
 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

วิทยาเขตขอนแกน 
เร่ือง  การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาเปนกรณีพิเศษ (ระบบโควตา)  

 เพื่อเขาศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  และระดับปริญญาตร ี  
คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

ประจําปการศึกษา 2562 
-------------------------------------------------------------------- 

 

 ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน จะดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก 
นักเรียน/นักศึกษา ที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)         
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติด ีและเปนผูมีความสามารถพิเศษ 
ดานกีฬา ดานกิจกรรม (ผูนํากิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม สรางสรรคสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม)  เพื่อเขาศึกษาตอระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี เปนกรณีพิเศษ (ระบบโควตา) ประจําปการศึกษา 2562 

    

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
ประกอบกับคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่  1600/2560  เรื่อง  แตงตั้งขาราชการพลเรือน           
ในสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติหนาที่ ลงวันที่ 1 กันยายน 2560  และคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน     
วิทยาเขตขอนแกน ที่ 323/2560  เรื่อง  แตงตั้งผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแกน  กรณ ี    
ที่รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแกนไมอยู  หรือไมอาจปฏิบัติราชการได  ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560   จึงออก
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาเปนกรณีพิเศษ (ระบบโควตา) เพื่อเขาศึกษาตอระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร  และคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
ประจําปการศึกษา 2562  ดังตอไปนี้ 
 

1. รับสมัครสอบผานระบบ online วันที่ 22 ตุลาคม – 7 ธันวาคม 2561 
2.  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบฯ วันที่ 12 ธันวาคม 2561 
3.  การสอบคัดเลือกฯ วันที ่15 ธันวาคม 2561 
4.  ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ วันที่ 21 ธันวาคม 2561 
5.  ขึ้นทะเบียนและชําระเงิน วันที ่24 ธันวาคม 2561 – 4 มกราคม 2562 
6.  รายงานตัวสงเอกสารและชําระคาอุปกรณ วันที่ 29 – 31 มกราคม 2562 

       

คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครสอบฯ ดูรายละเอียดท่ีแนบทายประกาศฯ 
 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 
  

   ประกาศ  ณ  วันที ่   22     ตุลาคม   พ.ศ. 2561 
                     
 
 
 (นางชนิดา   พันธะ) 

รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตขอนแกน 
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแกน   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 



แนบทายประกาศฯ 
รายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาเปนกรณีพิเศษ (ระบบโควตา)  

 เพื่อเขาศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  และระดับปริญญาตรี   
คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

ประจําปการศึกษา 2562 
 

1. คุณสมบัติของผูสมัครสอบคัดเลือกฯ  (ระบบโควตา) 
1.1  กําลังศึกษาอยูภาคเรียนสุดทาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
1.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  

5 ภาคเรียน  (ตามตารางเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ) 
1.3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน (ตามตารางเกณฑ 

การรับสมัครสอบคัดเลือกฯ) 
1.4  มีความประพฤติดี 
 

2. หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือกประเภทเรียนดีและประเภทผูพิการ 
    2.1  เกณฑในการสอบคัดเลือกประเภทเรียนดี   
  2.1.1  กลุมสอบคัดเลือก  (กรณีที่มีผูสมัครเกินจํานวนที่รับสมัครฯ)  พิจารณาจาก 
   2.1.1.1  ผลคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา    30 % 
   2.1.1.2  ผลคะแนนสอบขอเขียน        70 % 
   2.1.1.3  ผลการสอบสัมภาษณ         ผาน / ไมผาน 
          รวม          100%  

 

3. คุณสมบัติของผูสมัครฯ ดานความสามารถพิเศษ  ประเภทกีฬา / กิจกรรม  
 

3.1  คุณสมบัติความสามารถพิเศษ ประเภทกีฬา 
 3.1.1  ตองเปนตัวแทนกีฬาจังหวัด  หรือเยาวชนจังหวัด  หรือตัวแทนกีฬาแหงชาติ  โดยใชผลงาน 

        ดานกีฬายอนหลังไมเกิน 2 ป  
 3.1.2  ตองเปนตัวแทนสถาบัน  หรือวิทยาลัย เขารวมการแขงขันกีฬาในระดบัประเทศแลจะตอง 

     ไดตําแหนงอันดับที่ 1 , 2 หรือ 3  หรือเปนตัวแทนกีฬานักเรียนจังหวัด  หรือเยาวชนจังหวัด   
     หรือตัวแทนกีฬาแหงชาติ  โดยใชผลงานดานกีฬายอนหลังไมเกิน 2 ป 

 3.1.3  ผูสมัครจะตองมีเอกสารรับรองการเปนนักกีฬา หรือประกาศนียบัตรจากการแขงขันประกอบ 
         การสมัครฯ 

 3.1.4  ชนิดกีฬาที่คัดเลือก 
           1) กรีฑา       2) วายน้ํา   3) ตะกรอ  4) เทนนิส 
          5) มวยสากลสมัครเลน   6) ลีลาศ   7) เทเบิลเทนนิส 8) บาสเกตบอล 
           9) แบดมินตัน            10) เปตอง   11) หมากกระดาน      12) ฟุตบอล 
          13) วอลเลยบอล            14) ฟุตซอล   15) กอลฟ           16) เทควันโด 
          17) วอลเลยบอลชายหาด   
 3.1.5 หากเอกสารประกอบไมตรงตามคุณสมบัติ จะถือวาหมดสิทธิ์การสมัครฯ ในทันท ี
3.2  คุณสมบัติความสามารถพิเศษ  ประเภทผูนํากิจกรรม / ศิลปวัฒนธรรม / กิจกรรมสรางสรรค

สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม 
3.2.1  ตองเปนคณะกรรมการนักศึกษา ในตําแหนงนายกสโมสร  นายกสภานักศึกษา  หรือหัวหนา 
         ชมรมหรือตําแหนงในชื่อเรียกอ่ืน (เทียบเทาขึ้นไป) 
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3.2.2  ตองเปนคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ประจําวิทยาลัย / สถาบันการศึกษา ขึ้นไป 
3.2.3  ผูสมัครดานศิลปวัฒนธรรม  จะตองเปนผูที่มีความสามารถทางดานดนตรีพื้นเมือง  ดนตรี 

 สากล ขับรองการแสดง  พิธีกร  หรือนักจัดรายการวิทยุ เปนตน 
3.2.4  ผูสมัครดานสรางสรรคสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม  ตองเปนผูที่ไดรับรางวัลระดับภาค 

ระดับประเทศหรือไดรับอนุสิทธิบัตร  โดยเกี่ยวของกับสาขาวิชาที่จะศึกษาตอ 
3.2.5  ผูสมัครจะตองมีเอกสารรับรอง หรือประกาศนียบัตร ที่ออกใหโดยสถานศึกษา / หรือ

หนวยงานราชการ 
3.2.6  หากเอกสารประกอบไมตรงตามคุณสมบัติ จะถือวาหมดสิทธิ์การสมัครฯ ในทันที 

 
4. หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือกประเภทกีฬาและกิจกรรม 

4.1  เกณฑในการสอบคัดเลือกประเภทกีฬาและกิจกรรม (กรณีที่มีผูสมัครเกินจํานวนที่รับสมัครฯ)    
      พิจารณาจาก 

   4.1.1  ความสามารถ (พิจารณาจากขอ 3.1 , 3.2)  50 % 
   4.1.2  การสอบปฏิบัติ         35 % 
   4.1.3  การสอบสัมภาษณ         15 % 
        รวม         100 %  
 

5. เอกสารหลักฐานการสมัครฯ สําหรับโควตาประเภทความสามารถพิเศษ  ประเภทกีฬา / 
กิจกรรม และประเภทผูพิการ ( พรอมรับรองสําเนา ) มีดังนี ้
5.1   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน          จํานวน    1    ฉบับ 
5.2   สําเนาบัตรคนพิการ (กรณีสมัครประเภทผูพิการเทานั้น  จํานวน    1    ฉบับ  
5.3   สําเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา  (Transcript)      จํานวน    1    ฉบับ    

- ผูสมัครที่มีคุณวุฒิ ม.6  หรือ ปวช.   แนบใบระเบียนแสดงผลการศึกษา  5  ภาคการศึกษา  
- ผูสมัครที่มีคุณวุฒิ ปวส.    แนบใบระเบียนแสดงผลการศึกษา  3  ภาคการศึกษา 

5.4  แนบสําเนาหลักฐานที่แสดงความสามารถพิเศษ เอกสารรับรองอื่นๆ ตามที่ระบุในคุณสมบัติ  
จํานวน  1  ชุด (กรณีสมัครประเภทความสามารถพิเศษ  ประเภทกีฬา / กิจกรรม) 

 

6.  วิธีการและขั้นตอนการรับสมัครฯ    
6.1  วิธีการรับสมัครผานระบบรับสมัคร Online (สําหรับโควตาเรียนดีเทานั้น) 

6.1.1 กรอกขอมูลการสมัครดวยตนเองผานระบบรับสมัคร Online  
ไดท่ี  http://khonkaen-ess.rmuti.ac.th/eAdmission/eApplicant/InfoEAdmission.aspx   
ตั้งแตวันที่ 22 ตุลาคม – 7 ธนัวาคม 2561 

6.1.2  ใหผูสมัครปฏิบัติตามขั้นตอนการรับสมัครในขอท่ี 6.3 ตอไป 
6.2  วิธีการรับสมัครดวยตนเอง (สําหรับโควตาประเภทความสามารถพิเศษ  ประเภทกีฬา / กิจกรรม

และประเภทผูพิการ) 
6.2.1 สงเอกสารการสมัครไดที่แผนกสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 1 ชั้น 1 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน   ตั้งแตวันที่ 22 ตุลาคม  –        
7 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการเทานั้น 

6.2.2  ผูสมัครนําใบสมัครสอบไปชําระเงินที่ธนาคารกรุงไทย / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ทุกสาขาทั่ว
ประเทศ ภายในวันที ่7 ธันวาคม 2561 เทานั้น 
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6.2.3  ผูสมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร ไดท่ีระบบรับสมัคร Online http://khonkaen-
ess.rmuti.ac.th/eAdmission/eApplicant/InfoEAdmission.aspx  หลังจากผูสมัครไปชําระเงิน
แลว 3 วันทําการ ไมรวมวันหยุด 
6.2.4  พิมพบัตรเขาหองสอบและใบประวัติสวนตัว  โดยใหผูสมัครไปที่ ระบบรับสมัคร Online 
(ระหวางวันที่ 12 –  15 ธันวาคม 2561) นํามาในวันสอบคัดเลือกฯ 
 

6.3  ขั้นตอนการรับสมัครฯ 
ขั้นตอนการดําเนินการ วิธีการดําเนินการ 

 ผูสมัครศึกษาเกณฑคุณสมบตัผิูสมคัร
ตามที่สาขาวิชากําหนด 

สามารถ Download ไดที่หนาเวบ็ไซตของระบบรับสมัครOnline โดยไปที่เมนู 
หนาแรก หรือ www.kkc.rmuti.ac.th 

