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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ พร้อมรายงานตัวข้ึนทะเบียน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ระดับปริญญาตรี  และระดับปริญญาโท  ระบบรับตรง  ประจําปีการศึกษา  2564 
------------------------------------------------------ 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้า
ศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท   
ประจําปีการศึกษา  2564  ในระบบรับตรง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. 2548  และ
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ท่ี 0901/2560  เรื่อง มอบอํานาจให้รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต  
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี  จึงออกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ระดับปริญญาตรี  และระดับปริญญาโท   ประจําปีการศึกษา  2564  ในระบบ
รบัตรง    

1. กําหนดการรับสมัครระบบรับตรง 
กิจกรรม สถานท่ี กําหนดการ 

นักศึกษา  สมัครด้วยตนเอง  แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  งานบริการการศึกษา  มทร.
อีสาน  วิทยาเขตสกลนคร 

ต้ังแต่วันท่ี 18 มกราคม 2564  
ถึง 

31 พฤษภาคม 2564 
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
นักศึกษาจากคุณสมบัติ   
(กรณีพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร) 

-  โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรม 
-  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
-  คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

18 มกราคม 2564  
ถึง 

31 พฤษภาคม 2564 
คณะกรรมการสอบข้อเขียน   
หรือสอบสัมภาษณ์  

(กรณีสาขาวิชาท่ีมีการสอบ) 

-  โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรม 
-  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
-  คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

18 มกราคม 2564  
ถึง 

31 พฤษภาคม 2564 
 
ผู้ ผ่ านการ คัด เลื อก  ทํ าการ ข้ึ น
ท ะ เบี ย น เป็ น นั ก ศึ ก ษ า   แ ล ะ
ลงทะเบียนเรียน 

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาผ่าน และลงทะเบียน
เรียน  Website 
Http://www.skc.rmuti.ac.th 
Http://ess.skc.rmuti.ac.th/rmuti/ 
registration 
ชําระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาท่ีแผนกงาน
การคลัง มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร  หรือ
ชําระผ่านธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา 

 
18 มกราคม 2564  

ถึง 
31 พฤษภาคม 2564 
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2. คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก  

 2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
หลักสูตร 3 ปี รับผู้สําเร็จหรือกําลังศึกษาช้ันปีสุดท้ายระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรม 

สาขา/โปรแกรมวิชา 
ท่ีเปิดรับ 

คุณสมบัติท่ีรับเข้าศึกษาต่อ 

โยธา 
ช่างยนต์ 
ช่างไฟฟ้ากําลัง 
การบัญชี 
ช่างกลโรงงาน 

- สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 
- กําลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2563 
- ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 

 2.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หลักสูตร 2 ปี รับผู้สําเร็จหรือกําลังศึกษาช้ันปีสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) , ปวช. หรือ
เทียบเท่า 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

สาขา/โปรแกรมวิชา 
ท่ีเปิดรับ 

คุณสมบัติท่ีรับเข้าศึกษาต่อ 

ไฟฟ้า - สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า ผล
การเรียนเฉล่ีย ไม่น้อยกว่า 2.00  
- สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 (วิทย์-คณิต)  
หรือเทียบเท่า ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 

อิเล็กทรอนิกส์ - สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2. 00 
- สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6  หรือเทียบเท่า ผลการ
เรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00  

เทคนิคคอมพิวเตอร์ - สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่
น้อยกว่า 2.00 
- สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า  ผลการ
เรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 
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คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

สาขา/โปรแกรมวิชา 
ท่ีเปิดรับ 

คุณสมบัติท่ีรับเข้าศึกษาต่อ 

ช่างโยธา - สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา 
ช่างสํารวจ และช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.50 
- สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6  (เน้นวิทย์-คณิต) หรือ
เทียบเท่า ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.50 

ช่างยนต์ - สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์,
เครื่องกล,ยานยนต์ ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 
- สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า ผลการเรียน
เฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 

ช่างกลโรงงาน - สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เขียนแบบเคร่ืองกล, 
ซ่อมบํารุง, ช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน,ช่างเช่ือม 
- สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
หรือเทียบเท่า  ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 

การบัญชี - สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การบัญชี  ผลการ
เรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 
- สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 6 หรือเทียบเท่า ผลการ
เรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

- สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) บริหารธุรกิจ/พาณิช-
ยกรรม หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง  ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 
- สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า ผลการเรียน
เฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 

การจัดการ - สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) บริหารธุรกิจ/พาณิช-
ยกรรม หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง  ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 
- สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า  ผลการ
เรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 

การจัดการธุรกิจค้าปลีก - สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) บริหารธุรกิจ/พาณิช-
ยกรรม หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 
- สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า  ผลการ
เรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 
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คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

สาขา/โปรแกรมวิชา 
ท่ีเปิดรับ 

คุณสมบัติท่ีรับเข้าศึกษาต่อ 

ช่างไฟฟ้าระบบราง - สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า     ผล
การเรียนเฉล่ีย ไม่น้อยกว่า 2.00 
- สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 (วิทย์-คณิต)  
หรือเทียบเท่า  ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 

เมคคาทรอนิกส์และวิทยาการ
หุ่นยนต์ 

- สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าหรือเป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 

  
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

สาขา/โปรแกรมวิชา 
ท่ีเปิดรับ 

คุณสมบัติท่ีรับเข้าศึกษาต่อ 

สัตวศาสตร์ - สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
หรือเทียบเท่า ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 
- สําเร็จหรือกําลังศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกกลุ่มสาขาวิชาหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผลการ
เรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 

พืชศาสตร์ - สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
หรือเทียบเท่า ผลการเรียนเฉล่ีย ไม่น้อยกว่า 2.00 
- สําเร็จหรือกําลังศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกกลุ่มสาขาวิชาหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผลการ
เรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 

ประมง - สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
หรือเทียบเท่า ผลการเรียนเฉล่ีย ไม่น้อยกว่า 2.00 
- สําเร็จการศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางาน
เกษตรกรรมหรือเทียบเท่า หรือเป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 
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 2.3 ระดับปริญญาตรี  

หลักสูตร 2 ปี รับผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

สาขา/โปรแกรมวิชา 
ท่ีเปิดรับ 

คุณสมบัติท่ีรับเข้าศึกษาต่อ 

บัญชีบัณฑิต - รับผู้สําเร็จการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
สาขาวิชาการบัญชี/หรือเทียบเท่า หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
โดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - รับผู้สําเร็จการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการพัฒนาเว็บเพจ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สํานักงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางาน
เทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่า โดย
วิธีการเทียบโอนผลการเรียน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 และเกณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ผลการ
เรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 

การจัดการ 
  

- รับผู้สําเร็จการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
สาขาบริหารธุรกิจหรือ พาณิชยกรรม หรือช่างอุตสาหกรรม หรือประเภท
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 และเกณฑ์
อ่ืน ๆท่ีเกี่ยวข้อง ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 

การจัดการนวัตกรรมการค้า - รับผู้สําเร็จการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า สาขาวิชาพาณิชยกรรม หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง โดยวิธีการเทียบ
โอนผลการเรียน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 และฉบับเพ่ิมเติม ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อย
กว่า 2.00 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร - รับผู้สําเร็จการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า หรือเป็นไปตามความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 

เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต - รับผู้สําเร็จการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมในสาขาวิชาออกแบบการผลิต กลโรงงาน เทคนิคการผลิต 
เทคนิคอุตสาหกรรม เขียนแบบเคร่ืองกล หรือเทียบเท่า หรือข้ึนอยู่กับดุลพินิจของ
กรรมการบริหารหลักสูตร ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 
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คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

สาขา/โปรแกรมวิชา 
ท่ีเปิดรับ 

คุณสมบัติท่ีรับเข้าศึกษาต่อ 

เทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุม
อัตโนมัติ 

- รับผู้สําเร็จการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
สายวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า ไฟฟ้ากําลัง ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 
2.00 

เทคโนโลยีเครื่องกล - รับผู้สําเร็จการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ประเภทช่างอุตสาหกรรม เช่น สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างจักรกลหนัก ช่างกลเกษตร 
ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคการผลิต ช่างเทคนิคเครื่องกล หรือข้ึนอยู่กับดุลพินิจของ
กรรมการบริหารหลักสูตร  ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 

