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แนบท�ายประกาศฯ 
รายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา เพ่ือเข�าศึกษาต#อ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  

คณะครุศาสตร.อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร. และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(รอบรับตรงครั้งท่ี 1) ประจําป5การศึกษา 2564 

 
คณะครุศาสตร.อุตสาหกรรม 
1. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (รับวุฒิการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท#า) 

ท่ี รหัส
สาขา 

สาขา ภาค จํานวน
รับ 

คุณสมบัติ 

1 1101 ช�างเทคนิคคอมพิวเตอร� ปกติ 10 

เป�นผู�ท่ีกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต�น (ม.3) หรือเทียบเท�า 

2 1102 ช�างก�อสร�าง ปกติ 10 
3 1103 ช�างไฟฟ3ากําลัง ปกติ 10 
4 1104 ช�างยนต� ปกติ 10 
5 1105 เทคโนโลยีการเขียนแบบเครื่องกล ปกติ 10 
6 1106 ช�างอิเล็กทรอนิกส� ปกติ 10 

 
2. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) (รับวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. , ม.6) 

ท่ี รหัส
สาขา 

สาขา ภาค จํานวน
รับ 

คุณสมบัติ 

1 101 ช�างกลโรงงาน ปกติ 10 1. เป�นผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู�/สําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กลุ�มสาขาวิชาช�าง
กลโรงงาน สาขาวิชาช�างเขียนแบบเครื่องกล  
สาขาวิชาช�างเครื่องมือกลและซ�อมบํารุง สาขาวิชา
แม�พิมพ�พลาสติก สาขาวิชาแม�พิมพ�โลหะ สาขาวิชา
อุปกรณ�จับยึด หรือเทียบเท�า หรือให�เป�นไปตาม
ความเห็นชอบของอาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 
2. เป�นผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู�/สําเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท�า         
ทุกกลุ�มสาระการเรียนรู� 

2 102 ช�างท�อและประสาน ปกติ 5 1. เป�นผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู�/สําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทสายวิชา
ช�างอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ 
2. เป�นผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู�/สําเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท�า         
ทุกกลุ�มสาระการเรียนรู� 
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ท่ี รหัส
สาขา 

สาขา ภาค จํานวน
รับ 

คุณสมบัติ 

3 103 ช�างอิเล็กทรอนิกส� ปกติ 10 1. เป�นผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู�/สําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กลุ�มสาขา
อิเล็กทรอนิกส� หรือเทียบเท�า หรือเป�นไปตามความ
เห็นชอบของอาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร หรือ  
2. เป�นผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู�/สําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท�า หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือ
สาขาวิชาท่ีไม�ตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร หรือ
เป�นไปตามความเห็นชอบอาจารย�ผู�รับผิดขอบ
หลักสูตร 

4 104 ออกแบบการผลิต ปกติ 5 1. เป�นผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู�/สําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กลุ�มสาขางาน  
ช�างเครื่องมือกล ช�างกลโรงงาน ช�างแม�พิมพ� ช�าง
โลหะการ ช�างเชื่อมโลหะ ช�างเขียนแบบ ช�างซ�อม
บํารุง ช�างยนต� สาขาวิชาเครื่องกลทุกสาขางาน 
หรือเทียบเท�า หรือเป�นไปตามความเห็นชอบของ
อาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร หรือ 
2. เป�นผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู�/สําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ�มสาระการเรียนรู�
วิทยาศาสตร� กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ กลุ�มสาระการเรียนรู�
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หรือเทียบเท�า 
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ท่ี รหัส
สาขา 

สาขา ภาค จํานวน
รับ 

คุณสมบัติ 

5 105 ช�างเครื่องมือกลอัตโนมัติ ปกติ 5 1. เป�นผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู�/สําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กลุ�มสาขา/สาขา
งาน  ช�างเครื่องมือกล ช�างกลโรงงาน ช�างแม�พิมพ� 
ช�างโลหะการ ช�างเชื่อมโลหะ ช�างเขียนแบบ ช�าง
ซ�อมบํารุง ช�างยนต� สาขาวิชาเครื่องกลทุกสาขา
งาน หรือเทียบเท�า หรือให�เป�นไปตามความ
เห็นชอบของอาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร หรือ 
2. เป�นผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู�/สําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ�มสาระการเรียนรู�
วิทยาศาสตร� กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ กลุ�มสาระการเรียนรู�
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หรือเทียบเท�า 

