
รอบท่ี 4  การ
รับสมัคร 

Admission

ระบบ
โควตา

ระบบ
รับตรง

รับ/ไม
รับ

ใชวิชา
เฉพาะ

รายละเอียด จํานวน
รับ

รับ/ไม
รับ

ใชวิชา
เฉพาะ

รายละเอียด จํานวน
รับ

รับ/ไม
รับ

ใชวิชา
เฉพาะ

รายละเอียด จํานวนรับ รับ/ไมรับ รับ/ไม
รับ

ใชวิชา
เฉพาะ

รายละเอียด จํานวน
รับ

1 19934240220 คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
         (วิทยาเขต
ขอนแกน)

 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร
 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ

30 25 5 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. ทุกแผนการเรียน
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป (30%)
4. Portfolio (40%)
5. สอบสัมภาษณ (30%)
6. มีคุณสมบัติในขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ (จะพิจารณาเปนกรณี
พิเศษ)
ใหผูสมัครนํามาแสดงใน Portfolio
  6.1 เขารวมกิจกรรมทางดานวิชาการ
  6.2 เขารวมกิจกรรมทางดานกีฬา
  6.3 เขารวมกิจกรรมทางดานวัฒนธรรม

15 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. ทุกแผนการเรียน
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป (30%)
4. ใช GAT 85 (20%)
5. สอบสัมภาษณ (50%)

10 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. ทุกแผนการเรียน
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป (30%)
4. ใช GAT 85 (20%)
5. สอบสัมภาษณ (50%)

3 ไมรับ รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. ทุกแผนการเรียน
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป (30%)
4. ใช GAT 85 (20%)
5. สอบสัมภาษณ (50%)

2

2 19934220120 คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
         (วิทยาเขต
ขอนแกน)

สาขาวิชาการจัดการ 
หลักสูตร  ปริญญาตรี 4 ป ปกติ

30 15 15 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. ทุกแผนการเรียน
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป (30%)
4. Portfolio (40%)
5. สอบสัมภาษณ (30%)
6. มีคุณสมบัติในขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ (จะพิจารณาเปนกรณี
พิเศษ)
ใหผูสมัครนํามาแสดงใน Portfolio
  6.1 เขารวมกิจกรรมทางดานวิชาการ
  6.2 เขารวมกิจกรรมทางดานกีฬา
  6.3 เขารวมกิจกรรมทางดานวัฒนธรรม

10 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. ทุกแผนการเรียน
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป (40%)
4. ใช GAT 85 (20%)
5. สอบสัมภาษณ (40%)

5 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. ทุกแผนการเรียน
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป (40%)
4. ใช GAT 85 (20%)
5. สอบสัมภาษณ (40%)

5 ไมรับ รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. ทุกแผนการเรียน
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป (40%)
4. ใช GAT 85 (20%)
5. สอบสัมภาษณ (40%)

10

3 19934210120 คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
         (วิทยาเขต
ขอนแกน)

สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตร ปริญญาตรี 4 ป ปกติ

50 40 10 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. ทุกแผนการเรียน
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป (30%)
4. Portfolio (40%)
5. สอบสัมภาษณ (30%)
6. มีคุณสมบัติในขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ (จะพิจารณาเปนกรณี
พิเศษ)
ใหผูสมัครนํามาแสดงใน Portfolio
  6.1 เขารวมกิจกรรมทางดานวิชาการ
  6.2 เขารวมกิจกรรมทางดานกีฬา
  6.3 เขารวมกิจกรรมทางดานวัฒนธรรม

30 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. ทุกแผนการเรียน
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป (40%)
4. ใช GAT 85 (20%)
5. สอบสัมภาษณ (40%)

10 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. ทุกแผนการเรียน
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป (50%)
4. สอบสัมภาษณ (50%)

5 ไมรับ รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. ทุกแผนการเรียน
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป (50%)
4. สอบสัมภาษณ (50%)

5

4 19934230220 คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
         (วิทยาเขต
ขอนแกน)

 สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตร ปริญญาตรี 4 ป ปกติ

35 20 15 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. ทุกแผนการเรียน
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป (30%)
4. Portfolio (40%)
5. สอบสัมภาษณ (30%)
6. มีคุณสมบัติในขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ (จะพิจารณาเปนกรณี
พิเศษ)
ใหผูสมัครนํามาแสดงใน Portfolio
  6.1 เขารวมกิจกรรมทางดานวิชาการ
  6.2 เขารวมกิจกรรมทางดานกีฬา
  6.3 เขารวมกิจกรรมทางดานวัฒนธรรม

10 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. ทุกแผนการเรียน
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป (40%)
4. ใช GAT 85 (30%)
5. สอบสัมภาษณ (30%)

10 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. ทุกแผนการเรียน
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป (30%)
4. ใช GAT 85 (30%)
5. สอบสัมภาษณ (40%)

5 ไมรับ รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. ทุกแผนการเรียน
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป (30%)
4. ใช GAT 85 (30%)
5. สอบสัมภาษณ (40%)

10

5 19934220320 คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
         (วิทยาเขต
ขอนแกน)

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส   หลักสูตร 
ปริญญาตรี 4 ป ปกติ

45 40 5 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. ทุกแผนการเรียน
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป (30%)
4. Portfolio (40%)
5. สอบสัมภาษณ (30%)
6. มีคุณสมบัติในขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ (จะพิจารณาเปนกรณี
พิเศษ)
ใหผูสมัครนํามาแสดงใน Portfolio
  6.1 เขารวมกิจกรรมทางดานวิชาการ
  6.2 เขารวมกิจกรรมทางดานกีฬา
  6.3 เขารวมกิจกรรมทางดานวัฒนธรรม

25 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. ทุกแผนการเรียน
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป (30%)
4. ใช GAT 85 (20%)
5. สอบสัมภาษณ (50%)

15 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. ทุกแผนการเรียน
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.30 ขึ้นไป (30%)
4. ใช GAT 85 (20%)
5. สอบสัมภาษณ (50%)

3 ไมรับ รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. ทุกแผนการเรียน
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.30 ขึ้นไป (30%)
4. ใช GAT 85 (20%)
5. สอบสัมภาษณ (50%)

2

6 19934220220 คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
         (วิทยาเขต
ขอนแกน)

สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียวและการ
บริการ 
หลักสูตร ปริญญาตรี 4 ป ปกติ

30 15 15 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. ทุกแผนการเรียน
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป (30%)
4. Portfolio (50%)
5. สอบสัมภาษณ (20%)
6. มีคุณสมบัติในขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ (จะพิจารณาเปนกรณี
พิเศษ)
ใหผูสมัครนํามาแสดงใน Portfolio
  6.1 เขารวมกิจกรรมทางดานวิชาการ
  6.2 เขารวมกิจกรรมทางดานกีฬา
  6.3 เขารวมกิจกรรมทางดานวัฒนธรรม

