
  
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตขอนแก�น 

เรื่อง  ปรับเปล่ียนรูปแบบและกําหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม� 
ประจําป'การศึกษา 2564 

 ____________________________________________________ 
 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก�น  ได�ประกาศให� มี            
การรายงานตัว ตรวจสุขภาพ ชําระเงินค�าอุปกรณ(การศึกษา และประชุมผู�ปกครอง สําหรับนักศึกษาใหม� 
ประจําป.การศึกษา 2564  ระหว�างวันท่ี 9 – 11 มิถุนายน 2564 นั้น   แต�เนื่องจากสถานการณ(การแพร�
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม�   จึงได�มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกําหนดการ
รายงานตัวนักศึกษาใหม� ประจําป.การศึกษา 2564 

     
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 29 แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ.2548 ประกอบกับคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ท่ี 029/2562  เรื่อง ให�ข�าราชการ
พ�นจากตําแหน�งและแต�งต้ังข�าราชการให�ดํารงตําแหน�งรองอธิการบดีและรองอธิการบดีประจําวิทยาเขต  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ลงวันท่ี 30 กันยายน 2562  จึงออกประกาศเรื่อง  ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
และกําหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม� ประจําป.การศึกษา 2564  ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน  วิทยาเขตขอนแก�น ขอให�นักศึกษาใหม�ทุกคนดําเนินการตามข้ันตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม�          
ป.การศึกษา 2564 ดังแนบท�ายประกาศนี้ 

จึงประกาศมาให�ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    18   พฤษภาคม  พ.ศ.  2564 

                                                               
 

(ผู�ช�วยศาสตราจารย(อาดา   รัยมธุรพงษ() 
          รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก�น 

                     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 

 

 

 

 

....................................ร�าง/พิมพ
  

(นางสาววรรณวิภา  ทะแพงพันธ
) 

....18...../....พ.ค..../.....64.... 

.......................................ตรวจ 

(นางสาววรรณวิภา  ทะแพงพันธ
) 

....18...../....พ.ค..../.....64.... 

........................................ทาน 

(นางสาวพิราวรรณ  โสตรจํ้า) 

....18...../....พ.ค..../.....64.... 

สําเนา 



ระยะเวลาสั่งจอง
อุปกรณ�ฯและชําระเงิน

กําหนดการรับอุปกรณ�และ
ส�งใบแสดงผลการเรียนฯ

ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1

จํานวนเงินที่ต&องชําระ
(บาท)

สิ่งที่นักศึกษาได&รับ ช�องทางการดําเนินการ

นักศึกษาชําระเงินและ
รับอุปกรณ�ด&วยตนเองที่

วิทยาเขตขอนแก�น

7 - 8 มิ.ย. 64 ชาย = 160฿
 หญิง = 320฿

1. เครื่องหมายนักศึกษา 1 ชุด อาคารวิทยบริการ ชั้น 1

เวลา 08.00 - 17.00 น.

18 พ.ค. - 4 มิ.ย. 64 7 - 8 มิ.ย. 64 ชาย = 1,740฿ 
หญิง =1,850฿

1. เสื้อกิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ 1 ตัว

2. เสื้อปฏิบัติงาน 1 ตัว

3. เสื้อนักศึกษา 1 ตัว

4. กางเกงหรือกระโปรง 1 ตัว

5. เครื่องหมายนักศึกษา 1 ชุด

6. สมุดตรามหาวิทยาลัยฯ 10 เล/ม

7. เสื้อศิลปวัฒนธรรม 1 ตัว

18 พ.ค. - 4 มิ.ย. 64

18 พ.ค. - 4 มิ.ย. 64 9 - 10 มิ.ย. 64

18 พ.ค. - 4 มิ.ย. 64 11 - 12 มิ.ย. 64

ระดับ/คณะฯ

สแกน QR Code

เพื่อเข;าระบบสั่งจองอุปกรณ=

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

- คณะวิศวกรรมศาสตร=

- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- คณะครุศาสตร=อุตสาหกรรม

7 - 8 มิ.ย. 64 ชาย = 1,730฿
หญิง =1,550฿

1. เสื้อกิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ 1 ตัว

2. เสื้อนักศึกษา 1 ตัว

3. กางเกงหรือกระโปรง 1 ตัว

4. เครื่องหมายนักศึกษา 1 ชุด

5. สมุดตรามหาวิทยาลัยฯ 10 เล/ม

6. เสื้อศิลปวัฒนธรรม 1 ตัว

หมายเหตุ สําหรับนักศึกษาที่ได;ขึ้นทะเบียนเปAนนักศึกษาใหม/หลังจากวันที่ 5 มิ.ย. 2564 ให;ดําเนินการชําระเงินค/าอุปกรณ=ฯ พร;อมรับอุปกรณ=ฯ และส/งสําเนาใบ รบ. หรือใบแสดงผลการศึกษาที่มีวันที่สําเร็จการศึกษา 

จํานวน 3 ฉบับด;วยตนเองที่วิทยาเขตขอนแก/น (อาคารวิทยบริการ ชั้น 1) ตามสังกัดคณะของตนเองดังนี้

1. คณะครุศาสตร=อุตสาหกรรม วันที่ 8 มิ.ย. 2564 เวลา 13.00 - 17.00 น. (เท�านั้น)
2. คณะวิศวกรรมศาสตร= วันที่ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 13.00 - 17.00 น. (เท�านั้น)
3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 12 มิ.ย. 2564 เวลา 13.00 - 17.00 น. (เท�านั้น)