6 106 ช�างกลเกษตร ปกติ 10 1. เป�นผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู�/สําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช�างกล
เกษตร สาขาวิชาช�างยนต�  สาขาวิชาช�างกลโรงงาน   
สาขาวิชาช�างโลหะ  สาขางานในสาขาวิชาเครื่องกล 
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ�อมบํารุง  สาขาวิชา
โลหะการ  สาขางานช�างเกษตร หรือเทียบเท�า หรือ
เป�นไปตามความเห็นชอบของอาจารย�ผู�รับผิดชอบ
หลักสูตร หรือ 
2. เป�นผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู�/สําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ�มสาระการเรียนรู� 
วิทยาศาสตร� กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ กลุ�มสาระการเรียนรู�
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หรือเทียบเท�า หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือ
สาขาวิชาท่ีไม�ตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร หรือ
เป�นไปตามความเห็นชอบอาจารย�ผู�รับผิดชอบ
หลักสูตร 
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ท่ี รหัส
สาขา 

สาขา ภาค จํานวน
รับ 

คุณสมบัติ 

7 107 ช�างยนต� ปกติ 10 - เป�นผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู�/สําเร็จการศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กลุ�มสาขา/สาขา
งานเครื่องกล สาขางานยานยนต�  หรือเทียบเท�า 
หรือให�เป�นไปตามความเห็นชอบของอาจารย�
ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

8 108 ช�างก�อสร�าง ปกติ 5 - เป�นผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู�/สําเร็จการศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาช�าง
ก�อสร�าง ช�างโยธา ช�างสํารวจ ช�างเทคนิค
สถาปCตยกรรม หรือเทียบเท�า หรือให�เป�นไปตาม
ความเห็นชอบของอาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

9 109 ช�างโยธา ปกติ 5 - เป�นผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู�/สําเร็จการศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช�าง
ก�อสร�าง ช�างโยธา ช�างสํารวจ  และช�างเทคนิค
สถาปCตยกรรม หรือเทียบเท�า หรือให�เป�นไปตาม
ความเห็นชอบของอาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

 
3. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรต#อเนื่อง) (รับวุฒิการศึกษาระดับ ปวส.) 

ท่ี รหัส
สาขา 

สาขา ภาค จํานวน
รับ 

คุณสมบัติ 

1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (อส.บ.) 
 201 1.1 แขนงเครื่องมือกลอัตโนมัติ ปกติ 5 - เป�นผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู�/สําเร็จการศึกษา ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา 
ช�างอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
เทคนิคอุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาเมค
คาทรอ -นิกส�และหุ�นยนต� สาขาวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร ช�างกลเกษตร ช�างแม�พิมพ� สาขาวิชาเทคนิค
ควบคุมและซ�อมบํารุงระบบขนส�งทางราง  หรือ
เทียบเท�าทางด�านสาขาการผลิตตามท่ีสาขาวิชา
กําหนด 

 202 1.2  แขนงการจัดการระบบ    
การผลิต 

ปกติ 5 - เป�นผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู�/สําเร็จการศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
สาขาวิชาช�างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา        
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ท่ี รหัส
สาขา 

สาขา ภาค จํานวน
รับ 

คุณสมบัติ 

2 203 สาขาวิชาเทคโนโลยีท�อ
อุตสาหกรรม 

ปกติ 5 - เป�นผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู�/สําเร็จการศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กลุ�มสาขาวิชา/
โปรแกรมวิชาช�างอุตสาหกรรม ช�างท�อและประสาน  
ช�างเชื่อมและโลหะแผ�น ช�างกลโรงงาน  ช�างกลโลหะ 
ช�างเทคนิคโลหะ   ช�างเทคนิคการผลิต  ช�างเขียน
แบบเครื่องกล ช�างออกแบบการผลิต ช�างท�อ
อุตสาหกรรม   ช�างเทคนิคการซ�อมบํารุง ช�าง
เครื่องกล      ช�างยนต�  ช�างกลเกษตร 

3 205 สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบ   
การผลิต 

ปกติ 5 - เป�นผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู�/สําเร็จการศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กลุ�มสาขาวิชา 
ช�างออกแบบ ช�างอุตสาหกรรม   ช�างเขียนแบบ
เครื่องกล ช�างกลโรงงาน ช�างเครื่องกล ช�างซ�อมบํารุง 
หรือเทียบเท�าตามท่ีสาขาวิชากําหนด โดยวิธีการ
เทียบโอนผลการเรียนรู� 

4 207 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
ชิ้นส�วนยานยนต� (2 ปG ต�อเนื่อง)  

ปกติ 

5 - เป�นผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู�/สําเร็จการศึกษาไม�ต่ํากว�า
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)         
สายช�างอุตสาหกรรม  กลุ�มสาขา/โปรแกรมวิชา    
ช�างอุตสาหกรรม ช�างกลโรงงาน ช�างเขียนแบบ-
เครื่องกล  ช�างท�อและประสาน ช�างกลโลหะ       
ช�างโลหะการ ช�างเทคนิคโลหะ ช�างเทคนิคการผลิต 
ช�างออกแบบการผลิต   ช�างท�ออุตสาหกรรม      
ช�างเครื่องกล ช�างซ�อมบํารุง หรือเทียบเท�าสาขา  
วิชาฯ หรือเป�นไปตามความเห็นชอบของอาจารย�
ผู�รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาแล�วว�ามีคุณสมบัติท่ี
เหมาะสม 
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4. หลักสูตรครุศาสตร.อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป5 เทียบโอน) รับวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. 
ท่ี รหัส

สาขา 
สาขา ภาค จํานวน

รับ 
คุณสมบัติ 

1 301 สาขาวิชาครุศาสตร�อุตสาหกรรม
การเชื่อม (ค.อ.บ.) 

ปกติ 10 - เป�นผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู�/สําเร็จการศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายช�าง
อุตสาหกรรม ช�างโลหะ ช�างเชื่อมโลหะ ช�างเทคนิค
อุตสาหกรรม ช�างเทคนิคการผลิต ช�างโลหะการ    
ช�างกลโลหะ ช�างเทคนิคโลหะและโลหะการ ช�างกล
โรงงาน ช�างเชื่อมและโลหะแผ�น ช�างโลหะวิทยา    
ช�างท�อและประสาน   ช�างเครื่องกล ช�างเขียนแบบ
เครื่องกล ช�างเทคนิคการผลิต  ช�างเครื่องมือกลและ
ซ�อมบํารุง ช�างออกแบบการผลิต ช�างเขียนแบบ     
ช�างแม�พิมพ� หรือเทียบเท�าโดยวิธีการเทียบโอนผล
การเรียน ตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน ว�าด�วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2559 และเกณฑ�อ่ืนๆ   ท่ีเก่ียวข�อง 

2 303 สาขาวิชาครุศาสตร�อุตสาหกรรม
เครื่องกล (ค.อ.บ.) 

ปกติ 10 - เป�นผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู�/สําเร็จการศึกษา  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายช�าง
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช�างยนต� ช�างจักรกลหนัก 
ช�างจักรกลเรือ หรือเทียบเท�าตามท่ีสาขาวิชากําหนด 
โดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน ตามข�อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว�าด�วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 และเกณฑ�
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 

3 305 สาขาวิชาครุศาสตร�อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส�และโทรคมนาคม 
(ค.อ.บ.) 

ปกติ 10 - เป�นผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู�/สําเร็จการศึกษา  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)                
ช�างอิเล็กทรอนิกส�  ช�างไฟฟ3า ช�างโทรคมนาคม    
ช�างเทคนิคคอมพิวเตอร� และสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
หรือเทียบเท�าท่ีผู�รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาแล�วว�า
มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม โดยใช�วิธีการเทียบโอนผล
การเรียน ตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน ว�าด�วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2559 และเกณฑ�อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง  
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ท่ี รหัส
สาขา 

สาขา ภาค จํานวน
รับ 

คุณสมบัติ 

4 307 สาขาวิชาครุศาสตร�อุตสาหกรรม             
อุตสาหการ (ค.อ.บ.) 

ปกติ 10 - เป�นผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู�/สําเร็จการศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทหรือ
สายช�างอุตสาหกรรม ช�างเทคนิคอุตสาหกรรม ช�าง
เทคนิคการผลิต ช�างกลโรงงาน ช�างเครื่องมือกล
อัตโนมัติ โดยใช�วิธีการเทียบโอนผลการเรียน ตาม
ข�อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน     
ว�าด�วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 และ
เกณฑ�อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 

5 309 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร� 
(ค.อ.บ.) 

ปกติ 10 - เป�นผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู�/สําเร็จการศึกษา  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช�าง
อุตสาหกรรม สาขาไฟฟ3า สาขาอิเล็กทรอนิกส� สาขา
คอมพิวเตอร� หรือเทียบเท�าตามท่ีสาขาวิชากําหนด 
โดยใช�วิธีการเทียบโอน 

 
5. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป5) (รับวุฒิการศึกษาระดับ ปวช.) 

ท่ี รหัส
สาขา 

สาขา ภาค จํานวน
รับ 

คุณสมบัติ 

1 402 สาขาวิชาเทคโนโลยีท�อ
อุตสาหกรรม (อส.บ.) 

ปกติ 5 - เป�นผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู�/สําเร็จการศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทสายวิชาช�าง
อุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา 

 
6. หลักสูตรครุศาสตร.อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป5 ) (รับวุฒิการศึกษาระดับ ปวช.)  

ท่ี รหัส
สาขา 

สาขา ภาค จํานวน
รับ 

คุณสมบัติ 

1 501 สาขาครุศาสตร�อุตสาหกรรม    
อุตสาหการ (ค.อ.บ.) 

ปกติ 10 - เป�นผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู�/สําเร็จการศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช�างอุตสาหกรรม
หรือเทียบเท�า 

2 502 สาขาวิชาครุศาสตร�อุตสาหกรรม
โยธา (ค.อ.บ.) 

ปกติ 5 - เป�นผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู�/สําเร็จการศึกษา  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ช�างก�อสร�าง       
ช�างโยธา ช�างสํารวจ  ช�างเทคนิคสถาปCตยกรรม หรือ
เทียบเท�า 

 
 
 
 



-8- 
 

ท่ี รหัส
สาขา 

สาขา ภาค จํานวน
รับ 

คุณสมบัติ 

3 503 สาขาวิชาครุศาสตร�อุตสาหกรรม
ไฟฟ3า (ค.อ.บ.) 

ปกติ 5 -เป�นผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู�/สําเร็จการศึกษา  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ3า   
สาขาวิชาไฟฟ3าและอิเล็กทรอนิกส�หรือเทียบเท�า หรือ
ให�เป�นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร 

4 504 สาขาวิชาครุศาสตร�อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส�และโทรคมนาคม 
(ค.อ.บ.) 

ปกติ 5 - เป�นผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู�/สําเร็จการศึกษา  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช�างอุตสาหกรรม 
หรือเทียบเท�าท่ีผู�รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาแล�วว�า
มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

5 505 สาขาวิชาครุศาสตร�อุตสาหกรรม
การเชื่อม (ค.อ.บ.) 

ปกติ 5 - เป�นผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู�/สําเร็จการศึกษา  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช�าง
อุตสาหกรรมหรือเทียบเท�า 

7 506 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร� 
(ค.อ.บ.) 

ปกติ 5 - เป�นผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู�/สําเร็จการศึกษา  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือ
เทียบเท�า 

8 507 สาขาวิชาครุศาสตร�อุตสาหกรรม
เครื่องกล (ค.อ.บ.) 

ปกติ 10 - เป�นผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู�/สําเร็จการศึกษา ไม�ต่ํากว�า
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
สาขาช�างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท�า 
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7. หลักสูตรครุศาสตร.อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ป5) รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ท่ี รหัส

สาขา 
สาขา ภาค จํานวน

รับ 
คุณสมบัติ 

1 704 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ3าศึกษา 
แผน ข (นอกเวลาราชการ) 

สมทบ
(ส.-อา.) 

2 1. เป�นผู�ท่ีสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ทางด�านครุศาสตร�อุตสาหกรรม หรือเทียบเท�าใน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ3า วิศวกรรมโทรคมนาคม 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส� หรือสาขาอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข�อง 
2. เป�นผู�ท่ีสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ทางด�านวิศวกรรมศาสตร� อุตสาหกรรมศาสตร� 
เทคโนโลยี หรือเทียบเท�า ในสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ3า วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส� หรือสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงต�อง
เรียนปรับพ้ืนฐานทางการศึกษาตามท่ีอาจารย�
ผู�รับผิดชอบหลักสูตรกําหนด 
3. เป�นผู�ท่ีได�คะแนนสะสมตลอดหลักสูตรไม�ต่ํากว�า 
2.50 หรือผ�านงานในตําแหน�งครู-อาจารย� หรือมี
ประสบการณ�ในการทํางานท่ีเก่ียวข�องกับงานด�าน
วิศวกรรมไฟฟ3าไม�ต่ํากว�า 1 ปG  
4. ผู�ท่ีไม�อยู�ในเกณฑ�ข�อ 1 และ 2 ให�อยู�ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

2 704 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ3าศึกษา 
แผน ข (นอกเวลาราชการ) 

สมทบ
(ส.-อา.) 

2 
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คณะวิศวกรรมศาสตร. 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปกติ 4 ป5 รับวุฒิการศึกษาระดับ ปวช./ม.6) 

ลําดับ รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค จํานวน
รับ 

คุณสมบัติ 

1 421 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(วศ.บ.) 

ปกติ 40 1. เป�นผู� ท่ี กําลังศึกษาอยู�หรือสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม .6 )  กลุ� มสาระการเรียนรู�
วิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร�  
2. เป�นผู� ท่ี กําลังศึกษาอยู�หรือสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช�างอุตสาหกรรม 
หรือเทียบเท�าท่ีสาขาวิชาฯ พิจารณาแล�วว�ามีคุณสมบัติท่ี
เหมาะสม 

2 422 สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ 
(วศ.บ.) 

ปกติ 20 1. เป�นผู� ท่ี กําลังศึกษาอยู�หรือสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม .6 )  กลุ� มสาระการเรียนรู�
วิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร�  
2. เป�นผู� ท่ี กําลังศึกษาอยู�หรือสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช�างอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาด�านการผลิตหรือเทียบเท�าท่ีสาขาวิชาฯ พิจารณา
แล�วว�ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

3 423 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
(วศ.บ.) 

ปกติ 10 1. เป�นผู� ท่ี กําลังศึกษาอยู�หรือสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม .6 )  กลุ� มสาระการเรียนรู�
วิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร�  
2. เป�นผู� ท่ี กําลังศึกษาอยู�หรือสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช�างอุตสาหกรรม 
หรือเทียบเท�าท่ีสาขาวิชาฯ พิจารณาแล�วว�ามีคุณสมบัติท่ี
เหมาะสม 

4 424 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(วศ.บ.) 

ปกติ 10 1. เป�นผู� ท่ี กําลังศึกษาอยู�หรือสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม .6 )  กลุ� มสาระการเรียนรู�
วิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร�  
2. เป�นผู� ท่ี กําลังศึกษาอยู�หรือสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช�างอุตสาหกรรม 
หรือเทียบเท�าท่ีสาขาวิชาฯ พิจารณาแล�วว�ามีคุณสมบัติท่ี
เหมาะสม 
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ลําดับ รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค จํานวน
รับ 

คุณสมบัติ 

5 425 สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร (วศ.บ.) 

ปกติ 30 1. เป�นผู� ท่ี กําลังศึกษาอยู�หรือสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม .6 )  กลุ� มสาระการเรียนรู�
วิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร�  
2. เป�นผู� ท่ี กําลังศึกษาอยู�หรือสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช�างอุตสาหกรรม 
หรือเทียบเท�าท่ีอาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาแล�ว
ว�ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

6 426 สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูป
อาหารและผลผลิตการเกษตร  
(วศ.บ.) 

ปกติ 10 1. เป�นผู� ท่ี กําลังศึกษาอยู�หรือสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม .6 )  กลุ� มสาระการเรียนรู�
วิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร� หรือศิลปMคํานวณ หรือผ�านการ
เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร�รวมกันไม�น�อย
กว�า 36 หน�วยกิต หรือเทียบเท�า  
2. เป�นผู� ท่ี กําลังศึกษาอยู�หรือสํา เร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช�างอุตสาหกรรม
ท่ัวไป อุตสาหกรรมเกษตร ช�างกลเกษตรและเทคโนโลยี
อาหาร หรือเทียบเท�า 

7 427 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ3า 
(วศ.บ.) 

ปกติ 20 1. เป�นผู� ท่ี กําลังศึกษาอยู�หรือสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม .6 )  กลุ� มสาระการเรียนรู�
วิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร�  
2. เป�นผู� ท่ี กําลังศึกษาอยู�หรือสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช�างอุตสาหกรรม 
หรือเทียบเท�า 

8 428 สาขาวิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคม (วศ.บ.) 

ปกติ 20 1. เป�นผู� ท่ี กําลังศึกษาอยู�หรือสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม .6 )  กลุ� มสาระการเรียนรู�
วิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร� หรือศิลปMคํานวณ (คณิตศาสตร�-
อังกฤษ) หรือเทียบเท�า 
2. เป�นผู� ท่ี กําลังศึกษาอยู�หรือสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช�างอุตสาหกรรม 
หรือเทียบเท�าท่ีกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาแล�วว�ามี
คุณสมบัติท่ีเหมาะสม 
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ลําดับ รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค จํานวน
รับ 

คุณสมบัติ 

9 429 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� ปกติ 20 1. เป�นผู� ท่ี กําลังศึกษาอยู�หรือสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม .6 )  กลุ� มสาระการเรียนรู�
วิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร�หรือเทียบเท�า หรือผ�านการเรียน
รายวิชาวิทยาศาสตร�และรายวิชาคณิตศาสตร�รวมกันไม�
น�อยกว�า 30 หน�วยกิต หรือเทียบเท�า 
2. เป�นผู� ท่ี กําลังศึกษาอยู�หรือสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช�างอุตสาหกรรม 
หรือเทียบเท�าท่ีกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาแล�วว�ามี
คุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

10 430 สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอ
นิกส� 

ปกติ 25 1. เป�นผู� ท่ีกําลังศึกษาอยู�หรือสําเร็จการศึกษาไม�ตํ่ากว�า
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ�มสาระการเรียนรู�
วิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร�  
2. เป�นผู� ท่ี กําลังศึกษาอยู�หรือสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช�างอุตสาหกรรม 
หรือเทียบเท�าท่ีอาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาแล�ว
ว�ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

11 431 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
วิชาเอกวิศวกรรมระบบราง 
(วศ.บ.) 

ปกติ 10 1. เป�นผู� ท่ี กําลังศึกษาอยู�หรือสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม .6 )  กลุ� มสาระการเรียนรู�
วิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร�  
2. เป�นผู� ท่ี กําลังศึกษาอยู�หรือสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช�างอุตสาหกรรม 
หรือเทียบเท�าท่ีสาขาวิชาฯ พิจารณาแล�วว�ามีคุณสมบัติท่ี
เหมาะสม 

12 433 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ3า  
วิชาเอกวิศวกรรมระบบราง 
(วศ.บ.)  

ปกติ 20 1. เป�นผู� ท่ี กําลังศึกษาอยู�หรือสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม .6 )  กลุ� มสาระการเรียนรู�
วิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร�  
2. เป�นผู� ท่ี กําลังศึกษาอยู�หรือสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช�างอุตสาหกรรม 
หรือเทียบเท�า 
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2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปกติ 4 ป5 รับวุฒิการศึกษาระดับ ปวช./ม.6) 

ลําดับ รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค จํานวน
รับ 

คุณสมบัติ 

1 440 สาขาวิชาเคมี (วท.บ.) ปกติ 10 -  เป�นผู� ท่ี กํ าลั ง ศึกษาอยู�หรือสํ า เร็ จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม .6 )  กลุ� มสาระการเรียนรู�
วิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร� หรือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร�-
คณิตศาสตร�รวมกันไม�น�อยกว�า 18 หน�วยกิต หรือเทียบเท�า 

2 441 สาขาวิชาฟOสิกส�อุปกรณ�
การแพทย� (วท.บ.) 
(หลักสูตรใหม�ปGการศึกษา 2564 
อยู�ระหว�างการขออนุมตัิจากสภาฯ) 

ปกติ 10 1. เป�นผู� ท่ี กําลังศึกษาอยู�หรือสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกกลุ�มสาระการเรียนรู�  
2. เป�นผู� ท่ี กําลังศึกษาอยู�หรือสํา เร็จการศึกษาระดับ
ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ  ( ป ว ช . )  ส า ข า ไ ฟ ฟ3 า  
สาขาอิเล็กทรอนิกส�  ช�างยนต� ช�างกลโรงงาน  คอมพิวเตอร� 
และสาขาวิชาท่ีเก่ียวข�อง 

 
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ป5 เทียบโอน รับวุฒิการศึกษาระดับ ปวส.) 

ลําดับ รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค จํานวน
รับ 

คุณสมบัติ 

1 321 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(วศ.บ.)  

ปกติ 20 - ผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู�หรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สายวิชาช�างอุตสาหกรรม ช�างกลโรงงาน      
ช�างซ�อมบํารุงเครื่องจักรกล ช�างโลหะ ช�างผลิตเครื่องมือและ
แม�พิมพ� ช�างออกแบบการผลิต ช�างท�อประสาน  ช�างเครื่องกล  
ช�างเทคนิคการผลิต ช�างเขียนแบบเครื่องกล หรือเทียบเท�าท่ี  
สาขาวิชาฯ  พิจารณาแล�วว�ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 
 

2 322 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(วศ.บ.)  

สมทบ 30 - ผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู�หรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สายวิชาช�างอุตสาหกรรม ช�างกลโรงงาน      
ช�างซ�อมบํารุงเครื่องจักรกล ช�างโลหะ ช�างผลิตเครื่องมือและ
แม�พิมพ� ช�างออกแบบการผลิต ช�างท�อประสาน  ช�างเครื่องกล  
ช�างเทคนิคการผลิต ช�างเขียนแบบเครื่องกล หรือเทียบเท�าท่ี  
สาขาวิชาฯ  พิจารณาแล�วว�ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 
 

3 323 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
(วศ.บ.) 