10 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. ทุกแผนการเรียน
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป (40%)
4. ใช GAT 85 (30%)
5. สอบสัมภาษณ (30%)

5 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. ทุกแผนการเรียน
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป (40%)
4. ใช GAT 85 (30%)
5. สอบสัมภาษณ (30%)

5 ไมรับ รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. ทุกแผนการเรียน
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป (40%)
4. ใช GAT 85 (30%)
5. สอบสัมภาษณ (30%)

10

ลํา
ดับ

รหัสคณะ/สาขา ชื่อคณะ
แผนการรับ
ระบบ TCAS

แผนรับ

ตารางคุณสมบัติผูสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในระบบ TCAS  ประจําปการศึกษา 2562
รหัสมหาวิทยาลัย...........199................  ช่ือมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

ชื่อสาขาวิชา
Clearing House รอบท่ี 1 (โควตา Portfolio) Clearing House รอบท่ี 2 (โควตา สอบขอเขียน) รอบท่ี 3 รับตรงรวมกัน รอบท่ี  5  การรับอิสระ
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รอบท่ี 4  การ
รับสมัคร 

Admission

ระบบ
โควตา

ระบบ
รับตรง

รับ/ไม
รับ

ใชวิชา
เฉพาะ

รายละเอียด จํานวน
รับ

รับ/ไม
รับ

ใชวิชา
เฉพาะ

รายละเอียด จํานวน
รับ

รับ/ไม
รับ

ใชวิชา
เฉพาะ

รายละเอียด จํานวนรับ รับ/ไมรับ รับ/ไม
รับ

ใชวิชา
เฉพาะ

รายละเอียด จํานวน
รับ

ลํา
ดับ

รหัสคณะ/สาขา ชื่อคณะ
แผนการรับ
ระบบ TCAS

แผนรับ

ตารางคุณสมบัติผูสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในระบบ TCAS  ประจําปการศึกษา 2562
รหัสมหาวิทยาลัย...........199................  ช่ือมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

ชื่อสาขาวิชา
Clearing House รอบท่ี 1 (โควตา Portfolio) Clearing House รอบท่ี 2 (โควตา สอบขอเขียน) รอบท่ี 3 รับตรงรวมกัน รอบท่ี  5  การรับอิสระ

7 19932210320 คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม        
(วิทยาเขตขอนแกน)

สาขาวิชา ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 5 ป ภาคปกติ 25 20 5 รับ - 1.  เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. ดานวิทย - คณิต        
3. เกรดเฉลี่ย GPAX  2.50   ขึ้นไป
4. สอบสัมภาษณ (70%)
5. Portfolio (30%)

15 รับ วิชาวัด
แวว
ความ
เปนครู

1.เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. ดานวิทย - คณิต        
3. เกรดเฉลี่ย GPAX 2.50  ขึ้นไป
4. วิชาสามัญ 1 วิชา - วิชาฟสิกส (15%) 
5. ใช PAT 3, PAT 4,PAT 5 (15%)       
6. สอบสัมภาษณ (20%)
7. สอบขอเขียน (30%)

5 รับ วิชาวัด
แวว
ความ
เปนครู

1.เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. ดานวิทย - คณิต        
3. สอบสัมภาษณ  (40%)
4. สอบขอเขียน  (60%)

4 ไมรับ รับ วิชาวัด
แวว
ความ
เปนครู

1.เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. ดานวิทย - คณิต        
3. สอบสัมภาษณ (40%)
4. สอบขอเขียน  (60%)

1

8 19932220220 คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม        
(วิทยาเขตขอนแกน)

สาขาวิชา ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟา 
 5 ป   ภาคปกติ

10 8 2 รับ - 1.  เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้น มัธยมศึกษาชั้นปท่ี  6 หรือเทียบเทา 
2. ดานวิทย - คณิต         
3. เกรดเฉลี่ย  GPAX   2.50   ขึ้นไป 
4. สอบสัมภาษณ (50%) 
5. Portfolio (50%)

5 รับ วิชาวัด
แวว
ความ
เปนครู

1.  เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา 
2. ดานวิทย - คณิต        
3. เกรดเฉลี่ย 2.50   ขึ้นไป
4. วิชาสามัญ 2 วิชา (20%)
    - วิชา คณิตศาสตร 1 
     - วิชาฟสิกส 
5. ใช PAT3,PAT5  (20%) 
6. สอบสัมภาษณ  (15%) 
7. Portfolio (15%)
8. สอบขอเขียน  (30%)

3 รับ วิชาวัด
แวว
ความ
เปนครู

1.เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. ดานวิทย - คณิต        
3. สอบสัมภาษณ  (40%)
4. สอบขอเขียน  (60%)

1 ไมรับ รับ วิชาวัด
แวว
ความ
เปนครู

1.เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. ดานวิทย - คณิต        
3. สอบสัมภาษณ  (40%) 
4. สอบขอเขียน  (60%)

1

9 19932240620 คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม        
(วิทยาเขตขอนแกน)

สาขาวิชา ค.อ.บ.วิศวกรรม
อุตสาหการ 5 ป ภาคปกติ

10 8 2 รับ - 1.  เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา     
2. ดานวิทย - คณิต         
3. เกรดเฉลี่ย GPAX  2.75  ขึ้นไป 
4. สอบสัมภาษณ  (50%)
- ความรูท่ัวไป 
- ความรูเฉพาะ สาขา 
- วัดแววความเปน ครู  
5. Portfolio (50%)

5 รับ วิชาวัด
แวว
ความ
เปนครู

1.  เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา 
2. ทุกแผนการเรียน        
3. เกรดเฉลี่ย 2.75  ขึ้นไป
4. สอบสัมภาษณ  (50%)
5. สอบขอเขียน  (50%)

3 รับ วิชาวัด
แวว
ความ
เปนครู

1.  เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี  6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้น มัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา            2.
 ทุกแผนการเรียน        
3. สอบสัมภาษณ (50%)
4. สอบขอเขียน (50%)

1 ไมรับ รับ วิชาวัด
แวว
ความ
เปนครู

1.  เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้น มัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6  หรือเทียบเทา              
2. ทุกแผนการเรียน         
3. สอบสัมภาษณ      (50%) 
4. สอบขอเขียน          (50%)

1

10 19932250320 คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม        
(วิทยาเขตขอนแกน)

สาขาวิชา ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม 5 ป  ภาคปกติ

22 17 5 รับ - 1.  เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา    
2. สายวิทย - คณิต        
3. เกรดเฉลี่ย GPAX  2.50 ขึ้นไป
4. สอบสัมภาษณ (60%)
5. Portfolio (40%)

