ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่อง
ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5

---------------------------------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ระดับปริญญา
ตรีหลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่อง ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีส าน ที่ ๐37/๒๕๖๔ ลงวันที่ 20
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี และรองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน และคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ 0479/2556 ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.
๒๕56 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงออกประกาศดังนี้
๑. หลักสูตรและสาขาวิชาที่รับสมัคร จำนวนรับ
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๒. กำหนดรอบการรับสมัคร
๒.1 ระบบสิทธิพิเศษ (โควตา)
๒.๑.๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระบบสิทธิพิเศษ
1) กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาระดับ ม.๖ หรือเทียบเท่า
สำหรับผู้สมัครในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
2) กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือประกาศนียบัตรอื่น
ทีก่ ระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือเทียบเท่า
สำหรับผู้สมัครในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ระดับปริญญาตรี
3) กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า
สำหรับผู้สมัคร ระดับปริญญาตรี (เทียบโอนรายวิชา/ต่อเนื่อง)
4) กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับผู้สมัคร ระดับปริญญาโท
5) กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท สำหรับผู้สมัคร ระดับปริญญาเอก
6) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
7) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง หรือ ถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอื่น
เนื่องจากความประพฤติไม่เหมาะสม
/2.1.2 กำหนดการ...

๒
๒.๑.๒ กำหนดการรับระบบสิทธิพิเศษ (โควตา)
กำหนดการ
สมัครพร้อมขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผ่านระบบออนไลน์
ประกาศรายชื่อ

วันเวลา
๒๒ พ.ย. ๒๕๖๔ – ๓๑ ม.ค. 256๕
5 ก.พ. 256๕

๒.๑.๓ วิธีการสมัครระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) มี ๓ ช่องทางในการสมัคร
1) สมัครผ่านระบบออนไลน์ ผู้ที่มีความประสงค์สมัครสอบคัดเลือกให้กรอกรายละเอียด
- การสมัครผ่านทางเว็บไซด์มหาวิทยาลัยฯ www.surin.rmuti.ac.th
ลิงค์การสมัคร http://af.surin.rmuti.ac.th/Quota/Registration/
- นำรหัสผู้สมัคร เพื่อกรอกขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลิงค์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
https://surin-ess.rmuti.ac.th/RMUTI/Registration/webform/EnrollmentLogin.aspx
- พิมพ์ใบขึ้นทะเบียน นำมาในวันรายงานตัวเป็นนักศึกษา
- ชำระเงินค่าใช้จ่ายในการสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
- นำส่งหลักฐานการสมัคร ผ่านระบบส่งเอกสารออนไลน์
ลิงค์ส่งเอกสารออนไลน์ http://af.surin.rmuti.ac.th/Quota/Registration/
2) สมัครด้วยตนเอง ที่ งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
3) นำส่งหลักฐานการสมัครผ่านอาจารย์แนะแนว หรือส่งจดหมาย มาที่ งานบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ติดต่อสอบถาม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕ ๖๖๐ ๓๐๘๐
๒.๒ ระบบ TCAS
๒.๒.๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระบบ TCAS
1) กำลั ง ศึ ก ษา หรื อ สำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ม.๖ หรื อ เที ย บเท่ า สำหรั บ ผู ้ ส มั ค รใน
ระดับปริญญาตรี
2) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
3) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่ อมเสียอย่างร้ายแรง หรือ ถูกให้ ออกจากสถาบันการศึกษาอื่น
เนื่องจากความประพฤติไม่เหมาะสม

/2.2.2 กำหนด...

๓
๒.๒.๒ กำหนดการรับระบบ TCAS
กำหนดการ
รอบสมัคร

รอบที่ 1
portfolio

รอบที่ 2
Quota (โควตา)

รอบที่ ๓
รับตรงร่วมกัน

รอบที่ 4
รับตรงอิสระ

สมัครผ่านระบบ

3 – 19 ม.ค.
2565

1 – 19 เม.ย.
๒๕๖5

2 – 10 พ.ค.
2565

25 – 31 พ.ค.
2565

ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์สอบ

24 ม.ค. 2565

21 เม.ย. 2565

25 พ.ค. 2565

2 มิ.ย. 2565

สอบสัมภาษณ์

29 ม.ค. 2565 23 เม.ย. 2565

ประกาศผล

1 ก.พ. 2565

ยืนยันสิทธิ์

7 – 8 ก.พ.
๒๕65

วันสละสิทธิ์

9 ก.พ. 2565

28 พ.ค. 2565

รอบที่ 1
4 มิ.ย. 2565
รอบที่ 2

รอบที่ 1
6 มิ.ย. 2565
27 เม.ย. 2565
รอบที่ 2
13 มิ.ย. 2565
รอบที่ 1
รอบที่ 1
18-19 พ.ค. 2565 8-9 มิ.ย. 2565
4 – 5 พ.ค. 2565
รอบที่ 2
รอบที่ 2
อัตโนมัติ
18-19 มิ.ย.2565
6 พ.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

๑1 ก.พ. 2564

9 พ.ค. 2565

ขึ้นทะเบียน

14-18 ก.พ.
2565

10-13 พ.ค.
2565

ไม่อนุญาต

31 พ.ค. 2565

1-3 มิ.ย.2565

ไม่อนุญาต
รอบที่ 1
13 มิ.ย. 2565
รอบที่ 2
21 มิ.ย. 2565
รอบที่ 1
14-15 มิ.ย. 2565
รอบที่ 2
22-23 มิ.ย. 2565

๒.๒.๓ วิธีการสมัครระบบ TCAS มี ๒ ช่องทางในการสมัคร
1) สมัครผ่านระบบสมัครออนไลน์ ผู้ที่มีความประสงค์สมัครสอบคัดเลือกให้กรอกรายละเอียด
การสมัครผ่านทางเว็บไซด์ www.surin.rmuti.ac.th
2) นำส่งหลักฐานการสมัคร มาที่ งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์ ติดต่อสอบถาม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕ ๖๖๐ ๓๐๘๐
/2.3 ระบบรับตรง...