ปกติ 40 - ผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู�หรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สายวิชาช�างอุตสาหกรรม สาขาช�าง
ก�อสร�าง ช�างโยธา ช�างสํารวจ เทคโนโลยีขนส�ง การบริหารงาน
ก�อสร�าง และช�างเขียนแบบโยธา  หรือเทียบเท�าท่ีสาขาวิชาฯ 
พิจารณาแล�วว�ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม โดยวิธีการเทียบโอนผล
การเรียน 
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ลําดับ รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค จํานวน
รับ 

คุณสมบัติ 

4 325 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(วศ.บ.) 

ปกติ 15 -  ผู� ท่ี กํ าลั ง ศึกษาอยู� หรื อสํ า เ ร็ จการ ศึกษาไม�ต่ํ ากว� า ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาช�างยนต� ช�างเทคนิค   
ยานยนต� ช�างจักรกลหนัก ช�างกลเรือ ช�างกลเกษตร ช�างเครื่องทํา
ความเย็นและปรับอากาศ หรือเทียบเท�าท่ีสาขาวิชาฯ พิจารณาแล�ว
ว�ามีคุณสมบัติเหมาะสม 
 

5 327 สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร (วศ.บ.) 

ปกติ 25 - ผู� ท่ีกําลังศึกษาอยู�หรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สายวิชาช�างไฟฟ3า ช�างอิเล็กทรอนิกส�          
ช�างเทคนิคอุตสาหกรรม ช�างยนต� ช�างกลโรงงาน ช�างเทคนิคการ
ผลิต ช�างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร�  หรือเ ทียบเท�า ท่ีอาจารย�
ผู�รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาแล�วว�ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมโดย
การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน 
 

6 329 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ3า 
(วศ.บ.) 

ปกติ 60 - ผู� ท่ีกําลังศึกษาอยู�หรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สายวิชาช�างอุตสาหกรรม สาขาช�างไฟฟ3า ช�าง
ไฟฟ3าอุตสาหกรรม ช�างเครื่องมือวัด  หรือเทียบเท�าท่ีสาขาวิชาฯ 
พิจารณาแล�วว�ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 
 

7 331 สาขาวิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคม (วศ.บ.) 

ปกติ 13 - ผู� ท่ีกําลังศึกษาอยู�หรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส. )  สายวิชาช�างอุตสาหกรรม สาขาช�าง
อิเล็กทรอนิกส� ช�างไฟฟ3าอิเล็กทรอนิกส� ช�างโทรคมนาคมช�าง
อิเล็กทรอนิกส�สื่อสาร ช�างอิเล็กทรอนิกส�อากาศยาน และเทคนิค
คอมพิวเตอร� หรือเทียบเท�าท่ีกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณา
แล�วว�ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

8 333 สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร� (วศ.บ.) 

ปกติ 20 -  ผู� ท่ี กํ าลั ง ศึกษาอยู� หรื อสํ า เ ร็ จการ ศึกษาไม�ต่ํ ากว� า ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) สาขาวิชาช�างอุตสาหกรรม 
สาขาช�างอิเล็กทรอนิกส� ช�างอิเล็กทรอนิกส�คอมพิวเตอร� ช�าง
อิเล็กทรอนิกส�สื่อสาร เทคนิคคอมพิวเตอร� ช�างไฟฟ3า เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร� หรือเทียบเท�าท่ีกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล�ว
ว�ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

9 337 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
การผลิต (วิชาเอกวิศวกรรม
ผลิตภัณฑ�นมและเครื่องด่ืม)  

ปกติ 20 - ผู� ท่ีกําลังศึกษาอยู�หรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาช�างอุตสาหกรรม ช�างกลโรงงาน ช�าง
โลหะ ช�างผลิต-เครื่องมือและแม�พิมพ� ช�างออกแบบการผลิต ช�างท�อ
และประสาน ช�างเครื่องกล ช�างเทคนิคการผลิต ช�างเขียนแบบ
เครื่องกล หรือเทียบเท�าท่ีสาขาวิชาฯ พิจารณาแล�ว ว�ามีคุณสมบัติท่ี
เหมาะสม โดยวิ ธีการเทียบโอนผลการเรียน ตามข�อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว�าด�วยการศึกษาระดับ
ปริญญา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) และเกณฑ�อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
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4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ป� เทียบโอน รับวุฒิการศึกษาระดับ ม.6 / ปวช.          
และ ปวส.) 

ลําดับ รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค จํานวน
รับ 

คุณสมบัติ 

1 326 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(วศ.บ.) 