12 รับ วิชาวัด
แวว
ความ
เปนครู

1.  เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา               
2. ดานวิทย - คณิต        
3. เกรดเฉลี่ย 2.50  ขึ้นไป
4. สอบสัมภาษณ (40%)
5. Portfolio (30%)
6. สอบขอเขียน  (30%)

5 รับ วิชาวัด
แวว
ความ
เปนครู

1.  เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา             2.
 ดานวิทย - คณิต        
3. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
4. สอบสัมภาษณ (60%)
5. สอบขอเขียน (40%)                  

4 ไมรับ รับ วิชาวัด
แวว
ความ
เปนครู

1.  เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา    
2. สายวิทย - คณิต        
3. สอบสัมภาษณ  (40%)                                           
 4. สอบขอเขียน (60%)

1

11 19932270320 คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม        
(วิทยาเขตขอนแกน)

สาขาวิชา ค.อ.บ.วิศวกรรมการเชื่อม  5 ป 
ภาคปกติ

15 10 5 รับ - 1.  เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา    
2. ทุกแผนการเรียน       
3. เกรดเฉลี่ย GPAX  2.50  ขึ้นไป
4. สอบสัมภาษณ(60%)
5. Portfolio   (40%)

5 รับ วิชาวัด
แวว
ความ
เปนครู

1.  เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา    
2. ทุกแผนการเรียน 
3. เกรดเฉลี่ย 2.50  ขึ้นไป
4. สอบสัมภาษณ (40%)
5. สอบขอเขียน   (60%)

5 รับ วิชาวัด
แวว
ความ
เปนครู

1.  เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา              2.
 ทุกแผนการเรียน 
3. สอบสัมภาษณ (40%)
4. สอบขอเขียน   (60%)               

4 ไมรับ รับ วิชาวัด
แวว
ความ
เปนครู

1.  เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา    
2. ทุกแผนการเรียน 
3. สอบสัมภาษณ  (40%)
4. สอบขอเขียน   (60%)             

1

12 19932260320 คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม        
(วิทยาเขตขอนแกน)

สาขาวิชา ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร 5 ป 
ภาคปกติ

5 3 2 รับ - 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา    
2. ดานวิทย-คณิต
3. เกรดเฉลี่ย GPAX 2.75  ขึ้นไป
4. สอบสัมภาษณ (30%)
5. Portfolio  (70%)

2 รับ วิชาวัด
แวว
ความ
เปนครู

1.  เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา    
2. ดานวิทย-คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 2.50  ขึ้นไป
4. สอบสัมภาษณ (20%)
5. สอบขอเขียน  (80%)          

1 รับ วิชาวัด
แวว
ความ
เปนครู

1.  เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยม ศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา             2.
 ดานวิทย-คณิต
3. สอบสัมภาษณ(20%)
4. Portfolio (20%) 
5. สอบขอเขียน (60%)

1 ไมรับ รับ วิชาวัด
แวว
ความ
เปนครู

1.  เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยม ศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา   
2. ดานวิทย-คณิต
3. สอบสัมภาษณ   (20%)
4. Portfolio  (20%)
5. สอบขอเขียน   (60%)         

1

13 19932230420 คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม        
(วิทยาเขตขอนแกน)

สาขาวิชา ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล 5 ป 
ภาคปกติ

20 15 5 รับ - 1.  เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา             2.
 ดานวิทย - คณิต        
3. เกรดเฉลี่ย GPAX  2.50  ขึ้นไป
4. สอบสัมภาษณ (30%)
- ความรูท่ัวไป
- ความรูเฉพาะสาขา
- วัดแววความเปนครู  
5. Portfolio (70%)

10 รับ วิชาวัด
แวว
ความ
เปนครู

1.  เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา    
2. ดานวิทย-คณิต 
3. เกรดเฉลี่ย 2.50  ขึ้นไป
4. สอบสัมภาษณ (70%)
5. สอบขอเขียน  (30%)            

5 รับ วิชาวัด
แวว
ความ
เปนครู

1.  เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา             2.
 ดานวิทย-คณิต 
3. เกรดเฉลี่ย 2.50  ขึ้นไป
4. สอบสัมภาษณ (70%)
5. สอบขอเขียน    (30%)                

4 ไมรับ รับ วิชาวัด
แวว
ความ
เปนครู

1.  เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา    
2. ดานวิทย-คณิต 
3. เกรดเฉลี่ย 2.50  ขึ้นไป
4. สอบสัมภาษณ (70%)
5. สอบขอเขียน (30%)      

1

14 19932320320 คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม        
(วิทยาเขตขอนแกน)

สาขาวิชาวิศวกรรมทออุตสาหกรรม (อส.บ.)  
4 ป  ภาคปกติ

25 15 10 รับ - 1.  เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี  6 หรือเทียบเทา             2.
 ทุกแผนการเรียน         
3. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 
4. สอบสัมภาษณ (30%)     
5. Portfolio (70%)

10 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา               
2. ทุกแผนการเรียน
3. สอบสัมภาษณ (100%)    

5 รับ - 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา  
2. ทุกแผนการเรียน
3. สอบสัมภาษณ   (100%)      

5 ไมรับ รับ - 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา  
2. ทุกแผนการเรียน
3. สอบสัมภาษณ  (100%)       

5

2/6



รอบท่ี 4  การ
รับสมัคร 

Admission

ระบบ
โควตา

ระบบ
รับตรง

รับ/ไม
รับ

ใชวิชา
เฉพาะ

รายละเอียด จํานวน
รับ

รับ/ไม
รับ

ใชวิชา
เฉพาะ

รายละเอียด จํานวน
รับ

รับ/ไม
รับ

ใชวิชา
เฉพาะ

รายละเอียด จํานวนรับ รับ/ไมรับ รับ/ไม
รับ

ใชวิชา
เฉพาะ

รายละเอียด จํานวน
รับ

ลํา
ดับ

รหัสคณะ/สาขา ชื่อคณะ
แผนการรับ
ระบบ TCAS

แผนรับ

ตารางคุณสมบัติผูสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในระบบ TCAS  ประจําปการศึกษา 2562
รหัสมหาวิทยาลัย...........199................  ช่ือมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

ชื่อสาขาวิชา
Clearing House รอบท่ี 1 (โควตา Portfolio) Clearing House รอบท่ี 2 (โควตา สอบขอเขียน) รอบท่ี 3 รับตรงรวมกัน รอบท่ี  5  การรับอิสระ

15 19932410120 คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม        
(วิทยาเขตขอนแกน)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล  
(ศศ.บ.) 4 ป ภาคปกติ

