
 
ประกาศ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสรุินทร์ 
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่อง  
ระดับปริญญาโท  และระดับปริญญาเอก  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

---------------------------------------------------- 
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ด าเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือก

บุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่อง ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
๒๕๔๘ ประกอบกับค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ ๐๐๓ /๒๕๖๒ เรื่อง  ให้ข้าราชการ       
พ้นจากต าแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีและรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่องระดับปริญญาโท และระดับ
ปริญญาเอก ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔  เพ่ือทราบและปฏิบัติ  ดังนี้ 

๑. หลักสูตรและสาขาวิชาที่รับสมัคร จ านวนรับ  
รายละเอียดตามตารางแนบท้ายประกาศนี้ 

๒. ก าหนดรอบการรับสมัคร 
 

๒.1 ระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) 
๒.๑.๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระบบสิทธิพิเศษ 

1) ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษาระดับ ม.๖ หรือเทียบเท่า  ส าหรับผู้สมัครในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   

2) ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง หรือเทียบเท่า  ส าหรับผู้สมัครในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ระดับ
ปริญญาตรี  

3) ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า ส าหรับ
ผู้สมัคร ระดับปริญญาตรี (เทียบโอนรายวิชา/ต่อเนื่อง)  

4) ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ส าหรับผู้สมัคร ระดับปริญญาโท 
5) ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ส าหรับผู้สมัคร ระดับปริญญาเอก 
6) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
7) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง หรือ ถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 

เนื่องจากความประพฤติไม่เหมาะสม 

/2.1.2 ก าหนดการ... 



 
๒ 

 

๒.๑.๒ ก าหนดการรับระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) 

ก าหนดการ วันเวลา 

สมัครผ่านระบบออนไลน์ /ส่งใบสมัคร ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๓ – ๓๑ ม.ค. 256๔ 

ประกาศผล 5  ก.พ. 256๔ 

รายงานตัว/ขึ้นทะเบียนนักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ 13 - 20 ก.พ. 256๔ 

๒.๑.๓ วิธีการสมัครระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) มี ๓ ช่องทางในการสมัคร 

1) สมัครผ่านระบบสมัครออนไลน์ ผู้ที่มีความประสงค์สมัครสอบคัดเลือกให้กรอกรายละเอียด
การสมัครผ่านทางเว็บไซด์มหาวิทยาลัยฯ www.surin.rmuti.ac.th  
ลิงค์การสมัคร http://af.surin.rmuti.ac.th/Quota/Registration/ 
น ารหัสผู้สมัคร เพ่ือกรอกขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  
พิมพ์ใบประวัติและใบขึ้นทะเบียน น ามาในวันรายงานตัวเป็นนักศึกษา  

2) สมัครด้วยตนเอง ที่ งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ 

3) น าส่งหลักฐานการสมัครผ่านอาจารย์แนะแนว หรือส่งจดหมาย มาที่ งานบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๓  พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ติดต่อสอบถาม  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘๕ ๖๖๐ ๓๐๘๐ 

๒.๒  ระบบ TCAS 

 ๒.๒.๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระบบ TCAS 
1) ก าลั งศึกษา หรือ ส า เร็จการศึกษาระดับ  ม .๖ หรือเทียบเท่า   ส าหรับผู้สมัครใน               

ระดับปริญญาตรี 
2) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
3) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง หรือ ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 

เนื่องจากความประพฤติไม่เหมาะสม 
๒.๒.๒ ก าหนดการรับระบบ TCAS 

ก าหนดการ 
          รอบสมัคร 

รอบท่ี 1      
portfolio 

รอบท่ี 2  
Quota (โควตา) 

รอบท่ี ๓   รับตรงร่วมกัน     รอบท่ี 4           
รับตรงอิสระ รอบท่ี 3/1 รอบท่ี 3/2       

สมัครผ่านระบบ  
4 – 31 ม.ค. 

2564 
1 – 23 เม.ย. 

๒๕๖4 
๗ – 15 พ.ค. 

2564 
7 – 15 พ.ค. 

2564 
3  – 9 มิ.ย.   

2564 

ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์สอบ 

5 ก.พ. 2564 27 เม.ย. 2564 16 พ.ค. 2563 1 มิ.ย. 2564 10 มิ.ย. 2564 

สอบสัมภาษณ์ 13  ก.พ. 2564 6 พ.ค. 2564 7 มิ.ย. 2564 7 มิ.ย. 2564 11 มิ.ย. 2564 

ประกาศผล 17 ก.พ. 2564 ๗ พ.ค. 2564 7 มิ.ย. 2564 7 มิ.ย. 2564 - 

/ยืนยันสิทธิ์... 
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ก าหนดการ 
          รอบสมัคร 

รอบท่ี 1      
(portfolio) 

รอบท่ี 2  
โควตา 

รอบท่ี ๓   รับตรงร่วมกัน     รอบท่ี 4           
รับตรงอิสระ รอบท่ี 3/1 รอบท่ี 3/2       

ยืนยันสิทธิ์ 
22 – 23 ก.พ.    

๒๕64 
10 – 11 พ.ค. 

2564 
26 – 27 พ.ค. 

2564 
อัตโนมัติ - 

วันสละสิทธิ์ 
24 – 25 ก.พ. 

2564 
12 – 13 พ.ค. 

2564 
ไม่อนุญาต ไม่อนุญาต - 

ประกาศรายชื่อขึ้น
ทะเบียน 

๑ มี.ค. 2564 15 พ.ค. 2564 8 มิ.ย. 2564 8 มิ.ย. 2564 - 

ขึ้นทะเบียน ๑ มี.ค. 2564 ติดตามประกาศ ติดตามประกาศ ติดตามประกาศ ติดตามประกาศ 

๒.๒.๓ วิธีการสมัครระบบ TCAS มี ๒ ช่องทางในการสมัคร 
1) สมัครผ่านระบบสมัครออนไลน์ ผู้ที่มีความประสงค์สมัครสอบคัดเลือกให้กรอกรายละเอียด

การสมัครผ่านทางเว็บไซด์ www.surin.rmuti.ac.th 
2) น าส่งหลักฐานการสมัคร มาที่ งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตสุรินทร์ ติดต่อสอบถาม  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘๕ ๖๖๐ ๓๐๘๐ 

๒.๓ ระบบรับตรง 
๒.๓.๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระบบรับตรง 

1) ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษาระดับ ม.๖ หรือเทียบเท่า  ส าหรับผู้สมัครในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   

2) ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง หรือเทียบเท่า  ส าหรับผู้สมัครในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ระดับ
ปริญญาตรี  

3) ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า ส าหรับ
ผู้สมัคร ระดับปริญญาตรี (เทียบโอนรายวิชา/ต่อเนื่อง)  

4) ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ส าหรับผู้สมัคร ระดับปริญญาโท 
5) ก าลังศึกษา หรือ ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ส าหรับผู้สมัคร ระดับปริญญาเอก 
6) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
7) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง หรือ ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 

เนื่องจากความประพฤติไม่เหมาะสม 

๒.๓.๒ ก าหนดการระบบรับตรง 

   ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาระบบรับตรง ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ตั้งแตว่ันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึง          
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  

 

 /2.3.3 วิธีการสมัคร.... 



 
๔ 

 

 

๒.๓.๓ วิธีการสมัครระบบรับตรง มี ๓ ช่องทางในการสมัคร 
1) สมัครผ่านระบบออนไลน์  ผู้ที่มีความประสงค์สมัครสอบคัดเลือกให้กรอกรายละเอียดการ

สมัครผ่านทางเว็บไซด์ www.surin.rmuti.ac.th  
ลิงค์การสมัคร http://af.surin.rmuti.ac.th/Quota/Registration/ 
น ารหัสผู้สมัคร กรอกขึ้นทะเบียนนักศึกษา พิมพ์ใบประวัติและใบข้ึนทะเบียน น ามาในวัน
รายงานตัวเป็นนักศึกษา  

2) สมัครด้วยตนเอง ที่ งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึง  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

3) น าส่งหลักฐานการสมัคร ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ 
http://af.surin.rmuti.ac.th/Quota/Registration/ 

หมายเหตุ  ๑)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ขอสงวนสิทธ์การรับสมัครนักศึกษา     
ในกรณีสาขาวิชามีผู้สมัครครบตามแผนรับและในกรณีท่ีหลักสูตรไม่ได้รับการอนุมัติ 

 ๒)  หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ยื่น เอกสารเท็จ ปกปิดข้อมูล ปลอมแปลงเอกสาร หรือส าเร็จการศึกษาหลังจาก   
วันเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษา ๒๕๖๔  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์     
ถือว่าการสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายในทุกกรณี ตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

๓)  หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่การสอบสัมภาษณ์และขึ้นทะเบียน ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้
ทราบในภายหลัง 

๓. ค่าใช้จ่ายในการสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 ๓.๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

๑) ค่าสมัครสอบคัดเลือก       ๓๐๐  บาท 
๒) ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เก็บครั้งเดียวแรกเข้า ๑,๑๐๐  บาท 
๓) ค่าประกันของเสียหายเก็บครั้งเดียวแรกเข้า  ๑,๐๐๐  บาท 

๓.๒ ระดับปริญญาตรี 
๑) ค่าสมัครสอบคัดเลือก       ๓๐๐  บาท 
๒) ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เก็บครั้งเดียวแรกเข้า ๑,๐๐๐  บาท 
๓) ค่าประกันของเสียหายเก็บครั้งเดียวแรกเข้า  ๑,๐๐๐  บาท 

 ๓.๓ ระดับบัณฑิต 
๑) ค่าสมัครสอบคัดเลือก       ๔๐๐  บาท 
๒) ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เก็บครั้งเดียวแรกเข้า ๑,๕๐๐  บาท 
๓) ค่าประกันของเสียหายเก็บครั้งเดียวแรกเข้า  ๓,๐๐๐  บาท 

 หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายข้อ ๓.๑ ๑) ๒) ข้อ ๓.๒ ๑) ๒) และข้อ ๓.๓ ๑) ๒)  
ไม่สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายในทุกกรณี  

 

 

 
/4.ก าหนดการ 



 
๕ 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ส าเนาว์  เสาวกูล) 
 รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ 

 

 

๔. ก าหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จะประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ รายงาน
ตัวนักศึกษาใหม่  ให้ทราบทางเว็บไซต์ www.surin.rmuti.ac.th  ติดต่อสอบถาม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕ ๖๖๐ 
๓๐๘๐ 

ประกาศ  ณ  วันที่     ๑๘     เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  

 
 

 
 

  

 


