เอกสารของผู้ยื่นคาขอกู้ยืมเงิน (สาเนาทะเบียนบ้าน+สาเนาบัตรประชาชน) ถ่ายหน้าเดียวกัน
เอกสารของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (สาเนาทะเบียนบ้าน+สาเนาบัตรประชาชน) ถ่ายหน้าเดียวกัน
เอกสารประกอบการรับรองรายได้ ดังนี้
๔.๑ กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครองของผู้ขอกู้ยืมมีรายได้ประจาให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือนของบุคคล
นั้น แล้วแต่กรณี
๔.๒ กรณีบดิ า มารดา ผูป้ กครอง ยื่นคาขอกู้ยืมเงินไม่มีรายได้ประจาให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม
เงิน (แบบ กยศ.๑๐๒) และสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้
๕. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว อาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ.๑๐๓)
๖. แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
๗. ใบแสดงผลการเรียน
๘. ใบรับรองการผ่านกิจกรรมจิตอาสา ๑๘ ชั่วโมงต่อหนึ่งภาคการศึกษา
๙. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – เปลี่ยนนามสกุล ในกรณีที่เปลีย่ นชื่อหรือเปลีย่ นามสกุล
๑๐. นักศึกษาสามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่ www.rmuti.ac.th/support/activity/
******** สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อ โดยเจ้าของเอกสาร ********
******** เช่น สาเนาบัตรประจาประชาชนบิดา มารดาต้องเป็นผู้รับรองสาเนาถูกต้อง เป็นต้น *******

ขั้ น ตอนที่ ๔ ลงทะเบี ย นวิ ช าเรี ย นนั ก ศึ ก ษาใหม่ แ ละช าระเงิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยผ่ า นทางเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต (นักศึกษาใหม่ดาเนินการทุกคน) ในระบบบริการการศึกษา (Education Service System : ESS)
http://ess.rmuti.ac.th พร้อมทั้งพิมพ์ใบรายงานการลงทะเบียน / ใบแจ้งชาระเงิน / ใบเสร็จรับเงิน ไปชาระเงิน
ผ่าน ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) /ธนาคารกรุงศรีอยุธ ยา จากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่าง
วันที่ ๑๘ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ หมดเขตชาระเงินภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
๔.๑ รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน สาหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาในระบบบริการการศึกษา (ESS) เรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบชาระเงินเพื่อ
ชาระเงินที่ธนาคาร
รายการ
 ค่าประกันของเสียหายเก็บครั้งเดียวแรกเข้า
 ค่าหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาละ
- ค่าประกันความเสียหายของหอพัก
- ค่าไฟฟ้าล่วงหน้า
- ค่าน้าประปาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๔.๒ ค่าใช้จ่ายของกองพัฒนานักศึกษา
- ค่าประกันอุบัติเหตุนักศึกษา

ปวส.

ปริญญาตรี ๔ - ๕
ปี (ปกติ)

ปริญญาตรี
เทียบโอน (ปกติ)

๑,๐๐๐
๕,๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๔๐๐
๗,๙๐๐

๑,๐๐๐
๕,๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๔๐๐
๗,๙๐๐

๑,๐๐๐
๕,๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๔๐๐
๗,๙๐๐
๒๐๐ บาท

หมายเหตุ
๑. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เตรียมเอกสารรายงานตัวให้ถ่ายสาเนาขนาด A๔ เท่านั้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้องในสาเนาเอกสารทุกฉบับ
๒. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทุกคนต้องดาเนินการครบทุกขั้นตอนตามเวลาที่กาหนด ( ขั้นตอนที่ ๑ – ๔ ) หากไม่ดาเนินการ
ตามประกาศมหาวิทยาลัย ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ และไม่สามารถ ขอคืนสิทธิ์
หรือขอรับเงินที่ได้ชาระไปแล้วคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
/๓.ค่าใช้จ่ายอาจมีการ...

-๗๓. ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทร ๐๔๔-๒๓๓๐๐๐ ต่อ ๒๗๓๕ และ ๐๖๓ – ๕๘๒๑๖๐๓ (ในวันและเวลาราชการ) หรือ ww.oapr.rmuti.ac.th

กำหนดกำรโครงกำร “กำรปรับพื้นฐำนกำรเรียนรู้” ประจำปีกำรศึกษำ 2561
สำหรับนักศึกษำเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี หลักสูตร 4 ปี / 4 ปี เทียบโอน
ระหว่ำงวันที่ 18-21 มิถุนำยน 2561
ณ หอประชุมวทัญญู และคณะวิศวกรรมศำสตร์และสถำปัตยกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน นครรำชสีมำ
วัน เดือน ปี

เวลำ
08.00 – 08.30 น.
08.30 – 09.00 น.

18 มิ.ย. 61
09.00 – 12.00 น.

19 มิ.ย. 61

13.30 – 15.00 น.
15.00 – 16.00 น.
08.00 – 08.30 น.
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.

20 มิ.ย. 61

21 มิ.ย. 61
หมำยเหตุ : 1.
2.
3.
4.