40 30 10 รับ - 1.  เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา    2. ทุก
แผนการเรียน        
3. เกรดเฉลี่ย GPAX  2.75  ขึ้นไป
4. สอบสัมภาษณ (30%)     
5. Portfolio  (70%)

10 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา         2. 
ทุกแผนการเรียน        
3. ใชวิชาเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ               
4. เกรดเฉลี่ย PGAX 2.50 ขึ้นไป
5. วิชาสามัญ 5 วิชา (70%)
- วิชาภาษาไทย  
- วิชาคณิตศาสตร2
- วิชาสังคมศึกษา
- วิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป(สหศิลป)   
- วิชาภาษาอังกฤษ                    
6. สอบสัมภาษณ (30%)      

20 รับ - 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา    2. ทุก
แผนการเรียน         
3. สอบสัมภาษณ  (30%)       

9 ไมรับ รับ - 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา         2. ทุก
แผนการเรียน         
3. สอบสัมภาษณ      (30%)        

1

16 19933210120 คณะวิศวกรรมศาสตร 
(วิทยาเขตขอนแกน)

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) 4 ป ภาคปกติ 25 20 5 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 4 ภาค เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป (30%)
4. Portfolio (40%)
5. สอบสัมภาษณ (30%)
6. มีคุณสมบัติในขอใด ขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
(จะพิจารณาเปนพิเศษ)
   6.1 เขารวมการแขงขันทางวิชาการ หรือเปนตัวแทนเขา
รวมการแขงขันทางวิชาการท่ีเก่ียวของ 
   6.2 เขารวมกิจกรรมทางดานกีฬา หรือเปนตัวแทนเขารวม
แขงขันไดรับรางวัล

10 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป (15%)
4. สอบสัมภาษณ (15%)
5. พิจารณาผลการสอบ ดังนี้
5.1 ใชวิชาเฉพาะความรูพื้นฐานทาง
ดานวิศวกรรมศาสตร  (70%) หรือ       
5.2 ใชวิชาสามัญ 9 วิชา (40%)
    - 29 ภาษาอังกฤษ
    - 39 คณิตศาสตร 1
    - 49 ฟสิกส
    - 59 เคมี และ
    - PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (30%)

10 ไมรับ - - 0 ไมรับ รับ  1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. GPAX (10%)
4. พิจารณาผลการสอบ ดังนี้
4.1 ใชวิชาเฉพาะความรูพื้นฐานทาง
ดานวิศวกรรมศาสตร  (90%) หรือ       
4.2 ใชวิชาสามัญ 9 วิชา (80%)
    - 29 ภาษาอังกฤษ
    - 39 คณิตศาสตร 1
    - 49 ฟสิกส
    - 59 เคมี และ
    - PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (10%)

5

17 19933310120 คณะวิศวกรรมศาสตร 
(วิทยาเขตขอนแกน)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.) 4 ป ภาค
ปกติ

25 20 5 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 4 ภาค เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป (30%)
4. Portfolio (40%)
5. สอบสัมภาษณ (30%)
6. มีคุณสมบัติในขอใด ขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
(จะพิจารณาเปนพิเศษ)
   6.1 เขารวมการแขงขันทางวิชาการ หรือเปนตัวแทนเขา
รวมการแขงขันทางวิชาการท่ีเก่ียวของ 
   6.2 เขารวมกิจกรรมทางดานกีฬา หรือเปนตัวแทนเขารวม
แขงขันไดรับรางวัล

10 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป (15%)
4. สอบสัมภาษณ (15%)
5. พิจารณาผลการสอบ ดังนี้
5.1 ใชวิชาเฉพาะความรูพื้นฐานทาง
ดานวิศวกรรมศาสตร  (70%) หรือ       
5.2 ใชวิชาสามัญ 9 วิชา (40%)
    - 29 ภาษาอังกฤษ
    - 39 คณิตศาสตร 1
    - 49 ฟสิกส
    - 59 เคมี และ
    - PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (30%)

10 ไมรับ - - 0 ไมรับ รับ  1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. GPAX (10%)
4. พิจารณาผลการสอบ ดังนี้
4.1 ใชวิชาเฉพาะความรูพื้นฐานทาง
ดานวิศวกรรมศาสตร  (90%) หรือ       
4.2 ใชวิชาสามัญ 9 วิชา (80%)
    - 29 ภาษาอังกฤษ
    - 39 คณิตศาสตร 1
    - 49 ฟสิกส
    - 59 เคมี และ
    - PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (10%)

5

18 19933340120 คณะวิศวกรรมศาสตร 
(วิทยาเขตขอนแกน)

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส (วศ.บ.) 4
 ป ภาคปกติ

25 20 5 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 4 ภาค เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป (30%)
4. Portfolio (40%)
5. สอบสัมภาษณ (30%)
6. มีคุณสมบัติในขอใด ขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
(จะพิจารณาเปนพิเศษ)
   6.1 เขารวมการแขงขันทางวิชาการ หรือเปนตัวแทนเขา
รวมการแขงขันทางวิชาการท่ีเก่ียวของ 
   6.2 เขารวมกิจกรรมทางดานกีฬา หรือเปนตัวแทนเขารวม
แขงขันไดรับรางวัล

10 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป (15%)
4. สอบสัมภาษณ (15%)
5. พิจารณาผลการสอบ ดังนี้
5.1 ใชวิชาเฉพาะความรูพื้นฐานทาง
ดานวิศวกรรมศาสตร  (70%) หรือ       
5.2 ใชวิชาสามัญ 9 วิชา (40%)
    - 29 ภาษาอังกฤษ
    - 39 คณิตศาสตร 1
    - 49 ฟสิกส
    - 59 เคมี และ
    - PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (30%)

10 ไมรับ - - 0 ไมรับ รับ  1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. GPAX (10%)
4. พิจารณาผลการสอบ ดังนี้
4.1 ใชวิชาเฉพาะความรูพื้นฐานทาง
ดานวิศวกรรมศาสตร  (90%) หรือ       
4.2 ใชวิชาสามัญ 9 วิชา (80%)
    - 29 ภาษาอังกฤษ
    - 39 คณิตศาสตร 1
    - 49 ฟสิกส
    - 59 เคมี และ
    - PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (10%)

5

19 19933320120 คณะวิศวกรรมศาสตร 
(วิทยาเขตขอนแกน)

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม (วศ.บ.) 4 ป ภาคปกติ

25 20 5 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 4 ภาค เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป (30%)
4. Portfolio (40%)
5. สอบสัมภาษณ (30%)
6. มีคุณสมบัติในขอใด ขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
(จะพิจารณาเปนพิเศษ)
   6.1 เขารวมการแขงขันทางวิชาการ หรือเปนตัวแทนเขา
รวมการแขงขันทางวิชาการท่ีเก่ียวของ 
   6.2 เขารวมกิจกรรมทางดานกีฬา หรือเปนตัวแทนเขารวม
แขงขันไดรับรางวัล