3. ระดับปริญญาตรี

ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม� ปAการศึกษา 2564 มีดังนี้
       ให;นักศึกษาใหม/ประจําปHการศึกษา 2564 ที่ได;ขึ้นทะเบียนเปAนนักศึกษาใหม/แล;วดําเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม/ฯ ทุกขั้นตอนตามระยะเวลาที่กําหนดในตารางดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 สั่งจองอุปกรณ�การเรียนและเครื่องแบบนักศึกษาพร&อมชําระเงิน  และการส�งสําเนาใบ รบ. หรือใบแสดงผลการศึกษาที่มีวันที่สําเร็จการศึกษา จํานวน 3 ฉบับ
               (ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1) ในวันรับอุปกรณ�ฯ



ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม� ปAการศึกษา 2564 มีดังนี้
       ให;นักศึกษาใหม/ประจําปHการศึกษา 2564 ที่ได;ขึ้นทะเบียนเปAนนักศึกษาใหม/แล;วดําเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม/ฯ ทุกขั้นตอนตามระยะเวลาที่กําหนดในตารางดังนี้

จํานวนเงินที่ต&องชําระ
(บาท)

1,200฿

1,200฿

1,700฿

7 มิ.ย. 64 เปEนต&นไป

สแกน QR Code เพื่อเข;าระบบลงทะเบียนบัญชีสมาชิกอินเทอร=เน็ต และรับอีเมลมหาวิทยาลัยฯ

https://www.rmuti.ac.th/network/services/regis/

- ระดับบัณฑิตศึกษา 7 - 20 มิ.ย. 64

ช�องทางการดําเนินการ

สแกน QR Code

เพื่อเข;าระบบลงทะเบียนเรียนฯ

ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียนเรียนรายวิชา พร&อมชําระเงินค�าประกันของเสียหายและประกันอุบัติเหตุ (นักศึกษาใหม�ทุกคนต&องดําเนินการ)

ระยะเวลาลงทะเบียนเรียนและชําระเงินค�าประกันฯ

7 - 13 มิ.ย. 64

7 - 20 มิ.ย. 64

- ระดับ ปวช. และ ปวส.

- ระดับปริญญาตรี

ระดับ/คณะฯ

ระยะเวลาดําเนินการ ช�องทางการดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 3  ลงทะเบียนบัญชีสมาชิกอินเทอร�เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ (นักศึกษาใหม�ทุกคนต&องดําเนินการ)

นักศึกษาใหม/ทุกคนลงทะเบียนบัญชีสมาชิก
อินเทอร=เน็ต  สําหรับการเรียนและการสอบออนไลน=

ระดับ/คณะฯ



ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม� ปAการศึกษา 2564 มีดังนี้
       ให;นักศึกษาใหม/ประจําปHการศึกษา 2564 ที่ได;ขึ้นทะเบียนเปAนนักศึกษาใหม/แล;วดําเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม/ฯ ทุกขั้นตอนตามระยะเวลาที่กําหนดในตารางดังนี้

- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

11 มิ.ย. 64

ขั้นตอนที่ 5   ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม� (กิจกรรมบังคับนักศึกษาใหม�ทุกคนต&องเข&าร�วม)

20 มิ.ย. 64

19 มิ.ย. 64

18 มิ.ย. 64

- คณะครุศาสตร=อุตสาหกรรม

- คณะวิศวกรรมศาสตร=

- คณะครุศาสตร=อุตสาหกรรม 9 มิ.ย. 64

ขั้นตอนที่ 4  ประชุมผู&ปกครองนักศึกษาใหม�ปAการศึกษา 2564

ระดับ/คณะฯ ระยะเวลาดําเนินการ ช�องทางการดําเนินการ

ติดตามช�องทางการเข&าร�วมทาง www.kkc.rmuti.ac.th
อีกครั้งในวันที่ 5 มิ.ย. 64

- คณะวิศวกรรมศาสตร=

- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

10 มิ.ย. 64

ระดับ/คณะฯ ระยะเวลาดําเนินการ ช�องทางการดําเนินการ

ติดตามช�องทางการเข&าร�วมทาง www.kkc.rmuti.ac.th
อีกครั้งในวันที่ 15 มิ.ย. 64



ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม� ปAการศึกษา 2564 มีดังนี้
       ให;นักศึกษาใหม/ประจําปHการศึกษา 2564 ที่ได;ขึ้นทะเบียนเปAนนักศึกษาใหม/แล;วดําเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม/ฯ ทุกขั้นตอนตามระยะเวลาที่กําหนดในตารางดังนี้

หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  ทั้งนี้  ขึ้นอยู/กับสถานการณ=การป̂องกันการแพร/ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กําหนดการเปQดภาคเรียนที่ 1 ปAการศึกษา 2564

หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  ทั้งนี้  ขึ้นอยู/กับสถานการณ=การป̂องกันการแพร/ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ระดับ/คณะฯ

- ระดับ ปวช. และ ปวส.

- ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติและภาคสมทบ) และ บัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ)

- ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคสมทบ)

ระยะเวลาดําเนินการ

วันจันทร�ที่ 14 มิ.ย. 64

วันจันทร�ที่ 21 มิ.ย. 64

วันเสาร�ที่ 19 มิ.ย. 64

อาคารวิทยบริการ ชั้น 1

อาคารวิทยบริการ ชั้น 1

อาคารวิทยบริการ ชั้น 1

21 ก.ค. 64

22 ก.ค. 64

23 ก.ค. 64

ขั้นตอนที่ 6  ตรวจสุขภาพและถ�ายรูปทําบัตรนักศึกษาใหม� (กิจกรรมบังคับนักศึกษาทุกคนต&องเข&าร�วม)

ระดับ/คณะฯ ระยะเวลาดําเนินการ ช�องทางการดําเนินการ

- คณะครุศาสตร=อุตสาหกรรม

- คณะวิศวกรรมศาสตร=

- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ


