
  
 

ประกาศมหาวทิยาลยัฟาร์อสีเทอร์น 
เร่ือง  การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 

ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2557  
คร้ังที ่2 

------------------------- 

มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์นก าหนดรับสมคัรบุคคลเพื่อเขา้ศึกษาในระดบัปริญญาโท 
สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2557 คร้ังท่ี 2 โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

 

1. หลกัสูตรและจ านวนรับ   
หลกัสูตร/สาขาวชิา จ านวนรับ 

ปริญญาโท (ภาคพเิศษ:วนัเสาร์-วนัอาทติย์) 

 บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการเป็นผู้ประกอบการ   
- แผน ก แบบ ก 2  วทิยานิพนธ์ 
- แผน ข การคน้ควา้อิสระ 

 
 

40 คน 
40 คน 

 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
      เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวชิา  จากสถาบนัการศึกษาท่ีส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 
 

3.   หลกัฐานการสมัคร  
         3.1 ใบสมคัรท่ีกรอกขอ้ความสมบูรณ์  พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 น้ิว  2 รูป จ านวน  1 ฉบบั                  
      3.2 ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดบัปริญญาตรี     จ านวน  1 ฉบบั 

         3.3 ส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล  หรือส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี)   จ านวน 1 ฉบบั   
     หมายเหตุ : มหาวทิยาลยัจะตรวจสอบเอกสารการสมคัรโดยละเอียดอีกคร้ังหน่ึง หากประกาศ
รายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาแลว้พบวา่เอกสารไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น จะถือวา่ผูส้มคัรรายนั้นไม่มีสิทธ์ิเขา้ศึกษา 
และมหาวทิยาลยัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  

4.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร    300  บาท 
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5.  การสมัคร 
5.1  สมคัรดว้ยตนเองท่ีมหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น ตั้งแต่ บัดนี ้– 15 สิงหาคม  2557 
    ณ ศูนยรั์บสมคัรนกัศึกษา ส านกัประชาสัมพนัธ์ อาคาร A1  ชั้น 1 เวลา 09.00 น.– 17.00 น.  

5.2  สมคัรทาง Internet ไดท่ี้ www2.feu.ac.th ผูส้มคัรจะตอ้งด าเนินการตามค าแนะน าท่ีระบุไวใ้น website  
       การสมคัรจะสมบูรณ์ต่อเม่ือผูส้มคัรยืน่หลกัฐานประกอบการสมคัร และช าระค่าธรรมเนียมการสมคัร  
       ณ มหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น ได้จนถึงวันที ่15 สิงหาคม  2557 
5.3  สมคัรทางไปรษณีย ์ ผูส้มคัรจะตอ้งกรอกใบสมคัรออนไลน์ ท่ี www2.feu.ac.th และส่งหลกัฐาน 

       การสมคัร พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการสมคัร จนถึงวนัที ่15 สิงหาคม  2557 โดยส่งหลกัฐานการสมคัร 
       และส าเนาหลกัฐานการโอนเงินไปท่ี : 

 ศูนยรั์บสมคัรนกัศึกษา มหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 
 เลขท่ี 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 

      โอนเงินค่าธรรมเนียมการสมคัรมาท่ีธนาคารกรุงไทย   สาขาส่ีแยกสนามบิน    
        ช่ือบญัชี : มหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น  เลขท่ีบญัชี : 554-0-07801-2 ประเภทบญัชีออมทรัพย ์

6.   ก าหนดการสมัคร การสอบ และการรายงานตัว 
รายละเอยีด วนั/เดอืน/ปี สถานที่ 

1. จ าหน่ายใบสมคัรและรับสมคัร บดัน้ี – 15 สิงหาคม  2557 
ศูนยรั์บสมคัรนกัศึกษา 

ส านกัประชาสัมพนัธ์ อาคาร A1   ชั้น 1 

2. เปิดภาคเรียน 23 สิงหาคม 2557 อาคารวฒันาราชนครินทร์ ๘๐ชั้น 3 

7.  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย จ านวน 145,000 บาท โดยผูเ้รียนสามารถแบ่งช าระไดด้งัน้ี 
ภาคการศึกษาท่ี 1  40,000 บาท 
ภาคการศึกษาท่ี 2  40,000 บาท 
ภาคการศึกษาท่ี 3  25,000 บาท 
ภาคการศึกษาท่ี 4  40,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายน้ีไม่รวมค่าเอกสารต าราเรียน และค่าใชจ่้ายการศึกษาดูงานต่างประเทศ (ถา้มี) 
 

8.   การเทียบความรู้ภาษาอังกฤษ  
                  8.1  ผูส้มคัรท่ีมีผลการสอบความรู้ภาษาองักฤษจากสถาบนัการศึกษาอ่ืน สามารถน าหลกัฐานการสอบ
ผา่นความรู้ภาษาองักฤษมาเทียบความรู้ภาษาองักฤษดงัน้ี  

8.1.1 ผลสอบ TOEFL ไม่ต ่ากวา่ 450 คะแนน  หรือ 
8.1.2 ผลสอบ CB (Computer Based) TOEFLไม่ต ่ากวา่ 133 คะแนน หรือ 
8.1.3 ผลสอบ IELTS ระดบั 5 ข้ึนไป หรือ  
 
 
 
 

http://www.feu.ac.th/
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8.1.4 ผลการสอบภาษาองักฤษของสถาบนัการศึกษาอ่ืนท่ีมหาวทิยาลยัใหก้ารรับรอง ไดแ้ก่  
      CU-TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency) , CMU-eTEGS    
      (Chiangmai University Test of English for Graduate Studies) ไม่ต ่ากวา่ 60 คะแนน 

8.2  กรณีผูส้มคัรไม่มีผลสอบความรู้ภาษาองักฤษตามขอ้ 8.1 สามารถลงทะเบียนเรียน
รายวชิาภาษาองักฤษระดบับณัฑิตศึกษา จ านวน 3,500 บาท/คร้ัง 

 
 ประกาศ ณ วนัท่ี  8  กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
 

 
                                                    (ดร. กิตติพฒัน์  สุวรรณชิน) 

 อธิการบดีมหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 