10 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป (15%)
4. สอบสัมภาษณ (15%)
5. พิจารณาผลการสอบ ดังนี้
5.1 ใชวิชาเฉพาะความรูพื้นฐานทาง
ดานวิศวกรรมศาสตร  (70%) หรือ       
5.2 ใชวิชาสามัญ 9 วิชา (40%)
    - 29 ภาษาอังกฤษ
    - 39 คณิตศาสตร 1
    - 49 ฟสิกส
    - 59 เคมี และ
    - PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (30%)

10 ไมรับ - - 0 ไมรับ รับ  1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. GPAX (10%)
4. พิจารณาผลการสอบ ดังนี้
4.1 ใชวิชาเฉพาะความรูพื้นฐานทาง
ดานวิศวกรรมศาสตร  (90%) หรือ       
4.2 ใชวิชาสามัญ 9 วิชา (80%)
    - 29 ภาษาอังกฤษ
    - 39 คณิตศาสตร 1
    - 49 ฟสิกส
    - 59 เคมี และ
    - PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (10%)

5

3/6



รอบท่ี 4  การ
รับสมัคร 

Admission

ระบบ
โควตา

ระบบ
รับตรง

รับ/ไม
รับ

ใชวิชา
เฉพาะ

รายละเอียด จํานวน
รับ

รับ/ไม
รับ

ใชวิชา
เฉพาะ

รายละเอียด จํานวน
รับ

รับ/ไม
รับ

ใชวิชา
เฉพาะ

รายละเอียด จํานวนรับ รับ/ไมรับ รับ/ไม
รับ

ใชวิชา
เฉพาะ

รายละเอียด จํานวน
รับ

ลํา
ดับ

รหัสคณะ/สาขา ชื่อคณะ
แผนการรับ
ระบบ TCAS

แผนรับ

ตารางคุณสมบัติผูสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในระบบ TCAS  ประจําปการศึกษา 2562
รหัสมหาวิทยาลัย...........199................  ช่ือมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

ชื่อสาขาวิชา
Clearing House รอบท่ี 1 (โควตา Portfolio) Clearing House รอบท่ี 2 (โควตา สอบขอเขียน) รอบท่ี 3 รับตรงรวมกัน รอบท่ี  5  การรับอิสระ

20 19933330120 คณะวิศวกรรมศาสตร 
(วิทยาเขตขอนแกน)

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (วศ.บ.) 4 ป
 ภาคปกติ

25 20 5 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 4 ภาค เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป (30%)
4. Portfolio (40%)
5. สอบสัมภาษณ (30%)
6. มีคุณสมบัติในขอใด ขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
(จะพิจารณาเปนพิเศษ)
   6.1 เขารวมการแขงขันทางวิชาการ หรือเปนตัวแทนเขา
รวมการแขงขันทางวิชาการท่ีเก่ียวของ 
   6.2 เขารวมกิจกรรมทางดานกีฬา หรือเปนตัวแทนเขารวม
แขงขันไดรับรางวัล

10 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป (15%)
4. สอบสัมภาษณ (15%)
5. พิจารณาผลการสอบ ดังนี้
5.1 ใชวิชาเฉพาะความรูพื้นฐานทาง
ดานวิศวกรรมศาสตร  (70%) หรือ       
5.2 ใชวิชาสามัญ 9 วิชา (40%)
    - 29 ภาษาอังกฤษ
    - 39 คณิตศาสตร 1
    - 49 ฟสิกส
    - 59 เคมี และ
    - PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (30%)

10 ไมรับ - - 0 ไมรับ รับ  1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. GPAX (10%)
4. พิจารณาผลการสอบ ดังนี้
4.1 ใชวิชาเฉพาะความรูพื้นฐานทาง
ดานวิศวกรรมศาสตร  (90%) หรือ       
4.2 ใชวิชาสามัญ 9 วิชา (80%)
    - 29 ภาษาอังกฤษ
    - 39 คณิตศาสตร 1
    - 49 ฟสิกส
    - 59 เคมี และ
    - PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (10%)

5

21 19933410120 คณะวิศวกรรมศาสตร 
(วิทยาเขตขอนแกน)

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (วศ.บ.) 4 ป 
ภาคปกติ

25 20 5 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 4 ภาค เกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป (30%)
4. Portfolio (40%)
5. สอบสัมภาษณ (30%)
6. มีคุณสมบัติในขอใด ขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
(จะพิจารณาเปนพิเศษ)
   6.1 เขารวมการแขงขันทางวิชาการ หรือเปนตัวแทนเขา
รวมการแขงขันทางวิชาการท่ีเก่ียวของ 
   6.2 เขารวมกิจกรรมทางดานกีฬา หรือเปนตัวแทนเขารวม
แขงขันไดรับรางวัล

10 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป (15%)
4. สอบสัมภาษณ (15%)
5. พิจารณาผลการสอบ ดังนี้
5.1 ใชวิชาเฉพาะความรูพื้นฐานทาง
ดานวิศวกรรมศาสตร  (70%) หรือ       
5.2 ใชวิชาสามัญ 9 วิชา (40%)
    - 29 ภาษาอังกฤษ
    - 39 คณิตศาสตร 1
    - 49 ฟสิกส
    - 59 เคมี และ
    - PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (30%)

10 ไมรับ - - 0 ไมรับ รับ  1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. GPAX (10%)
4. พิจารณาผลการสอบ ดังนี้
4.1 ใชวิชาเฉพาะความรูพื้นฐานทาง
ดานวิศวกรรมศาสตร  (90%) หรือ       
4.2 ใชวิชาสามัญ 9 วิชา (80%)
    - 29 ภาษาอังกฤษ
    - 39 คณิตศาสตร 1
    - 49 ฟสิกส
    - 59 เคมี และ
    - PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (10%)

5

22 19933420120 คณะวิศวกรรมศาสตร 
(วิทยาเขตขอนแกน)

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร  
(วศ.บ.) 4 ป ภาคปกติ

25 20 5 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 4 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป (30%)
4. Portfolio (40%)
5. สอบสัมภาษณ (30%)
6. มีคุณสมบัติในขอใด ขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
(จะพิจารณาเปนพิเศษ)
   6.1 เขารวมการแขงขันทางวิชาการ หรือเปนตัวแทนเขา
รวมการแขงขันทางวิชาการท่ีเก่ียวของ 
   6.2 เขารวมกิจกรรมทางดานกีฬา หรือเปนตัวแทนเขารวม
แขงขันไดรับรางวัล

