ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาในระบบสิทธิพิเศษ เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปี และระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่อง
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

---------------------------------------------------มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ดาเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้า
ศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปี
ปริ ญ ญาตรี ห ลั ก สู ต รเที ย บโอน/ต่ อ เนื่ อ ง ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๐ ถึ ง
๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาในระบบสิทธิพิเศษ
๑. กาลังศึกษาอยู่ หรือ สาเร็จการศึกษาชั้น ม.๖ หรือเทียบเท่า สาหรับผู้สมัครในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง
๒. กาลังศึกษาอยู่ หรือ สาเร็จการศึกษาชั้น ปวช. หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
หรือเทียบเท่า สาหรับผู้สมัครในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ระดับปริญญาตรี
๓. กาลั ง ศึกษาระดับ ประกาศนี ยบั ตรวิช าชีพชั้นสู ง หรือเทียบเท่า สาหรั บผู้ สมัค ร ระดั บปริ ญญาตรี
(เทียบโอนรายวิชา/ต่อเนื่อง)
๔. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
๕. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง หรือ ถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอื่น เนื่องจาก
ความประพฤติไม่เหมาะสม
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
๑. ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับ ปริญญาตรีต้องสาเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา
ตอนปลาย) หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
๒. ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี โ ดยการเที ย บโอนผลการเรี ย น ต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญา
ชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
๓. ผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
๔. มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นการเฉพาะตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
๕. มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดเป็นกรณีพิเศษ
๖. ผู้เข้าศึกษาจะต้องสาเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษา ๒๕๖๑
/การรับสมัคร.....

๒
การรับสมัคร
สถานศึกษาหรือนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าศึกษาระบบสิทธิพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สามารถส่ง
ใบสมั ค รได้ ที่ งานบริ ก ารการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน วิ ท ยาเขตสุ ริ น ทร์ ตั้ ง แต่ วั น ที่
๒ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๐ ถึ ง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ (วั นและเวลาราชการ) ติด ต่อ สอบถาม หมายเลขโทรศัพ ท์
๐๘๕ ๖๖๐ ๓๐๘๐
หลักฐานประกอบการสมัคร
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ใบสมัครนักศึกษาสิทธิพิเศษ
จานวน
รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน)
จานวน
สาเนาใบแสดงผลการเรียน
จานวน
ใบรับรองผลการเรียน (กรณีที่ยังศึกษาอยู่ ให้ระบุเกรดเฉลี่ยสะสมและสาขาวิชา) จานวน
สาเนาบัตรประชาชน
จานวน
สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
จานวน

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

ฉบับ
รูป
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

หมายเหตุ หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง
ตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ยื่น เอกสารเท็จ ปกปิดข้อมูล ปลอมแปลงเอกสาร หรือสาเร็จการศึกษาหลังจาก
วันเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ถือว่า
การสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายในทุกกรณี ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
การกรอกใบสมัคร
๑. ผู้สมัครควรอ่านระเบียบการรับสมัครให้เข้าใจก่อนกรอกใบสมัคร
๒. ผู้สมัครตรวจสอบวุฒิการศึกษาของตนให้ถูกต้องตรงกันกับสาขาที่สมัคร
๓. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน
๔. สามารถเลือกสมัครสาขาวิชาได้สาขาวิชาเดียวเท่านั้น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระบบสิทธิพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ อาคาร
บริการการศึกษา และ ทางเว็บไซต์ www.surin.rmuti.ac.th
กาหนดการสอบคัดเลือกการรายงานตัวนักศึกษาใหม่และค่าใช้จ่ายในการสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
กาหนดวันสอบสัมภาษณ์และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องนิทรรศการ
ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
๑. ค่าสมัครสอบคัดเลือก
๓๐๐ บาท
๒. ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เก็บครั้งเดียวแรกเข้า
๑,๐๐๐ บาท
๓. ค่าประกันของเสียหายเก็บครั้งเดียวแรกเข้า
๑,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ไม่สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายในทุกกรณี หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่
การสอบสัมภาษณ์และขึ้นทะเบียน ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
/คณะและสาขา...

๓
คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
๑. คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาระดับ / สาขา

รหัสสาขาวิชา
จานวน
รับสมัคร สาหรับผู้ สาหรับผู้
(คน) จบ ปวช. จบ ม.๖

ประมง

ปวช. (เกษตรกรรม) หรือเทียบเท่า
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า

20

๒๑๐๑

๒๑๐๒

พืชศาสตร์

ปวช. (ทุกกลุ่มสาขาวิชา) หรือเทียบเท่า
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า

20

๒๑๐๕

๒๑๐๖

สัตวศาสตร์

ปวช. (ทุกกลุ่มสาขาวิชา) หรือเทียบเท่า
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า

30

๒๑๐๗

๒๑๐๘

30

๒๑๐๙

๒๑๑๐

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร

ปวช. (งานยานยนต์,ช่างกลโรงงาน,ช่างท่อและ
ประสาน,ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น,ช่างกลเกษตร)
หรือเทียบเท่า
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า