 เขากรอกขอมูลการสมัครออนไลน 
- กรอกขอมูลสรางบัญชีผูใชงาน 

- กรอกขอมูลการสมัคร  
- พิมพใบสมัครสอบคัดเลือก 

เขาสูระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลนที่ http://khonkaen-
ess.rmuti.ac.th/eAdmission/eApplicant/InfoEAdmission.aspx 

(ระหวางวันที่ 22 ตุลาคม – 7 ธันวาคม 2561) 
 ผูสมัครกรอกขอมูล 

     - กรอกขอมูลทําการสรางบัญชีผูใชงาน เพื่อสรางรหัสสําหรับเขาระบบ 

     - กรอกขอมูลการสมัครใหครบถวน โดย Login จาก E-mail และ Password 
     - เลือกสาขาวิชาที่ตองการสมคัร 

 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนทําการบันทึก 

 พิมพใบสมัครสอบคดัเลือก ไปชําระเงินทีธ่นาคาร 
(ชําระเงินภายในวันทีก่ําหนด ซึ่งระบุอยูในใบสมัครสอบคดัเลือก) 

 ชําระเงินคาสมัครสอบ ผูสมัครถือใบสมัครสอบคัดเลือก ไปชําระเงินที่ธนาคารกรุงไทย / ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่กําหนด ซึ่งไดระบุไวในใบแจงการชําระ
เงิน เมื่อผูสมัครชําระเงินเรียบรอยแลว เจาหนาที่ธนาคารจะประทับตราเพื่อเปน
หลักฐานการรับชําระคาสมัครสอบคัดเลือก พรอมคืนเอกสารสวนของผูสมัครเพื่อ
เก็บไวเปนหลักฐานการสมัคร  

(โปรดตรวจสอบหลักฐานการชําระเงินคาสมัครสอบคัดเลือกใหถกูตอง) 
  ตรวจสอบสถานะการสมัคร ผูสมคัรสามารถตรวจสอบสถานะการสมคัร ไดที่ ระบบรับสมัครออนไลน 

http://khonkaen-ess.rmuti.ac.th/eAdmission/eApplicant/InfoEAdmission.aspx 

หลังจากผูสมัครไปชําระเงินแลว 3 วันทําการ ไมรวมวันหยุด 
หากผูสมัครลืมรหัสผาน ดําเนินการดังน้ี 
1. เขาสูระบบรับสมัคร http://khonkaen-
ess.rmuti.ac.th/eAdmission/eApplicant/InfoEAdmission.aspx  
กดสมัครคลิกที่น่ี 
2. หนา Login บริเวณดานลางจะมีขอความ ลืมรหัสผาน กดที่นี ่คลิกที่ขอความ 
3. ระบบจะใหผูสมคัรกรอกขอมลู โดยผูสมัครกรอก เลขประจําตัวประชาชน และ
กดขอความ ตรวจสอบ E-Mail ระบบจะทําการแจงอีเมลทีผู่สมัครไดสมัครไวใน
ระบบ 
4. ผูสมัคร คัดลอกอีเมลทีร่ะบบแจงข้ึนมา ใสในกลองขอความ E-Mail  
5. ใหผูสมัครกําหนดรหัสผานขึ้นมาใหม โดยใสในกลองขอความ กําหนดรหัสผาน
ใหม และกลองขอความ ยืนยนัรหัสผานใหม และกด ยนืยัน 
6. ไปที่เมนูดานซายมือ คลิกทีเ่มน ูหนาแรก ทําการ Login เขาระบบอีกครั้งตามที่
ผูสมคัรไดทําการแกรหสัผานใหม 

 พิมพบัตรเขาหองสอบและใบประวัติ
สวนตัว 

ผูสมคัรไปที่ ระบบรับสมัครออนไลน (ระหวางวันที่ 12 –  15 ธันวาคม 2561) 
http://khonkaen-ess.rmuti.ac.th/eAdmission/eApplicant/InfoEAdmission.aspx 

ทําการ Login เขาระบบ เลือกเมนู พิมพบัตรเขาหองสอบและใบประวัติ 
(การพิมพใบประวัติสวนตัว พรอมติดรูปถายขนาด 1x1.5 นิ้ว จํานวน 1 รูป) 
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 เอกสารประกอบการสอบขอเขียนหรือ
สอบสัมภาษณ 

ในวันสอบคัดเลือกใหผูสมัครนําเอกสารมาดังนี ้
  บัตรประจําตัวสอบ (พิมพจากในระบบ)                 จํานวน  1   ฉบับ 
  ใบประวัติ (พิมพจากในระบบ)                             จํานวน  1   ฉบับ 
 บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง) 
  สําเนาใบแสดงผลการเรียน (รบ.) หรือ กรณีผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณยังไม
สําเร็จการศึกษา ใหใชใบรับรองผลการศึกษา ที่ระบุผลการเรียนลาสุด  
นํามาแสดงแทน                                               จํานวน 1  ฉบับ 
 แฟมสะสมผลงาน  
 เอกสารอื่นๆ (ตามที่แตสาขาวิชากําหนดในเกณฑคุณสมบัติผูสมัคร) 

 ตรวจสอบรายชื่อผูมสีิทธิ์สอบและ 
หองสอบ 

สามารถตรวจสอบรายชื่อผูมสีิทธิ์สอบและหองสอบ ไดที ่ www.kkc.rmuti.ac.th 
หรือบอรดหนาหองแผนกสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 1 ชั้น 1  
(วันท่ี 12 ธันวาคม 2561) 