10 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป (15%)
4. สอบสัมภาษณ (15%)
5. พิจารณาผลการสอบ ดังนี้
5.1 ใชวิชาเฉพาะความรูพื้นฐานทาง
ดานวิศวกรรมศาสตร  (70%) หรือ       
5.2 ใชวิชาสามัญ 9 วิชา (40%)
    - 29 ภาษาอังกฤษ
    - 39 คณิตศาสตร 1
    - 49 ฟสิกส
    - 59 เคมี และ
    - PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (30%)

10 ไมรับ - - 0 ไมรับ รับ  1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. GPAX (10%)
4. พิจารณาผลการสอบ ดังนี้
4.1 ใชวิชาเฉพาะความรูพื้นฐานทาง
ดานวิศวกรรมศาสตร  (90%) หรือ       
4.2 ใชวิชาสามัญ 9 วิชา (80%)
    - 29 ภาษาอังกฤษ
    - 39 คณิตศาสตร 1
    - 49 ฟสิกส
    - 59 เคมี และ
    - PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (10%)

5

23 19933430120 คณะวิศวกรรมศาสตร 
(วิทยาเขตขอนแกน)

สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเก่ียวฯ (วศ.บ.)
 4 ป ภาคปกติ

25 20 5 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 4 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป (30%)
4. Portfolio (40%)
5. สอบสัมภาษณ (30%)
6. มีคุณสมบัติในขอใด ขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
(จะพิจารณาเปนพิเศษ)
   6.1 เขารวมการแขงขันทางวิชาการ หรือเปนตัวแทนเขา
รวมการแขงขันทางวิชาการท่ีเก่ียวของ 
   6.2 เขารวมกิจกรรมทางดานกีฬา หรือเปนตัวแทนเขารวม
แขงขันไดรับรางวัล

10 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป (15%)
4. สอบสัมภาษณ (15%)
5. พิจารณาผลการสอบ ดังนี้
5.1 ใชวิชาเฉพาะความรูพื้นฐานทาง
ดานวิศวกรรมศาสตร  (70%) หรือ       
5.2 ใชวิชาสามัญ 9 วิชา (40%)
    - 29 ภาษาอังกฤษ
    - 39 คณิตศาสตร 1
    - 49 ฟสิกส
    - 59 เคมี และ
    - PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (30%)

10 ไมรับ - - 0 ไมรับ รับ  1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. GPAX (10%)
4. พิจารณาผลการสอบ ดังนี้
4.1 ใชวิชาเฉพาะความรูพื้นฐานทาง
ดานวิศวกรรมศาสตร  (90%) หรือ       
4.2 ใชวิชาสามัญ 9 วิชา (80%)
    - 29 ภาษาอังกฤษ
    - 39 คณิตศาสตร 1
    - 49 ฟสิกส
    - 59 เคมี และ
    - PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (10%)

5

24 19933510120 คณะวิศวกรรมศาสตร 
(วิทยาเขตขอนแกน)

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.) 4 ป 
ภาคปกติ

25 20 5 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 4 ภาค เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป (30%)
4. Portfolio (40%)
5. สอบสัมภาษณ (30%)
6. มีคุณสมบัติในขอใด ขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
(จะพิจารณาเปนพิเศษ)
   6.1 เขารวมการแขงขันทางวิชาการ หรือเปนตัวแทนเขา
รวมการแขงขันทางวิชาการท่ีเก่ียวของ 
   6.2 เขารวมกิจกรรมทางดานกีฬา หรือเปนตัวแทนเขารวม
แขงขันไดรับรางวัล

10 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป (15%)
4. สอบสัมภาษณ (15%)
5. พิจารณาผลการสอบ ดังนี้
5.1 ใชวิชาเฉพาะความรูพื้นฐานทาง
ดานวิศวกรรมศาสตร  (70%) หรือ       
5.2 ใชวิชาสามัญ 9 วิชา (40%)
    - 29 ภาษาอังกฤษ
    - 39 คณิตศาสตร 1
    - 49 ฟสิกส
    - 59 เคมี และ
    - PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (30%)

10 ไมรับ - - 0 ไมรับ รับ  1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. GPAX (10%)
4. พิจารณาผลการสอบ ดังนี้
4.1 ใชวิชาเฉพาะความรูพื้นฐานทาง
ดานวิศวกรรมศาสตร  (90%) หรือ       
4.2 ใชวิชาสามัญ 9 วิชา (80%)
    - 29 ภาษาอังกฤษ
    - 39 คณิตศาสตร 1
    - 49 ฟสิกส
    - 59 เคมี และ
    - PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (10%)

5
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รอบท่ี 4  การ
รับสมัคร 

Admission

ระบบ
โควตา

ระบบ
รับตรง

รับ/ไม
รับ

ใชวิชา
เฉพาะ

รายละเอียด จํานวน
รับ

รับ/ไม
รับ

ใชวิชา
เฉพาะ

รายละเอียด จํานวน
รับ

รับ/ไม
รับ

ใชวิชา
เฉพาะ

รายละเอียด จํานวนรับ รับ/ไมรับ รับ/ไม
รับ

ใชวิชา
เฉพาะ

รายละเอียด จํานวน
รับ

ลํา
ดับ

รหัสคณะ/สาขา ชื่อคณะ
แผนการรับ
ระบบ TCAS

แผนรับ

ตารางคุณสมบัติผูสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในระบบ TCAS  ประจําปการศึกษา 2562
รหัสมหาวิทยาลัย...........199................  ช่ือมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

ชื่อสาขาวิชา
Clearing House รอบท่ี 1 (โควตา Portfolio) Clearing House รอบท่ี 2 (โควตา สอบขอเขียน) รอบท่ี 3 รับตรงรวมกัน รอบท่ี  5  การรับอิสระ

25 19933520120 คณะวิศวกรรมศาสตร 
(วิทยาเขตขอนแกน)

สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ (วศ.บ.) 4 ป ภาค
ปกติ

25 20 5 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 4 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป (30%)
4. Portfolio (40%)
5. สอบสัมภาษณ (30%)
6. มีคุณสมบัติในขอใด ขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
(จะพิจารณาเปนพิเศษ)
   6.1 เขารวมการแขงขันทางวิชาการ หรือเปนตัวแทนเขา
รวมการแขงขันทางวิชาการท่ีเก่ียวของ 
   6.2 เขารวมกิจกรรมทางดานกีฬา หรือเปนตัวแทนเขารวม
แขงขันไดรับรางวัล

10 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป (15%)
4. สอบสัมภาษณ (15%)
5. พิจารณาผลการสอบ ดังนี้
5.1 ใชวิชาเฉพาะความรูพื้นฐานทาง
ดานวิศวกรรมศาสตร  (70%) หรือ       
5.2 ใชวิชาสามัญ 9 วิชา (40%)
    - 29 ภาษาอังกฤษ
    - 39 คณิตศาสตร 1
    - 49 ฟสิกส
    - 59 เคมี และ
    - PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (30%)

10 ไมรับ - - 0 ไมรับ รับ  1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. GPAX (10%)
4. พิจารณาผลการสอบ ดังนี้
4.1 ใชวิชาเฉพาะความรูพื้นฐานทาง
ดานวิศวกรรมศาสตร  (90%) หรือ       
4.2 ใชวิชาสามัญ 9 วิชา (80%)
    - 29 ภาษาอังกฤษ
    - 39 คณิตศาสตร 1
    - 49 ฟสิกส
    - 59 เคมี และ
    - PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (10%)

5

26 19933610120 คณะวิศวกรรมศาสตร 
(วิทยาเขตขอนแกน)

สาขาวิชาเคมี (วท.บ.) 4 ป ภาคปกติ 30 25 5 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 4 ภาค เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป (30%)
4. Portfolio (40%)
5. สอบสัมภาษณ (30%)
6. มีคุณสมบัติในขอใด ขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
(จะพิจารณาเปนพิเศษ)
   6.1 เขารวมการแขงขันทางวิชาการ หรือเปนตัวแทนเขา
รวมการแขงขันทางวิชาการท่ีเก่ียวของ 
   6.2 เขารวมกิจกรรมทางดานกีฬา หรือเปนตัวแทนเขารวม
แขงขันไดรับรางวัล

15 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป (15%)
4. สอบสัมภาษณ (15%)
5. พิจารณาผลการสอบ ดังนี้
5.1 ใชวิชาเฉพาะความรูพื้นฐานทาง
ดานวิศวกรรมศาสตร  (70%) หรือ       
5.2 ใชวิชาสามัญ 9 วิชา (40%)
    - 29 ภาษาอังกฤษ
    - 39 คณิตศาสตร 1
    - 49 ฟสิกส
    - 59 เคมี และ
    - PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (30%)

10 ไมรับ - - 0 ไมรับ รับ  1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. GPAX (10%)
4. พิจารณาผลการสอบ ดังนี้
4.1 ใชวิชาเฉพาะความรูพื้นฐานทาง
ดานวิทยาศาสตร  (90%) หรือ       
4.2 ใชวิชาสามัญ 9 วิชา (80%)
    - 29 ภาษาอังกฤษ
    - 39 คณิตศาสตร 1
    - 49 ฟสิกส
    - 59 เคมี และ
    - PAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (10%)

5

27 19933410220 คณะวิศวกรรมศาสตร 
(วิทยาเขตขอนแกน)

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
วิชาเอกวิศวกรรมระบบราง (วศ.บ.) 4 ป ภาค
ปกติ

15 10 5 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 4 ภาค เกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป (30%)
4. Portfolio (40%)
5. สอบสัมภาษณ (30%)
6. มีคุณสมบัติในขอใด ขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
(จะพิจารณาเปนพิเศษ)
   6.1 เขารวมการแขงขันทางวิชาการ หรือเปนตัวแทนเขา
รวมการแขงขันทางวิชาการท่ีเก่ียวของ 
   6.2 เขารวมกิจกรรมทางดานกีฬา หรือเปนตัวแทนเขารวม
แขงขันไดรับรางวัล

5 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป (15%)
4. สอบสัมภาษณ (15%)
5. พิจารณาผลการสอบ ดังนี้
5.1 ใชวิชาเฉพาะความรูพื้นฐานทาง
ดานวิศวกรรมศาสตร  (70%) หรือ       
5.2 ใชวิชาสามัญ 9 วิชา (40%)
    - 29 ภาษาอังกฤษ
    - 39 คณิตศาสตร 1
    - 49 ฟสิกส
    - 59 เคมี และ
    - PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (30%)

5 ไมรับ - - 0 ไมรับ รับ  1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. GPAX (10%)
4. พิจารณาผลการสอบ ดังนี้
4.1 ใชวิชาเฉพาะความรูพื้นฐานทาง
ดานวิศวกรรมศาสตร  (90%) หรือ       
4.2 ใชวิชาสามัญ 9 วิชา (80%)
    - 29 ภาษาอังกฤษ
    - 39 คณิตศาสตร 1
    - 49 ฟสิกส
    - 59 เคมี และ
    - PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (10%)

5

28 1993321022 คณะวิศวกรรมศาสตร 
(วิทยาเขตขอนแกน)

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
วิชาเอกวิศวกรรมระบบราง (วศ.บ.) 4 ป ภาค
ปกติ

15 10 5 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 4 ภาค เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป (30%)
4. Portfolio (40%)
5. สอบสัมภาษณ (30%)
6. มีคุณสมบัติในขอใด ขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
(จะพิจารณาเปนพิเศษ)
   6.1 เขารวมการแขงขันทางวิชาการ หรือเปนตัวแทนเขา
รวมการแขงขันทางวิชาการท่ีเก่ียวของ 
   6.2 เขารวมกิจกรรมทางดานกีฬา หรือเปนตัวแทนเขารวม
แขงขันไดรับรางวัล

5 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป (15%)
4. สอบสัมภาษณ (15%)
5. พิจารณาผลการสอบ ดังนี้
5.1 ใชวิชาเฉพาะความรูพื้นฐานทาง
ดานวิศวกรรมศาสตร  (70%) หรือ       
5.2 ใชวิชาสามัญ 9 วิชา (40%)
    - 29 ภาษาอังกฤษ
    - 39 คณิตศาสตร 1
    - 49 ฟสิกส
    - 59 เคมี และ
    - PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (30%)

5 ไมรับ - - 0 ไมรับ รับ  1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. GPAX (10%)
4. พิจารณาผลการสอบ ดังนี้
4.1 ใชวิชาเฉพาะความรูพื้นฐานทาง
ดานวิศวกรรมศาสตร  (90%) หรือ       
4.2 ใชวิชาสามัญ 9 วิชา (80%)
    - 29 ภาษาอังกฤษ
    - 39 คณิตศาสตร 1
    - 49 ฟสิกส
    - 59 เคมี และ
    - PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (10%)

5

29 1993331022 คณะวิศวกรรมศาสตร 
(วิทยาเขตขอนแกน)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
วิชาเอกวิศวกรรมระบบราง (วศ.บ.) 4 ป ภาค
ปกติ

15 10 5 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 4 ภาค เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป (30%)
4. Portfolio (40%)
5. สอบสัมภาษณ (30%)
6. มีคุณสมบัติในขอใด ขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
(จะพิจารณาเปนพิเศษ)
   6.1 เขารวมการแขงขันทางวิชาการ หรือเปนตัวแทนเขา
รวมการแขงขันทางวิชาการท่ีเก่ียวของ 
   6.2 เขารวมกิจกรรมทางดานกีฬา หรือเปนตัวแทนเขารวม
แขงขันไดรับรางวัล

5 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป (15%)
4. สอบสัมภาษณ (15%)
5. พิจารณาผลการสอบ ดังนี้
5.1 ใชวิชาเฉพาะความรูพื้นฐานทาง
ดานวิศวกรรมศาสตร  (70%) หรือ       
5.2 ใชวิชาสามัญ 9 วิชา (40%)
    - 29 ภาษาอังกฤษ
    - 39 คณิตศาสตร 1
    - 49 ฟสิกส
    - 59 เคมี และ
    - PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (30%)

5 ไมรับ - - 0 ไมรับ รับ  1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. GPAX (10%)
4. พิจารณาผลการสอบ ดังนี้
4.1 ใชวิชาเฉพาะความรูพื้นฐานทาง
ดานวิศวกรรมศาสตร  (90%) หรือ       
4.2 ใชวิชาสามัญ 9 วิชา (80%)
    - 29 ภาษาอังกฤษ
    - 39 คณิตศาสตร 1
    - 49 ฟสิกส
    - 59 เคมี และ
    - PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (10%)

5
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รอบท่ี 4  การ
รับสมัคร 

Admission

ระบบ
โควตา

ระบบ
รับตรง

รับ/ไม
รับ

ใชวิชา
เฉพาะ

รายละเอียด จํานวน
รับ

รับ/ไม
รับ

ใชวิชา
เฉพาะ

รายละเอียด จํานวน
รับ

รับ/ไม
รับ

ใชวิชา
เฉพาะ

รายละเอียด จํานวนรับ รับ/ไมรับ รับ/ไม
รับ

ใชวิชา
เฉพาะ

รายละเอียด จํานวน
รับ

ลํา
ดับ

รหัสคณะ/สาขา ชื่อคณะ
แผนการรับ
ระบบ TCAS

แผนรับ

ตารางคุณสมบัติผูสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในระบบ TCAS  ประจําปการศึกษา 2562
รหัสมหาวิทยาลัย...........199................  ช่ือมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

ชื่อสาขาวิชา
Clearing House รอบท่ี 1 (โควตา Portfolio) Clearing House รอบท่ี 2 (โควตา สอบขอเขียน) รอบท่ี 3 รับตรงรวมกัน รอบท่ี  5  การรับอิสระ

30 1993351022 คณะวิศวกรรมศาสตร 
(วิทยาเขตขอนแกน)

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-การผลิต 
(วศ.บ.) 4 ป ภาคปกติ

15 10 5 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 4 ภาค เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป (30%)
4. Portfolio (40%)
5. สอบสัมภาษณ (30%)
6. มีคุณสมบัติในขอใด ขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
(จะพิจารณาเปนพิเศษ)
   6.1 เขารวมการแขงขันทางวิชาการ หรือเปนตัวแทนเขา
รวมการแขงขันทางวิชาการท่ีเก่ียวของ 
   6.2 เขารวมกิจกรรมทางดานกีฬา หรือเปนตัวแทนเขารวม
แขงขันไดรับรางวัล

5 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป (15%)
4. สอบสัมภาษณ (15%)
5. พิจารณาผลการสอบ ดังนี้
5.1 ใชวิชาเฉพาะความรูพื้นฐานทาง
ดานวิศวกรรมศาสตร  (70%) หรือ       
5.2 ใชวิชาสามัญ 9 วิชา (40%)
    - 29 ภาษาอังกฤษ
    - 39 คณิตศาสตร 1
    - 49 ฟสิกส
    - 59 เคมี และ
    - PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (30%)

5 ไมรับ - - 0 ไมรับ รับ  1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. GPAX (10%)
4. พิจารณาผลการสอบ ดังนี้
4.1 ใชวิชาเฉพาะความรูพื้นฐานทาง
ดานวิศวกรรมศาสตร  (90%) หรือ       
4.2 ใชวิชาสามัญ 9 วิชา (80%)
    - 29 ภาษาอังกฤษ
    - 39 คณิตศาสตร 1
    - 49 ฟสิกส
    - 59 เคมี และ
    - PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (10%)

5

31 199xxxxxx สาขา
ใหมอยูระหวางรอ

สภาอนุมัติ

คณะวิศวกรรมศาสตร 
(วิทยาเขตขอนแกน)

สาขาวิชาวิทยาศาสตรเคมี 
วิชาเอกอุตสาหกรรม (วศ.บ.) 4 ป ภาคปกติ

20 15 5 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 4 ภาค เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป (30%)
4. Portfolio (40%)
5. สอบสัมภาษณ (30%)
6. มีคุณสมบัติในขอใด ขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
(จะพิจารณาเปนพิเศษ)
   6.1 เขารวมการแขงขันทางวิชาการ หรือเปนตัวแทนเขา
รวมการแขงขันทางวิชาการท่ีเก่ียวของ 
   6.2 เขารวมกิจกรรมทางดานกีฬา หรือเปนตัวแทนเขารวม
แขงขันไดรับรางวัล

10 รับ 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. เกรดเฉลี่ย 5 ภาค เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป (15%)
4. สอบสัมภาษณ (15%)
5. พิจารณาผลการสอบ ดังนี้
5.1 ใชวิชาเฉพาะความรูพื้นฐานทาง
ดานวิศวกรรมศาสตร  (70%) หรือ       
5.2 ใชวิชาสามัญ 9 วิชา (40%)
    - 29 ภาษาอังกฤษ
    - 39 คณิตศาสตร 1
    - 49 ฟสิกส
    - 59 เคมี และ
    - PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (30%)

5 ไมรับ - - 0 ไมรับ รับ  1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา
2. สายวิทย - คณิต
3. GPAX (10%)
4. พิจารณาผลการสอบ ดังนี้
4.1 ใชวิชาเฉพาะความรูพื้นฐานทาง
ดานวิทยาศาสตร  (90%) หรือ       
4.2 ใชวิชาสามัญ 9 วิชา (80%)
    - 29 ภาษาอังกฤษ
    - 39 คณิตศาสตร 1
    - 49 ฟสิกส
    - 59 เคมี และ
    - PAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (10%)

5

752 561 191 319 242 59 ไมรับ 132สรุปยอดรับท้ังหมด วิทยาเขตขอนแกน รอบท่ี 1  จํานวนรับท้ังส้ิน รอบท่ี 2  จํานวนรับท้ังส้ิน รอบท่ี 5  จํานวนรับท้ังส้ินรอบท่ี 3  จํานวนรับท้ังส้ิน
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