08.00 – 08.30 น.
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
08.00 – 08.30 น.
08.30 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน
พิธีเปิดโครงการ
(ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ความสาคัญในการจัดโครงการ)
สุดยอดไอดอล
วิศวกรรมตะโกราย
Internet of Things
กิจกรรมพีส่ ู่น้อง
ลงทะเบียน
กิจกรรมพีส่ ู่น้อง
ฟิสิกส์แห่งอนาคต

กลุ่มเรียน
ทุกกลุ่มการเรียน
ทุกกลุ่มการเรียน

ผู้ดำเนินกำร
นักศึกษาสโมสร
คณะ

สถำนที่
หอประชุมวทัญญู
หอประชุมวทัญญู

ทุกกลุ่มการเรียน

หอประชุมวทัญญู

ภาษาอังกฤษแค่คิด (คริส)
ก็มันส์แล้ว
ลงทะเบียน
Pre-test รายวิชาสาขา
กิจกรรมวิชาการ
กิจกรรมวิชาการ
ลงทะเบียน
กิจกรรมวิชาการ
กิจกรรมวิชาการ
Post-test รายวิชาสาขา

ทุกกลุ่มการเรียน

นายฉกาจ เชื่อดี
นายดิเลก บุญศรี
นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์
นักศึกษาสโมสร
นักศึกษาสโมสร
นักศึกษาสโมสร
ดร.อาจอง ชุมสาย ณ
อยุธยา
นายคริสโตเฟอร์ ไรท์

สาขาวิชาที่สังกัด
สาขาวิชาที่สังกัด
สาขาวิชาที่สังกัด
สาขาวิชาที่สังกัด
สาขาวิชาที่สังกัด
สาขาวิชาที่สังกัด
สาขาวิชาที่สังกัด
สาขาวิชาที่สังกัด

สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา

สาขาวิชาที่สังกัด
สาขาวิชาที่สังกัด
สาขาวิชาที่สังกัด
สาขาวิชาที่สังกัด
สาขาวิชาที่สังกัด
สาขาวิชาที่สังกัด
สาขาวิชาที่สังกัด
สาขาวิชาที่สังกัด

ทุกกลุ่มการเรียน
ทุกกลุ่มการเรียน
ทุกกลุ่มการเรียน
ทุกกลุ่มการเรียน
ทุกกลุ่มการเรียน

หอประชุมวทัญญู
หอประชุมวทัญญู
หอประชุมวทัญญู
หอประชุมวทัญญู
หอประชุมวทัญญู
หอประชุมวทัญญู

กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
นักศึกษาชาระค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการในวันที่ 18 มิ.ย. 2561 คนละ 200 บาท (ค่าอาหารกลางวัน น้าดื่ม กระเป๋า และดินสอ 2B)
พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.
CE. หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
SE หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมสารวจ
TE. หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
EE. หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
EEE. หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
CPE. หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
IE. หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
MAE. หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
LE. หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
TDE. หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
PE. หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
AME. หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
ME. หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
RAE. หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมการทาความเย็นและการปรับอากาศ
MCE. หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ PPE. หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
HVE. หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสากรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ประจาปีการศึกษา 2561
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

กิจกรรม
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ปฐมนิเทศผูป้ กครองและนักศึกษาใหม่
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่
ต้อนรับน้องใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
A&D Sports Night
ประเพณีลอยกระทง
ตลาดนัดศิลปะและออกแบบ
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา

วันที่ดาเนินการ
18 - 21 มิ.ย.61
23 มิ.ย. 61
24 มิ.ย. 61
25 มิ.ย. – 13 ก.ค. 61
ก.ย. 61
22 พ.ย. 61
ก.พ. 62
ม.ค. 62

กิจกรรมนักศึกษาเลือกเข้าร่วมได้อย่างอิสระ
*** นักศึกษาต้องเข้าร่วมให้ครบทั้ง 5 ด้าน ด้านละ 2 กิจกรรมขึ้นไป
AD = ด้านวิชาการและวิชาชีพที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
HD = ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต
PD = ด้านการบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
MD = ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
CD = ด้านการอนุรกั ษ์ศิลปะและวัฒนธรรม

สถานที่
อาคาร 37
อาคาร 35 ห้องตะโกราย 2
อาคาร 35 ห้องตะโกราย 2
อาคาร 37
สนามกีฬา มทร.อีสาน
มทร.อีสาน
อาคาร 5
อาคาร 5

ด้าน
AD
AD
MD
PD
HD
CD
AD
MD

คะแนน
4
4
4
4
4
4
4
3

ปฏิทินกิจกรรม สำหรับนักศึกษำใหม่คณะบริหำรธุรกิจ มทร.อีสำน ประจำปีกำรศึกษำ 2561
วัน/เดือน/ปี
17 พ.ค. 61

รำยกำรกิจกรรม
- นักศึกษาใหม่ 2561 ระดับปริญญาตรีเทียบโอน (ปริญญาตรี 2 ปี) ยื่นคาร้องขอเทียบโอน
ผลการเรียน (พร้อมสำเนำเอกสำรผลกำรเรียนระดับปวส. จำนวน 2 ฉบับ)
หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่แผนกงานวิชาการและวิจัย ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ
หรือ โทร 044-233075 ต่อ 3693

18-19 มิ.ย.61 นักศึกษำใหม่สำขำวิชำกำรบัญชี (ปริญญำตรี 1/4) เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1
18-19 มิ.ย.61 นักศึกษำใหม่สำขำวิชำกำรจัดกำร (ปริญญำตรี 1/4) เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม
สาหรับนักศึกษาใหม่
18-19 มิ.ย.61 นักศึกษำใหม่สำขำวิชำระบบสำรสนเทศ (ปริญญำตรี 1/4) เข้าร่วมโครงการ
เตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษาใหม่

เวลำ / สถำนที่
เวลำ 09.00 – 12.00 น.
ห้องประชุมชั้น 3 อำคำรคณะบริหำรธุรกิจ
เวลำ 08.00 – 16.00 น. ห้องมรกตอีสำน อำคำร
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

เวลำ 08.00 – 16.00 น. ห้องประชุมชั้น3
อำคำรคณะบริหำรธุรกิจ
เวลำ 08.00 – 16.00 น. ศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนำทรัพยำกรภำค ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลำง และห้อง 301,302 อำคำรคณะ
บริหำรธุรกิจ

กำรแต่งกำย
ชุดนักศึกษำ ที่ถูกระเบียบ

*ตำมสถำบันเดิม*
ชุดนักศึกษำ มทร.อีสำน
ที่ถูกระเบียบ
ชุดนักศึกษำ มทร.อีสำน
ที่ถูกระเบียบ
ชุดนักศึกษำ มทร.อีสำน
ที่ถูกระเบียบ

นักศึกษาใหม่ 2561 ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2561 ในระบบบริการการศึกษา ESS
18 - 20 มิ.ย.61 (แบบกระเช้า)
21 – 24 มิ.ย. 1 (แบบรายวิชา)
14 มิ.ย. 61 นักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ เข้าหอพัก รอบที่ 1
เวลำ 08.00 – 16.00 น. หอพักนักศึกษำ
19 มิ.ย. 61 นักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ เข้าหอพัก รอบที่ 2
เวลำ 08.00 – 16.00 น. หอพักนักศึกษำ
20 มิ.ย. 61 โครงการสู่อ้อมกอดสาเภาฟ้า กิจกรรม “มอบตัวเป็นศิษย์และสร้างความสัมพันธ์พี่น้อง BA”
เวลำ 07.00–16.00 น. หอประชุมวทัญญู เสื้อยืดสีดำ , กำงเกงวอร์มสีดำ
หรือสีกรม , รองเท้ำผ้ำใบ
ณ ถลำง
ชุดนักศึกษำ มทร.อีสำน
21 มิ.ย. 61 นักศึกษำใหม่สำขำวิชำกำรเงิน (ปริญญำตรี 1/4) เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสาหรับ เวลำ 08.00 – 16.00 น. ห้องประชุมชั้น 3
ที่ถูกระเบียบ
นักศึกษาใหม่
อำคำรคณะบริหำรธุรกิจ
ชุดนักศึกษำ มทร.อีสำน
22 มิ.ย. 61 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561 เข้าร่วมทุกคน/ทุกคณะ
เวลำ 07.00 – 12.00 น. หอประชุมวทัญญู
ที่ถูกระเบียบ
ณ ถลำง
ชุดนักศึกษำ มทร.อีสำน
23 มิ.ย. 61 นักศึกษำใหม่สำขำวิชำกำรตลำด (ปริญญำตรี 1/4) เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม
เวลำ 08.00 – 16.00 น. ห้อง 803
ที่ถูกระเบียบ
สาหรับนักศึกษาใหม่
อำคำรคณะบริหำรธุรกิจ
23 มิ.ย. 61 กิจกรรมสร้างความเข้าใจระหว่างคณะบริหารธุรกิจ กับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะ
เวลำ 09.00 – 12.00 น.
ชุดสุภำพ
บริหารธุรกิจ หมำยเหตุ : ผู้ปกครองนักศึกษำใหม่ 2561 เข้ำร่วมประชุม
ห้องประชุมชั้น 3 อำคำรคณะบริหำรธุรกิจ

25 มิ.ย. 61
30 มิ.ย. 61

เปิดการศึกษาที่ 1 / 2561
นักศึกษำใหม่ 2561 ทุกคณะ เข้ำร่วมโครงกำร ก้ำวแรกสู่ มทร.อีสำน

18 มิ.ย. 61

โครงการสู่อ้อมกอดสาเภาฟ้า กิจกรรม “ประกวดดาวเดือนและดาวเทียม”

เวลำ 07.00 – 17.00 น.
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน
ห้องตะโกรำย ๒ อำคำรสำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน

กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม : ด้วยควำมปรำรถนำดีจำก คณะบริหำรธุรกิจ เบอร์โทรศัพท์ 044-233075

ชุดนักศึกษำ มทร.อีสำน
เสื้อเฟรชชี่, กำงเกงวอร์มสีดำ
หรือสีกรม , รองเท้ำผ้ำใบ