หมายเหตุ 
   ผูสมัครสามารถสมัครได 1 สาขาวิชา เทานั้น 
    กรณผีูสมัครพิมพขอมลูผดิและไดชําระเงินคาสมัครไปแลว ผูสมัครจะไมสามารถแกไขขอมลูได หลังจากทําการยืนยันและพมิพ
ใบสมัครสอบคัดเลือกไปชําระเงินที่ธนาคารแลว โปรดตรวจสอบขอมูลกอนทําการยืนยัน 
หากมีขอสงสัยสามารถตดิตอสอบถาม ได 3 ชองทาง ดังน้ี 
                   1. ทาง E-Mail : wanwipa1616@gmail.com  
                   2. ทาง  Inbox Page Facebook  แผนกงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน วิทยาเขตขอนแกน 

                   3. ทางหมายเลขโทรศัพท 043-283709  
ผูสมัครที่ไดทําการสมัครและชําระเงินคาสมัครแลว มหาวิทยาลัยฯ จะไมมีการคืนเงินไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

7. กําหนดการการสอบคัดเลือกฯ  
7.1  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน และหรือการสอบสัมภาษณ วัน / เวลา / สถานที่สอบ         

ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ตรวจสอบรายชื่อฯ ไดที่บอรดหนาหองแผนกสงเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน  อาคาร 1 ชั้น 1  และที ่ www.kkc.rmuti.ac.th 

7.2  สอบขอเขียน และหรือการสอบสัมภาษณ  ในวันที ่15 ธันวาคม  2561  
หากผูสมัครตามที่ระบุในประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบฯ ไมมาสอบตามกําหนดวัน-เวลา ดังกลาว 
จะถือวาสละสิทธิ์ 

7.3  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอฯ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 โดยจะติดประกาศผลการสอบ
คัดเลือกฯ ที่บอรดหนาหองแผนกสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 1 ชั้น 1  และผานทาง 
www.kkc.rmuti.ac.th 

7.4  ชําระเงินคาขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน วันที ่24 ธันวาคม 2561 – 4  มกราคม 2562  
ที่ธนาคารกรุงไทย / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ 

7.5  รายงานตัวสงเอกสารและชําระคาอุปกรณ วันที่ 29 – 31 มกราคม 2562 การแตงกาย ในวันสอบ
คัดเลือกฯ และในวันรายงานตัวฯ ใหใสชุดนักเรียน / นักศึกษา เทานั้น 
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เกณฑ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมประจําปีการศึกษา 2562 

ที่ทีท่ี่ที่    
รหสัรหสัรหสัรหสั    

สาขาสาขาสาขาสาขา    
หลกัสตูรหลกัสตูรหลกัสตูรหลกัสตูร////สาขาวชิาสาขาวชิาสาขาวชิาสาขาวชิา    

จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน    

รบัรบัรบัรบั 

เรยีนดีเรยีนดีเรยีนดีเรยีนดีภายนอกภายนอกภายนอกภายนอก    กิจกรรม/กีฬา 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

จํานวน 
เกรด 

สะสม 

จํานวน เกรด 

สะสม 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) รับวุฒิ ปวช. และ ม.6 

1 101 ช่างกลโรงงาน(ภาคปกติ) 15 15 2.75 - - 

เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาอยูร่ะดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) กลุ่มสาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเขียน
แบบเครื่องกล  สาขาวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบํารุง 
สาขาวิชาแม่พิมพ์พลาสติก สาขาวิชาแม่พิมพ์โลหะ 
สาขาวิชาอุปกรณจั์บยึด หรือเทียบเท่าหรือให้เป็นไป
ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูร้บัผิดชอบหลักสูตร 

2 102 
ช่างท่อและประสาน 

(ภาคปกติ) 
20 20 2.50 - - 

1. เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)   กลุ่มสาขาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ
เทียบเท่า หรือหรือให้เป็นไปตามความเห็นชอบของ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2. เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเทียบเท่า หรือให้เป็นไป
ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูร้บัผิดชอบหลักสูตร 

 

3 

 
103 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์     
(ภาคปกติ) 

40 35 2.75 5 2.50 

เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาอยูร่ะดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่าหรือให้
เป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร 

4 104 
ออกแบบการผลติ 

(ภาคปกติ) 
25 25 2.75 - - 

1. เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)  สายช่างอุตสาหกรรมหรือให้เป็นไปตามดลุย
พินิจของคณะกรรมการประจําหลกัสูตร 

2. เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
ทุกกลุ่ม สาระการเรียนรู้หรือเทียบเท่าหรือให้เป็นไป
ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูร้บัผิดชอบหลักสูตร 

5 105 
ช่างเครื่องมือกลอัตโนมัติ
(ภาคปกติ) 

23 20 2.75 3 2.50 

1. รับผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) กลุ่มสาขา/สาขางานช่างเครื่องมือกล ช่างกล
โรงงาน ช่างแม่พิมพ์ ช่างโลหะการ ช่างเช่ือมโลหะ ช่าง
เขียนแบบ ช่างซ่อมบํารุง ช่างยนต ์สาขาวิชาเครื่องกล
ทุกสาขางาน หรือเทียบเท่าหรือให้เป็นไปตามความ
เห็นชอบของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร 

2. รับผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
(ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หรือ
เทียบเท่าหรือให้เป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ที่ทีท่ี่ที่    
รหสัรหสัรหสัรหสั    

สาขาสาขาสาขาสาขา    
หลกัสตูรหลกัสตูรหลกัสตูรหลกัสตูร////สาขาวชิาสาขาวชิาสาขาวชิาสาขาวชิา    

จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน    

รบัรบัรบัรบั 

เรยีนดีเรยีนดีเรยีนดีเรยีนดีภายนอกภายนอกภายนอกภายนอก    กิจกรรม/กีฬา 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

จํานวน 
เกรด 

สะสม 

จํานวน เกรด 

สะสม 

6 106 ช่างกลเกษตร(ภาคปกติ) 10 5 2.75 5 2.50 

1.เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาอยูร่ะดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) สาขาวิชาช่างกลเกษตร สาขาวิชาช่างยนต์ 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างโลหะ สาขางานใน 

สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบํารุง 
สาขาวิชาโลหะการ สาขางานช่างเกษตรหรือเทียบเท่า
หรือให้เป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2. เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) หรือเทียบเท่า หรือให้เป็นไปตามความเห็นชอบ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

7 107 ช่างยนต์(ภาคปกติ) 20 20 2.75 - - 

เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาอยูร่ะดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) กลุ่มสาขา/สาขางานเครื่องกล สาขางานยาน
ยนต์ หรือเทียบเท่าหรือให้เป็นไปตามความเห็นชอบของ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

8 108 ช่างก่อสร้าง(ภาคปกติ) 25 25 2.75 - - 

เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาอยูร่ะดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้างช่างโยธาช่างสํารวจ ช่าง
เทคนิคสถาปัตยกรรมหรือเทียบเท่าหรือให้เป็นไปตาม
ความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

9 109 ช่างโยธา(ภาคปกติ) 25 25 2.75 - - 

เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาอยูร่ะดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  ช่างโยธา ช่างสํารวจ  
และช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม หรอืเทียบเท่า หรือให้
เป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร 

ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) รับวุฒิ ปวส. 

10 201 
เทคโนโลยีอุตสาหการ 
(อส.บ. 2 ปี ต่อเน่ือง) 
(ภาคปกติ) 

11 10 2.75 1 2.50 

เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
(ปวส.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาเทคนิค
การผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม ช่างเช่ือม  ช่างกลโลหะ  
ช่างซ่อมบํารุง ช่างท่อและประสาน ช่างแม่พิมพ์  ช่าง
เครื่องกล–การผลิต ช่างเขียนแบบเครื่องกล หรือ
เทียบเท่าหรือให้เป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

11 203 
วิศวกรรมท่ออุตสาหกรรม  
(อส.บ. 2 ปี ต่อเน่ือง) 
(ภาคปกติ) 

10 10 2.75 - - 

เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) กลุ่มสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ช่างท่อและ
ประสาน ช่างเช่ือมและโลหะแผ่น ช่างกลโรงงาน ช่างกล
โลหะ โลหะการ  เทคนิคโลหะ เทคนิคการผลิต ช่าง
เขียนแบบเครื่องกล ออกแบบการผลิต ช่างอุตสาหกรรม
เทคนิคการซ่อมบํารุง ช่างเครื่องกล หรือเทียบเท่าหรือ
ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
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ที่ทีท่ี่ที่    
รหสัรหสัรหสัรหสั    

สาขาสาขาสาขาสาขา    
หลกัสตูรหลกัสตูรหลกัสตูรหลกัสตูร////สาขาวชิาสาขาวชิาสาขาวชิาสาขาวชิา    

จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน    

รบัรบัรบัรบั 

เรยีนดีเรยีนดีเรยีนดีเรยีนดีภายนอกภายนอกภายนอกภายนอก    กิจกรรม/กีฬา 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

จํานวน 
เกรด 

สะสม 

จํานวน เกรด 

สะสม 

 

12 205 
เทคโนโลยีออกแบบการ
ผลิต (อส.บ. 2 ปี ต่อเน่ือง) 
(ภาคปกติ) 

10 10 2.75 - - 

เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) กลุ่มสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ช่างออกแบบ 
ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องกล 
ช่างซ่อมบํารุง หรือเทียบเท่าหรือให้เป็นไปตามความ
เห็นชอบของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร 

ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) รับวุฒิ ปวส. 

 

14 

 
301 

 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
สาขาวิศวกรรมการเช่ือม   
(ค.อ.บ. 5 ปี เทียบโอน) 
(ภาคปกติ) 

25 25 2.60 - - 

เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) ประเภทหรือสายช่างอุตสาหกรรม ช่างโลหะ ช่าง
เช่ือมโลหะ ช่างท่อและประสาน ช่างเช่ือม ช่างเทคนิค
โลหะ ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ ช่างเขียนแบบ
เครื่องกล ช่างเทคนิคโลหะและโลหะการ ช่างเช่ือมโลหะ
และโลหะแผ่น ช่างโลหะการ ช่างโลหะวิทยา ช่าง
เทคนิคอุตสาหกรรม ช่างออกแบบการผลิต ช่างเขียน
แบบ ช่างเครื่องกล เทคนิคพ้ืนฐานหรือเทียบเท่าหรือให้
เป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูรโดยการเทียบโอนผลการเรียน  

 

15 303 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เครื่องกล (ค.อ.บ. 5 ปี
เทียบโอน) (ภาคปกติ) 

10 10 2.75 - - 

เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) ประเภทหรือสายวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชา
ช่างยนต์ หรือเทียบเท่าหรือให้เป็นไปตามความเห็นชอบ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรโดยการเทียบโอนผล
การเรยีน 

 

16 

 
 

305 
 

ครุศาสตร ์
อุตสาหกรรม 
สาขาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสฯ์ 
(ค.อ.บ. 5 ปี เทียบโอน) 
(ภาคปกติ) 

15 12 2.75 3 2.50 

เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์-สื่อสาร สาขา
อิเล็กทรอนิกส-์เทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส-์เสียงและภาพ  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส-์
อุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส-์อิเล็กทรอนิกส ์
อากาศยาน สาขาวิชาโทรคมนาคม  

ระดับปริญญาตรี  4 ปี รับวุฒิ ปวช. 

 

17 402 
วิศวกรรมท่ออุตสาหกรรม 
(อส.บ. 4 ปี) (ภาคปกติ) 

5 5 2.75 - - 
เป็นผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ประเภทหรือสายวิชาช่างอุตสาหกรรม ทุก
สาขาวิชา หรือเทียบเท่าหรือให้เป็นไปตามความ
เห็นชอบของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร 

ระดับปริญญาตรี  5 ปี รับวุฒิ ปวช. 
 

18 501 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
(ค.อ.บ. 5 ปี) (ภาคปกติ) 

10 10 2.75 - - 
เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สายช่างอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่าหรือให้เป็นไปตาม
ความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

19 502 
วิศวกรรมโยธา 
(ค.อ.บ. 5 ปี) (ภาคปกติ) 

3 3 2.75 - - 
เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสํารวจ  ช่างเทคนิค
สถาปัตยกรรม  
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ที่ทีท่ี่ที่    
รหสัรหสัรหสัรหสั    

สาขาสาขาสาขาสาขา    
หลกัสตูรหลกัสตูรหลกัสตูรหลกัสตูร////สาขาวชิาสาขาวชิาสาขาวชิาสาขาวชิา    

จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน    

รบัรบัรบัรบั 

เรยีนดีเรยีนดีเรยีนดีเรยีนดีภายนอกภายนอกภายนอกภายนอก    กิจกรรม/กีฬา 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

จํานวน 
เกรด 

สะสม 

จํานวน เกรด 

สะสม 

 

20 503 
วิศวกรรมไฟฟ้า 
(ค.อ.บ. 5 ปี) (ภาคปกติ) 

15 15 2.75 - - 
เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาไม่ต่าํกว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า  สาขาวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์หรือเทียบเท่าหรือให้เป็นไปตามความ
เห็นชอบของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร 

 

21 504 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม 
(ค.อ.บ. 5 ปี) (ภาคปกติ) 

3 3 2.75 - - 

เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาช่างโทรคมนาคม หรือ
เทียบเท่า หรือให้เป็นไปตามดลุยพินิจของ
คณะกรรมการประจําหลักสตูร 

 

22 505 
วิศวกรรมการเช่ือม 
(ค.อ.บ. 5 ปี) (ภาคปกติ) 

5 5 2.50 - - 
เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาไม่ต่าํกว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่าหรือ
ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

 

23 506 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
(ค.อ.บ. 5 ปี) (ภาคปกติ) 

10 10 2.75 - - 
เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สายช่างอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า หรือให้เป็นไปตาม
ความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

24 507 
วิศวกรรมเครื่องกล 
(ค.อ.บ. 5 ปี) (ภาคปกติ) 

5 5 2.75 - - 
เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาไม่ต่าํกว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่าหรือ
ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
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เกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (โควตา) ประเภทผู้พิการ  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจําปีการศึกษา 2562  

ที่ทีท่ี่ที่    
รหสัรหสัรหสัรหสั    

สาขาสาขาสาขาสาขา    
หลกัสตูรหลกัสตูรหลกัสตูรหลกัสตูร////สาขาวชิาสาขาวชิาสาขาวชิาสาขาวชิา    

เรยีนดีเรยีนดีเรยีนดีเรยีนดีภายนอกภายนอกภายนอกภายนอก    

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

จํานวนรับ 
เกรด 

สะสม 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) รับวุฒิ ปวช. และ ม.6 

1 

 

 

 

 

105 

 

 

 

 

ช่างเครื่องมือกลอัตโนมัติ
(ภาคปกติ) 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2.50 

1. เป็นผู้พิการ ประเภทท่ี 4 บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการ
เคลื่อนไหว หรือสุขภาพตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กําหนด
ประเภท และหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552   ท้ังน้ีผู้เข้า
ศึกษาจะต้องสามารถดูแลตัวเองได้ และไม่เป็นปัญหาต่อการเข้าปฏบัิติการ
ร่วมกับเครื่องจักรกลการผลิต 
2. เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กลุ่มสาขา/สาขา
งานช่างเครื่องมือกล ช่างกลโรงงาน ช่างแม่พิมพ์ ช่างโลหะการ ช่างเช่ือมโลหะ 
ช่างเขียนแบบ ช่างซ่อมบํารุง ช่างยนต์ สาขาวิชาเครื่องกลทุกสาขางาน หรือ
เทียบเท่า หรือให้เป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร 
3. รับผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุม่สาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ กลุม่สาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หรือเทียบเท่า หรือ
ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) รับวุฒิ ปวส. 

2 

 

 

 

201 

 

 

 

เทคโนโลยีอุตสาหการ 
(อส.บ. 2 ปี ต่อเน่ือง) 
(ภาคปกติ) 

 

 

 

2 

 

 

 

2.50 

1. เป็นผู้พิการ ประเภทท่ี 4 บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการ
เคลื่อนไหว หรือสุขภาพตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กําหนด
ประเภท และหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552  ท้ังน้ีผู้เข้า
ศึกษาจะต้องสามารถดูแลตัวเองได้ และไม่เป็นปัญหาต่อการเข้าปฏบัิติการ
ร่วมกับเครื่องจักรกลการผลิต 

2. เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สายวิชาช่าง
อุตสาหกรรม ในสาขาวิชาเทคนิคการผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม ช่างเช่ือม  
ช่างกลโลหะ  ช่างซ่อมบํารุง ช่างท่อและประสาน ช่างแม่พิมพ์  ช่างเครื่องกล–
การผลิต  ช่างเขียนแบบ เครื่องกล หรือเทียบเท่า หรือให้เป็นไปตามความ
เห็นชอบของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร  
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เกณฑ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (โควตา)  
 เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ประจําปีการศึกษา 2562 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

 

ที่ทีท่ี่ที่    
รหสัรหสัรหสัรหสั    
สาขาสาขาสาขาสาขา    

หลักสตูรหลักสตูรหลักสตูรหลักสตูร////สาขาวชิาสาขาวชิาสาขาวชิาสาขาวชิา    
จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน    

รบัรบัรบัรบั 

เรยีนดีเรยีนดีเรยีนดีเรยีนดีภายนอกภายนอกภายนอกภายนอก    กิจกรรม/กีฬา 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

จํานวน 
เกรด 
สะสม 

จํานวน เกรด 
สะสม 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (แผนการเรียน 4 ปี)  (รับวุฒิ ปวช.) 

1 421 
สาขาวิชาวิศวกรรม        
อุตสาหการ (วศ.บ.) 
(ภาคปกติ) 

5 3 3.00 2 2.75 

- ผู้ท่ีกําลังศึกษาอยู่ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สายวิชาช่างอุตสาหกรรม   
หรือเทียบเท่าท่ีสาขาวิชาฯ 
พิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติท่ี
เหมาะสม 

2 422 
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ  
(วศ.บ.)(ภาคปกติ) 

5 3 2.75 2 2.75 

- ผู้ท่ีกําลังศึกษาอยู่ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สายวิชาช่างอุตสาหกรรมหรือ
เทียบเท่าท่ีสาขาวิชาฯ พิจารณา
แล้วว่ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

3 423 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
(วศ.บ.)(ภาคปกติ) 

5 3 3.00 2 2.75 

- ผู้ท่ีกําลังศึกษาอยู่ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สายวิชาช่างอุตสาหกรรม  หรือ
เทียบเท่าท่ีสาขาวิชาฯ พิจารณา
แล้วว่ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

4 424 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(วศ.บ.)(ภาคปกติ) 

5 3 3.25 2 2.50 

- ผู้ท่ีกําลังศึกษาอยู่ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สายวิชาช่างอุตสาหกรรมหรือ
เทียบเท่าท่ีสาขาวิชาฯ พิจารณา
แล้วว่ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

5 425 
สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร (วศ.บ.) 
(ภาคปกติ) 

5 3 2.75 2 2.50 

- ผู้ท่ีกําลังศึกษาอยู่ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สายวิชาช่างอุตสาหกรรมหรือ
เทียบเท่าท่ีสาขาวิชาฯ พิจารณา
แล้วว่ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

6 426 
สาขาวิชาวิศวกรรม 
หลังการเก็บเก่ียวและแปร
สภาพ (วศ.บ.)(ภาคปกติ) 

5 3 2.75 2 2.50 

- ผู้ท่ีกําลังศึกษาอยู่ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สายวิชาช่างอุตสาหกรรมหรือ
เทียบเท่าท่ีสาขาวิชาฯ พิจารณา
แล้วว่ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 
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ที่ทีท่ี่ที่    
รหสัรหสัรหสัรหสั    
สาขาสาขาสาขาสาขา    

หลักสตูรหลักสตูรหลักสตูรหลักสตูร////สาขาวชิาสาขาวชิาสาขาวชิาสาขาวชิา    
จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน    

รบัรบัรบัรบั 

เรยีนดภีายนอกเรยีนดภีายนอกเรยีนดภีายนอกเรยีนดภีายนอก    กิจกรรม/กีฬา 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

จํานวน 
เกรด 
สะสม 

จํานวน เกรด 
สะสม 

7 427 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(วศ.บ.)(ภาคปกติ) 

5 3 3.00 2 2.75 

- ผู้ท่ีกําลังศึกษาอยู่ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
สายวิชาช่างอุตสาหกรรมหรือ
เทียบเท่าท่ีสาขาวิชาฯ พิจารณา 
แล้วว่ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

8 428 
สาขาวิชาวิศวกรรม 
อิเล็กทรอนิกส์ฯ (วศ.บ.) 
(ภาคปกติ) 

5 3 3.00 2 2.75 

- ผู้ท่ีกําลังศึกษาอยู่ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
สายวิชาช่างอุตสาหกรรมหรือ
เทียบเท่าท่ีสาขาวิชาฯ พิจารณา 
แล้วว่ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

9 429 
สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์(วศ.บ.) 
(ภาคปกติ) 

5 3 3.00 2 2.75 

- ผู้ท่ีกําลังศึกษาอยู่ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
สายวิชาช่างอุตสาหกรรมหรือ
เทียบเท่าท่ีสาขาวิชาฯ พิจารณา 
แล้วว่ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

10 430 
สาขาวิชาวิศวกรรม 
เมคคาทรอนิกส์ (วศ.บ.) 
(ภาคปกติ) 

5 3 3.00 2 2.75 

- ผู้ท่ีกําลังศึกษาอยู่ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
สายวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือ
เทียบเท่าท่ีสาขาวิชาฯ พิจารณา 
แล้วว่ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

11 431 
สาขาวิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล – ระบบราง 
(วศ.บ.) (ภาคปกติ) 

5 3 3.25 2 2.75 

- ผู้ท่ีกําลังศึกษาอยู่ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สายวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือ
เทียบเท่าท่ีสาขาวิชาฯ พิจารณา
แล้วว่ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

12 432 
สาขาวิชาวิศวกรรม 
โยธา – ระบบราง (วศ.บ.) 
(ภาคปกติ) 

5 3 3.00 2 2.75 

- ผู้ท่ีกําลังศึกษาอยู่ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สายวิชาช่างอุตสาหกรรม  หรือ
เทียบเท่าท่ีสาขาวิชาฯ พิจารณา
แล้วว่ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

13 433 
สาขาวิชาวิศวกรรม 
ไฟฟ้า – ระบบราง (วศ.บ.) 
(ภาคปกติ) 

5 3 3.00 2 2.75 

- ผู้ท่ีกําลังศึกษาอยู่ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สายวิชาช่างอุตสาหกรรม  หรือ
เทียบเท่าท่ีสาขาวิชาฯ พิจารณา
แล้วว่ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 
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ที่ทีท่ี่ที่    
รหสัรหสัรหสัรหสั    
สาขาสาขาสาขาสาขา    

หลักสตูรหลักสตูรหลักสตูรหลักสตูร////สาขาวชิาสาขาวชิาสาขาวชิาสาขาวชิา    
จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน    

รบัรบัรบัรบั 

เรยีนดภีายนอกเรยีนดภีายนอกเรยีนดภีายนอกเรยีนดภีายนอก    กิจกรรม/กีฬา 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา    

จํานวน 
เกรด 
สะสม 

จํานวน เกรด 
สะสม 

14 434 
สาขาวิชาวิศวกรรม     
อุตสาหการ-การผลิต
(วศ.บ.) (ภาคปกติ) 

5 3 3.00 2 2.75 

- ผู้ท่ีกําลังศึกษาอยู่ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชา
ช่างอุตสาหกรรม  หรือเทียบเท่าท่ี
สาขาวิชาฯ พิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติ
ท่ีเหมาะสม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (แผนการเรียนเทียบโอน 3 ปี)  (รับวุฒิ ปวส.) 

15 321 
สาขาวิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ (วศ.บ.) 
(ภาคปกติ) 

5 4 3.00 1 2.50 

- ผู้ท่ีกําลังศึกษาอยู่ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สายวิชาช่างอุตสาหกรรม  ช่างกล
โรงงาน ช่างซ่อม 
บํารุงเครื่องจักรกล ช่างโลหะ  ช่างผลิต
เครื่องมือและแม่พิมพ์ ช่างออกแบบการ
ผลิต ช่างท่อประสาน  ช่างเครื่องกล  
ช่างเทคนิคการผลิต  ช่างเขียนแบบ
เครื่องกล หรือเทียบเท่าท่ี  สาขาวิชาฯ  
พิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

16 323 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
(วศ.บ.)(ภาคปกติ) 

5 4 3.00 1 2.50 

- ผู้ท่ีกําลังศึกษาอยู่ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สายวิชาช่างอุตสาหกรรม  สาขาช่าง
ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสํารวจ เทคโนโลยี
ขนส่ง การบริหารงานก่อสร้าง  และช่าง
เขียนแบบโยธา  หรือเทียบเท่าท่ี
สาขาวิชาฯ พิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติ
ท่ีเหมาะสม 

17 325 
สาขาวิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล (วศ.บ.) 
(ภาคปกติ) 

5 4 3.50 1 2.50 

- ผู้ท่ีกําลังศึกษาอยู่ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สาขาช่างยนต์ ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่าง
จักรกลหนัก ช่างกลเรือ ช่างกลเกษตร  
ช่างเครื่องทําความเย็น 
และปรับอากาศ หรือเทียบเท่าท่ีสาขาวิชา
ฯ พิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม 

18 327 
สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร 
(ภาคปกติ) 

5 4 2.75 1 2.50 

- ผู้ท่ีกําลังศึกษาอยู่ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สายวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
ท่ีสาขาวิชา พิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติ
ท่ีเหมาะสม 
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ท่ี 
รหัส 
สาขา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวน 

รับ 

เรยีนดภีายนอกเรยีนดภีายนอกเรยีนดภีายนอกเรยีนดภีายนอก กิจกรรม/กีฬา 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา    จํานวน เกรด 

สะสม 
จํานวน เกรด 

สะสม 

19 329 
สาขาวิชาวิศวกรรม 
ไฟฟ้า (วศ.บ.) 
(ภาคปกติ) 

10 8 3.00 2 2.50 

- ผู้ท่ีกําลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายวิชาช่าง
อุตสาหกรรม  สาขาช่างไฟฟ้า  ช่างไฟฟ้า-
อุตสาหกรรม ช่างเครื่องมือวัด หรือ
เทียบเท่าท่ีสาขาวิชาฯ พิจารณาแล้วว่ามี
คุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

20 331 
สาขาวิชาวิศวกรรม 
อิเล็กทรอนิกส์ฯ 
(วศ.บ.)(ภาคปกติ) 

10 8 3.00 2 2.50 

- ผู้ท่ีกําลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายวิชาช่าง
อุตสาหกรรม สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์   
ช่างไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์  ช่างโทรคมนาคม  
ช่างอิเล็กทรอนิกส์–สื่อสาร                 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน และเทคนิค  
คอมพิวเตอร์  หรือเทียบเท่าท่ีสาขาวิชาฯ 
พิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

21 333 
สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ (วศ.บ.)
(ภาคปกติ) 

10 8 3.00 2 2.50 

ผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 
สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์  ช่างอิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร  
เทคนิคคอมพิวเตอร์  ช่างไฟฟ้า  เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์  หรือเทียบเท่า  ท่ีสาขาวิชา
พิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