30

๒๑๑๑

๒๑๑๒

เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตร

ปวช. (เกษตรกรรม,ช่างอุตสาหกรรม) หรือ
เทียบเท่า
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้)หรือเทียบเท่า

30

๒๑๑๓

๒๑๑๔

ไฟฟ้า

ปวช. (ไฟฟ้า) หรือเทียบเท่า
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า

120

๒๑๑๗

๒๑๑๘

ช่างยนต์

ปวช. (เครื่องกล,งานยานยนต์) หรือเทียบเท่า
ม.๖ (วิทย์ - คณิต) หรือเทียบเท่า

60

๒๑๑๙

๒๑๒๐

ปวช. (เกษตรกรรม,คหกรรม,อาหารและ
เทคโนโลยีการอาหาร โภชนาการ) หรือเทียบเท่า
ม.๖ (วิทย์ - คณิต) หรือเทียบเท่า

/ระดับปริญญาตรี...

๔
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔, ๕ ปี
สาขาวิชา
เครื่องจักรกลเกษตร (วท.บ.)
เทคโนโลยีและการออกแบบ
ภูมิทัศน์ (วท.บ.)
ประมง (วท.บ.)
พืชศาสตร์ (วท.บ.)
วิทยาการคอมพิวเตอร์
(วท.บ.)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร (วท.บ.)

สัตวศาสตร์ (วท.บ.)

สิ่งทอและการออกแบบ
(ทล.บ.)

สาเร็จการศึกษาระดับ / สาขา
ปวช. (ทุกกลุ่มสาขาวิชา) หรือเทียบเท่า
ม.๖ (ทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ) หรื อ
เทียบเท่า
ปวช. (ทุกกลุ่มสาขาวิชา) หรือเทียบเท่า,
ม.๖ (ทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ) หรื อ
เทียบเท่า
ปวช. (ทุกกลุ่มสาขาวิชา) หรือเทียบเท่า
ม.๖ (ทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ) หรื อ
เทียบเท่า
ปวช. (เกษตรกรรม) หรือเทียบเท่า
ม.๖ (ทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ) หรื อ
เทียบเท่า
ม.๖ (ทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ) หรื อ
เทียบเท่า
ปวช. (เกษตรศาสตร์,คหกรรม,อาหารและ
โภชนา) หรือเทียบเท่า
ม.๖ (ทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ) หรื อ
เทียบเท่า
ปวช. (เกษตรกรรม) หรือเทียบเท่า
ม.๖ (ทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ) หรื อ
เทียบเท่า
ปวช. (สาขาที่ มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ งานผ้ า
เครื่องแต่งกายและการออกแบบ)
ม.๖ (ทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ) หรื อ
เทียบเท่า

จานวน
รหัสสาขาวิชา
รับสมัคร สาหรับผู้ สาหรับผู้
(คน) จบ ปวช. จบ ม.๖
๓๐

๒๒๐๑

๒๒๐๒

2๐

๒๒๐๕

๒๒๐๖

๓๐

๒๒๐๗

๒๒๐๘

๓๐

๒๒๐๙

๒๒๑๐

20

-

๒๒๑๑

๓๐

๒๒๑๒

๒๒๑๓

6๐

๒๒๑๔

๒๒๑๕

15

๒๒๑๖

๒๒๑๗

วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.)

ม.๖ (วิทย์ - คณิต)
ปวช. (ช่างอุตสาหกรรม) หรือเทียบเท่า

๓5

๒๒๔๓

๒๒๑๘

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(ค.อ.บ.) ๕ ปี

ม.๖ (ทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ) หรื อ
เทียบเท่า
ปวช. (ทุกกลุ่มสาขาวิชา) หรือเทียบเท่า

๓๐

๒๒๔๔

๒๒๒๑

/ระดับปริญญาตรี......

๕
ระดับปริญญาตรีหลักสูตร (เทียบโอนรายวิชา/ต่อเนื่อง)
สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาระดับ / สาขา

จานวนรับ
รหัส
สมัคร (คน) สาขาวิชา

ประมง (วท.บ.)

ปวส. (ทุกกลุ่มสาขาวิชา) หรือเทียบเท่า

20

๒๓๐๒

พืชศาสตร์ (วท.บ.)

ปวส. (พืชศาสตร์) หรือเทียบเท่า

20

๒๓๐๓

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร (วท.บ.)

ปวส. (เทคโนโลยี ก ารอาหาร,อาหารและโภชนา,
อุตสาหกรรมอาหาร,การบริหารงาน คหกรรมศาสตร์,
อุตสาหกรรมเกษตร) หรือเทียบเท่า

15

๒๓๐๔

สัตวศาสตร์ (วท.บ.)

ปวส. (สัตวศาสตร์,สัตวบาล,สัตวรักษ์,เกษตรศาสตร์)
หรือเทียบเท่า

30

๒๓๐๕

เครื่องจักรกลเกษตร (วท.บ.)

ปวส. (เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร,อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า)

30

๒๓๐๖

วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.)

ปวส. (ช่างยนต์,ช่างเทคนิคยานยนต์,ช่างกลเรือ,ช่างกล
เกษตร, ช่างเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ,ช่าง
จักรกลหนัก) หรือเทียบเท่า

35

๒๓๐๗

เทคโนโลยีเครื่องกล (อส.บ.)

ปวส. (ช่างยนต์,ช่างจักรกลหนัก,อุตสาหกรรม,ช่างกล
เกษตร) หรือเทียบเท่า

30

๒๓๐๘

เทคโนโลยีไฟฟ้า (อส.บ.)

ปวส. (ช่างอุตสาหกรรม,ไฟฟ้า, ไฟฟ้ากาลัง,
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) หรือเทียบเท่า

60

๒๓๐๙

สิ่งทอและการออกแบบ
(ทล.บ.)

ปวส.สาขาที่มีความเกี่ยวข้องด้านผ้า,ด้านเครื่องแต่ง
กายและ ด้านการออกแบบ หรือเทียบเท่า

15

๒๓๒๐

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(ค.อ.บ.) ๕ ปี

ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์,ไฟฟ้า

20

๒๓๒๓

/คณะเทคโนโลยี......

๖
๒.

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาเร็จการศึกษาระดับ / สาขา

สาขาวิชา

จานวนรับ
รหัสสาขาวิชา
สมัคร
สาหรับผู้ สาหรับผู้
(คน)
จบ ปวช. จบ ม.๖

การจัดการ

ปวช. (บริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา) หรือเทียบเท่า
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า

60

๒๑๒๑

๒๑๒๒

การบัญชี

ปวช. (การบัญชี) หรือเทียบเท่า
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า

120

๒๑๒๓

๒๑๒๔

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวช. (บริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา)
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า

30

๒๑๒๕

๒๑๒๖

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี
สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาระดับ / สาขา

ปวช. (ทุกสาขาวิชา) หรือเทียบเท่า,
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือ
เทียบเท่า
ปวช. (ทุกสาขาวิชา) หรือเทียบเท่า,
การจัดการ – การจัดการวิสาหกิจ
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (บธ.บ.)
เทียบเท่า
การจัดการ – การจัดการทั่วไป
(บธ.บ.)

การตลาด (บธ.บ.)

การท่องเที่ยว (ศศ.บ.)
การบัญชี (บช.บ.)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
(ศศ.บ.)

ปวช. (ทุกสาขาวิชา) หรือเทียบเท่า,
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือ
เทียบเท่า
ปวช. (ทุกสาขาวิชา) หรือเทียบเท่า,
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือ
เทียบเท่า
ปวช. (การบัญชี)
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือ
เทียบเท่า
ปวช. (ทุกสาขาวิชา) หรือเทียบเท่า
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือ
เทียบเท่า

จานวน
รหัสสาขาวิชา
รับสมัคร สาหรับผู้ สาหรับผู้
(คน) จบ ปวช. จบ ม.๖
120

๒๒๒๓

๒๒๒๔

15

๒๒๒๕

๒๒๒๖

20

๒๒๒๗

๒๒๒๘

40

๒๒๒๙

๒๒๓๐

120

๒๒๓๑

๒๒๓๒

60

๒๒๓๕

๒๒๓๖

/ระดับปริญญาตรี......

๗
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี
สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
(บธ.บ.)
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

สาเร็จการศึกษาระดับ / สาขา
ปวช. (ทุกสาขาวิชา) หรือเทียบเท่า,
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือ
เทียบเท่า
ปวช. (ทุกสาขาวิชา) หรือเทียบเท่า,
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือ
เทียบเท่า

จานวน
รหัสสาขาวิชา
รับสมัคร สาหรับผู้ สาหรับผู้
(คน) จบ ปวช. จบ ม.๖
30

๒๒๓๗

๒๒๓๘

30

๒๒๔๑

๒๒๔๒

ระดับปริญญาตรีหลักสูตร (เทียบโอนรายวิชา)
จานวน
รับสมัคร (คน)

รหัสสาขาวิชา

ปวส. (บริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา)

60

๒๓๑๑

ปวส. (บริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา)

15

๒๓๑๒

การบัญชี (บช.บ.)

ปวส. (การบัญชี) หรือเทียบเท่า

120

๒๓๑๓

การบัญชี (บช.บ.) ภาคสมทบ

ปวส. (การบัญชี) หรือเทียบเท่า

30

๒๓๑๕

ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หรือเทียบเท่า
(บธ.บ.)

60

๒๓๑๖

ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หรือเทียบเท่า
(บธ.บ.) ภาคสมทบ

20

๒๓๑๗

การตลาด (บธ.บ.)

ปวส. (การตลาด) หรือเทียบเท่า

10

๒๓๑๘

การท่องเที่ยว (ศศ.บ)

ปวส. (การโรงแรม) หรือเทียบเท่า

10

๒๓๑๙

สาขาวิชา
การจัดการ-การจัดการทั่วไป
(บธ.บ.)
การจัดการ-การจัดการทั่วไป
(บธ.บ.) ภาคสมทบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒

สาเร็จการศึกษาระดับ / สาขา

เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์)

รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตสุรินทร์