๔
๒.๓ ระบบรับตรง
๒.๓.๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระบบรับตรง
1) กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาระดับ ม.๖ หรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
2) กำลั ง ศึ ก ษา หรื อ สำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปวช. หรื อ ประกาศนี ย บั ต รอื ่ น ที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัค รในระดับ ประกาศนียบั ตร
วิชาชีพชั้นสูง หรือ ระดับปริญญาตรี
3) กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่ า
สำหรับผู้สมัคร ระดับปริญญาตรี (เทียบโอนรายวิชา/ต่อเนื่อง)
4) กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับผู้สมัคร ระดับปริญญาโท
5) กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท สำหรับผู้สมัคร ระดับปริญญาเอก
6) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
7) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่ อมเสียอย่างร้ายแรง หรือ ถูก ให้ออกจากสถาบันการศึกษาอื่น
เนื่องจากความประพฤติไม่เหมาะสม
๒.๓.๒ กำหนดการระบบรับตรง
ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาระบบรับตรง ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึง
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๒.๓.๓ วิธีการสมัครระบบรับตรง มี ๒ ช่องทางในการสมัคร
1) สมัครผ่านระบบออนไลน์ ผู้ที่มีความประสงค์สมัครสอบคัดเลือกให้กรอกรายละเอียด
- การสมัครผ่านทางเว็บไซด์มหาวิทยาลัยฯ www.surin.rmuti.ac.th
ลิงค์การสมัคร http://af.surin.rmuti.ac.th/Quota/Registration/
- นำรหัสผู้สมัคร เพื่อกรอกขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลิงค์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
https://surin-ess.rmuti.ac.th/RMUTI/Registration/webform/EnrollmentLogin.aspx
- พิมพ์ใบขึ้นทะเบียน นำมาในวันรายงานตัวเป็นนักศึกษา
- ชำระเงินค่าใช้จ่ายในการสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
- นำส่งหลักฐานการสมัคร ผ่านระบบส่งเอกสารออนไลน์
ลิงค์ส่งเอกสารออนไลน์ http://af.surin.rmuti.ac.th/Quota/Registration/
2) สมัครด้วยตนเอง ที่ งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
หมายเหตุ ๑) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ขอสงวนสิ ทธิ์การรับสมัครนักศึกษา
ในกรณีสาขาวิชามีผู้สมัครครบตามแผนรับและในกรณีที่หลักสูตรไม่ได้รับการอนุมัติ
๒) หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่
กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ยื่น เอกสารเท็จ ปกปิดข้อมูล ปลอมแปลงเอกสาร หรือสำเร็จการศึกษาหลังจาก
วันเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษา ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ถือว่าการสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายในทุกกรณี ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
๓) หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่การสอบสัมภาษณ์และขึ้นทะเบียน ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้
ทราบในภายหลัง
/3. ค่าใช้จ่าย...

๕
๓. ค่าใช้จ่ายในการสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
๓.๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๓.๑.๑ ค่าสมัครสอบคัดเลือก
๓๐๐ บาท
๓.๑.๒ ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เก็บครั้งเดียวแรกเข้า
๑,๑๐๐ บาท
๓.๑.๓ ค่าประกันของเสียหายเก็บครั้งเดียวแรกเข้า
๑,๐๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น
๒,๔๐๐ บาท
๓.๒ ระดับปริญญาตรี
๓.๒.๑ สมัครสอบคัดเลือก
๓๐๐ บาท
๓.๒.๒ ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เก็บครั้งเดียวแรกเข้า
๑,๐๐๐ บาท
๓.๒.๓ ค่าประกันของเสียหายเก็บครั้งเดียวแรกเข้า
๑,๐๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น
๒,๓๐๐ บาท
๓.๓ ระดับบัณฑิต
๓.๓.๑ ค่าสมัครสอบคัดเลือก
๓๐๐ บาท
๓.๓.๒ ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เก็บครั้งเดียวแรกเข้า
๑,๕๐๐ บาท
๓.๒.๓ ค่าประกันของเสียหายเก็บครั้งเดียวแรกเข้า
๓,๐๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น
๔,๘๐๐ บาท
หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย ๓.๑.๑ ๓.๑.๒ ๓.๒.๑ ๓.๒.๒ ๓.๓.๑ และ ๓.๓.๒ ไม่สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายในทุกกรณี
๔. ช่องทางการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
๑) แผนกการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
๒) ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
๓) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 310-0-80829-0
พร้อมแจ้งยืนยันการชำระเงิน
ลิงค์แจ้งยืนยันการชำระเงิน http://203.158.199.38/payment/
๕. กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่
- คณะเทคโนโลยีการจัดการ
วันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องช้างชมพู ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม คณะเทคโนโลยีการจัดการ
- คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องช้างชมพู ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม คณะเทคโนโลยีการจัดการ
๖. กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ภาคเรียนสมทบ
วันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
ภาคเรียนปกติ
วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