เทคโนโลยีเครื่องกลสําหรับ
ผลิตภัณฑ์นมและเครื่อมด่ืม 

- รับผู้สําเร็จการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ประเภทช่างอุตสาหกรรม เช่น สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างจักรกลหนัก ช่างกลเกษตร 
ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคการผลิต ช่างเทคนิคเครื่องกล หรือข้ึนอยู่กับดุลพินิจของ
กรรมการบริหารหลักสูตร ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 

 
หลักสูตร 3 ปี รับผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

สาขา/โปรแกรมวิชา 
ท่ีเปิดรับ 

คุณสมบัติท่ีรับเข้าศึกษาต่อ 

วิศวกรรมไฟฟ้า  - รับผู้สําเร็จการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
สาขาวิชาไฟฟ้า ไฟฟ้ากําลัง ไฟฟ้าอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่าท่ีสาขาวิชาฯ พิจารณา
แล้วว่ามีคุณสมบัตรท่ีเหมาะสม โดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2559 และเกณฑ์อ่ืน ๆท่ีเกี่ยวข้อง ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

- รับผู้สําเร็จการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์-ส่ือสาร สาขาวิชา
ช่างโทรคมนาคม  สาขาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ และสาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือ
เทียบเท่าท่ีกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม โดย
วิธีการเทียบโอน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 และเกณฑ์อ่ืน ๆท่ีเกี่ยวข้อง ผลการเรียนเฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 2.00 
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คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

สาขา/โปรแกรมวิชา 
ท่ีเปิดรับ 

คุณสมบัติท่ีรับเข้าศึกษาต่อ 

วิศวกรรมเครื่องกล - รับผู้สําเร็จการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
สาขาช่างยนต์ ช่างเทคนิค ยานยนต์ ช่างจักรกลหนัก ช่างกลเรือ ช่างกลเกษตร ช่าง
เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ    ช่างกล หรือเทียบเท่าท่ีสาขาฯ พิจารณาแล้ว
ว่ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม โดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียนตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2559และเกณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 

วิศวกรรมโยธา - รับผู้สําเร็จการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
สายวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสํารวจ เทคโนโลยีขนส่ง  
การบริหารงานก่อสร้าง และช่างเขียนแบบโยธาหรือเทียบเท่าท่ีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมโดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน ผล
การเรียนเฉล่ีย ไม่น้อยกว่า 2.50 

วิศวกรรมอุตสาหการ - รับผู้สําเร็จการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
สายช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างโลหะ, ช่างผลิตเคร่ืองมือและแม่พิมพ์
, ช่างออกแบบการผลิต, ช่างท่อและประสาน, ช่างเครื่องกล, ช่างเทคนิคการผลิต, 
ช่างเขียนแบบเครื่องกล หรือเทียบเท่าท่ีสาขาวิชาพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติท่ี
เหมาะสม ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

- รับผู้สําเร็จการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างโทรคมนาคม ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ และสาขา
อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า โดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน  กรณีท่ีไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีกําหนด ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผลการเรียน
เฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 
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 หลักสูตร 4-5 ปี รับผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
สาขา/โปรแกรมวิชา 

ท่ีเปิดรับ 
คุณสมบัติท่ีรับเข้าศึกษาต่อ 

การจัดการ - สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6  หรือเทียบเท่า ผลการเรียน
เฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 
- สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง ผล
การเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 

การจัดการนวัตกรรมการค้า - สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6  หรือเทียบเท่า ผลการเรียน
เฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 
- สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพาณิชยกรรม หรือ
เทียบเท่า  ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 

บัญชีบัณฑิต - สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6  หรือเทียบเท่า ผลการเรียน
เฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 
- สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง ผล
การเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6  หรือเทียบเท่า ผลการเรียน
เฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 
- สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง ผล
การเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร - สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ผลการเรียน
เฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 
- สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา ผลการ
เรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 

วิศวกรรมโยธา - สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ผล
การเรียนเฉล่ีย ไม่น้อยกว่า 2.00 
- สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
สายวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่าท่ีสาขาวิชาพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติ
เหมาะสม ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.50 

วิศวกรรมอุตสาหการ - สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 
- สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม 
หรือเทียบเท่า ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 
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คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
สาขา/โปรแกรมวิชา 

ท่ีเปิดรับ 
คุณสมบัติท่ีรับเข้าศึกษาต่อ 

วิศวกรรมเครื่องกล - สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 
- สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม 
หรือเทียบเท่า ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

- สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 
- สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม 
หรือเทียบเท่า ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 

วิศวกรรมไฟฟ้า - สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 
- สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม 
หรือเทียบเท่า ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

- สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 
- สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างโทรคมนาคม ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า ผลการ
เรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 

เคมีประยุกต์ - สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือมีคุณวุฒิเทียบเท่าตามที่สาขาวิชากําหนด ผลการ
เรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 

วัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์ - สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00  
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้ากําลัง, ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์หรือท่ีเกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า หรือเป็นไปตามความเห็นของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 
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คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
สาขา/โปรแกรมวิชา 

ท่ีเปิดรับ 
คุณสมบัติท่ีรับเข้าศึกษาต่อ 

สัตวศาสตร์ - สําเร็จหรือกําลังศึกษาศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเกษตร ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่
น้อยกว่า 2.00 
- สําเร็จหรือกําลังศึกษาศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์  สาขาวิชาสัตวบาล สัตวศาสตร์ สัตวรักษ์ โดยวิธีการเทียบโอนผลการ
เรียน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และเกณฑ์อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 
2.00 

พืชศาสตร์ - สําเร็จหรือกําลังศึกษาศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือเทียบเท่า ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 
- สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาพืช
ศาสตร์  โดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน   ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และเกณฑ์อ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 

โนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า - สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือรับผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 
- สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) โดยวิธีการเทียบ
โอนผลการเรียน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และเกณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ผลการเรียนเฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 2.00 

เทคโนโลยีการอาหาร - สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือวิชาวิทยาศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์ รวมแล้วไม่
น้อยกว่า 18 หน่วยกิต หรือผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
หรือเทียบเท่า  ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 

วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม - สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
หรือรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาท่ีเกี่ยวข้อง ผล
การเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 
- สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และเกณฑ์อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ผลการเรียน
เฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 
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คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
สาขา/โปรแกรมวิชา 

ท่ีเปิดรับ 
คุณสมบัติท่ีรับเข้าศึกษาต่อ 

เทคนิคการสัตวแพทย์ - สําเร็จหรือกําลังศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือเทียบเท่า- สําเร็จหรือกําลัง
ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาสัตวศาสตร์, สาขาสัตวบาล, สาขา
สัตวแพทย์ ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 
- สําเร็จหรือกําลังศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ สัตวรักษ์ สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ หรือสาขาอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง  โดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 

แพทย์แผนไทย - สําเร็จหรือกําลังศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ท่ีมีหน่วย
กิตการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ตํ่ากว่า 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ 
ไม่ตํ่ากว่า 12 หน่วยกิต และภาษาอังกฤษ ไม่ตํ่ากว่า 9 หน่วยกิต ในกรณีท่ีมีหน่วยกิต
การเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่ครบ ให้สถาบันอุดมศึกษา จัด
การศึกษาเพ่ิมเติมให้ครบตามกําหนด  มีสุขภาพสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่
เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
และ/หรือการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย มีคุณสมบัติอ่ืนตาม
ประกาศหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ/หรือตาม
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ว่าด้วยการรับบุคคลเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย  ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.50 
- สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) อนุปริญญา หรือ
เทียบเท่า ด้านการแพทย์แผนไทย วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง
เข้าศึกษาโดยการพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.50 

การบริบาลผู้สูงอายุ - สําเร็จหรือกําลังศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ศิลป์ภาษา หรือเทียบเท่า- สําเร็จหรือกําลังศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง  ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อย
กว่า 2.00 

นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ - สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์หรือรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)สาขาท่ีเกี่ยวข้องด้านการเกษตรหรือเทียบเท่าผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 
- สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาท่ีเกี่ยวข้อง
ด้านการเกษตร โดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  และเกณฑ์อ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 
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2.4 ระดับปริญญาโท 
หลักสูตร 2 ปี รับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

สาขา/โปรแกรมวิชา 
ท่ีเปิดรับ 

คุณสมบัติท่ีรับเข้าศึกษาต่อ 

วิศวกรรมไฟฟ้า - สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับปริญญาตรี  การศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรม
โทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือปริญญาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

บริหารธุรกิจ - สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา มีคุณสมบัติอ่ืนตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2562 ผู้มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะ กรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

สาขา/โปรแกรมวิชา 
ท่ีเปิดรับ 

คุณสมบัติท่ีรับเข้าศึกษาต่อ 

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ - สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือกําลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สัตวบาล เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
สัตวแพทยศาสตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์ หรือเทียบเท่า  

การแพทย์แผนไทย - สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต 
แผน ก แบบ ก 2ต้องเป็นผู้ท่ีสําเร็จปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ 
ตามมติจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

วิทยาศาสตร์การประมง - สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาประมงหรือเทียบเท่า เช่น วาริชศาสตร ์
ชีววิทยาประมง วิทยาศาสตร์ทางทะเล เป็นต้น จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับรอง การตรวจสอบคุณวุฒิฯ หรือ
ปริญญาอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

 3. หลักฐานการสมัคร (พร้อมรับรองสําเนา) มีดังน้ี 
  3.1  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (ระบบโควตา) ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสกลนคร ท้ังน้ีสามารถถ่ายสําเนาเพิ่มได้ หรือ download  ใบสมัครได้ท่ี www.skc.rmuti.ac.th 
  3.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน 1    ฉบับ 
  3.3 สําเนาทะเบียนบ้าน   จํานวน 1    ฉบับ 
  3.4 หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 1    ฉบับ 
  3.5 หนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามคุณสมบัติของสาขาท่ีระบุ   จํานวน   1  ฉบับ 
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  หมายเหตุ 
  1. หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่กําหนดไว้
ในประกาศรับสมัคร ย่ืนเอกสารเท็จ ปกปิดข้อมูล ปลอมแปลงเอกสาร หรือสําเร็จการศึกษาภายหลังจากวันเปิดภาค
การศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
ถือว่าการสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายในทุกกรณี ตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
  2. ในกรณีนักศึกษาขอสละสิทธ์ิในการเข้าศึกษาต่อในทุกกรณี  ภายหลังชําระค่าใช้จ่ายแล้วนักศึกษาจะขอ
คืนเงินค่าใช้จ่ายมิได้ 
  3. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดําเนินการข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  พร้อมทั้งชําระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตาม
วัน เวลา สถานท่ีตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดมิฉะน้ันจะถือว่านักศึกษาสละสิทธ์ิในการเข้าศึกษาต่อ 

 4. ค่าใช้จ่ายในการสมัครคัดเลือกและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

ท่ี รายการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 

1. ค่าสมัครสอบคัดเลือก 300 300 300 300 
2. ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เก็บ

คร้ังเดียวแรกเข้า 
1,100 1,100 1,000 1,500 

3. ค่าประกันของเสียหายเก็บครั้งเดียว
แรกเข้า 

1,000 1,000 1,000 3,000 

4.  ค่าประกันอุบัติเหตุ 200 200 200 200 
รวม 2,600 2,600 2,500 5,000 

 5. สถานท่ีส่งหลักฐานการสมัคร 
  แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคารอํานวยการ สํานักงานวิทยาเขตสกลนคร ช้ัน 1) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร 
  เลขท่ี 199  หมู่ 3  ถ.พังโคน-วาริชภูมิ  ต.พังโคน  อ.พังโคน  จ.สกลนคร  47160 
  โทรศัพท์  042 772 285 ต่อ 1203 มือถือ 098 602 2754  โทรสาร 042 772 158 
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี      มกราคม  2564 
 
 
 
              (รองศาสตราจารย์โฆษิต   ศรีภูธร) 
                     รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตสกลนคร 
            รักษาราชการแทนรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตสกลนคร 
                  ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 