สมทบ 25 1. เป�นผู ท่ีกําลังศึกษาอยู'หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) กลุ'มสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร1-คณิตศาสตร1  
2 .  เ ป� น ผู ท่ี กํ า ลั ง ศึ ก ษ าอ ยู' ห รื อ สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษา ร ะดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช'างอุตสาหกรรม หรือ
เทียบเท'าท่ีสาขาวิชาฯ พิจารณาแล วว'ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 
3. เป�นผู ท่ีกําลังศึกษาอยู'หรือสําเร็จการศึกษาไม'ต่ํากว'าระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาช'างยนต1 ช'างเทคนิค
ยานยนต1 ช'างจักรกลหนัก ช'างกลเรือ ช'างกลเกษตร ช'างเครื่องทํา
ความเย็นและปรับอากาศ หรือเทียบเท'าท่ีสาขาวิชาฯ พิจารณา
แล วว'ามีคุณสมบัติเหมาะสม 

 
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 2 ป� ต3อเนื่อง รับวุฒิการศึกษาระดับ ปวส.) 

ลําดับ รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค จํานวน
รับ 

คุณสมบัติ 

1 231 สาขาวิชาวิศวกรรม 
อิเล็กทรอนิกส1อัจฉริยะ 
(วศ.บ.)  

ปกติ 15 - ผู ท่ีกําลังศึกษาอยู'หรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สายวิชาช'างอุตสาหกรรม สาขาช'าง
อิ เล็กทรอนิกส1  สาขาช' าง อิ เล็กทรอนิกส1 กํ าลั ง  สาขาช' าง
อิ เล็ กทรอนิกส1 อุตสาหกรรม สาขาช' า ง ไฟฟ< า  ช' า ง ไฟฟ< า
อุตสาหกรรม ช'างเครื่องมือวัด ช'างโทรคมนาคม หรือเทียบเท'าท่ี
สาขาวิชาฯ พิจารณาแล วว'ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

2 233 สาขาวิชาเทคโนโลยีสมัยใหม'
ทางอุตสาหกรรมอ อยและ
น้ําตาล (วศ.บ.) 
 

สมทบ 20 - ผู ท่ีกําลังศึกษาอยู'หรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาช'างอุตสาหกรรม ช'างกลเกษตร    
ช'างไฟฟ<า ช'างอิเล็กทรอนิกส1 ช'างเทคนิคอุตสาหกรรม ช'างยนต1 
ช'างกลโรงงาน ช'างเทคนิคการผลิต ช'างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร1 
หรือเทียบเท'า และเป�นไปตามข อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-  
ราชมงคลอีสาน ว'าด วยการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2559 
(ภาคผนวก ก) 
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6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ป5) รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ลําดับ รหัส

สาขา 
สาขาวิชา ภาค จํานวน

รับ 
คุณสมบัติ 

1 601 วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.ม.) ปกติ 5 1. เป�นผู�ท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ
กําลังศึกษาอยู�ในภาคการศึกษาสดุท�ายของระดับปริญญาตรีใน
สาขาวิชวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรม-
โลหการ วิศวกรรมการผลติ 
2. หากมีคุณสมบัตไิม�ตรงกับข�อ 1. การรับเข�าศึกษาให�เป�นไปตาม
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
3. การรับเข�าศึกษาตามข�อ 1. ของผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู�ในภาค
การศึกษาสดุท�ายในระดับปรญิญาตรี จะมผีลสมบูรณ�ก็ต�อเมื่อ
ผู�สมคัรเข�าศึกษาสําเร็จการศึกษาแล�วเท�าน้ัน 

2 602 วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.ม.) สมทบ 
(ส.-อา.) 

5 

3 603 
 
 

วิศวกรรมโยธา (วศ.ม.) ปกติ 5 1. เป�นผู�ท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตครุศาสตร�อุตสาหกรรมบัณฑิต 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
สํารวจ วิศวกรรมขนส�งหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข�องสัมพันธ�  ซ่ึงได�รับ
ความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการผู�รับผดิชอบหลักสตูร 
2. หากมีคุณสมบัตไิม�ตรงกับข�อ 1. การรับเข�าศึกษาให�เป�นไปตาม
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมโยธา 
3. การรับเข�าศึกษาตามข�อ 1. ของผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู�ในภาค
การศึกษาสดุท�ายในระดับปรญิญาตรี จะมผีลสมบูรณ�ก็ต�อเมื่อ
ผู�สมคัรเข�าศึกษาสําเร็จการศึกษาแล�วเท�าน้ัน 

4 604 วิศวกรรมโยธา (วศ.ม.) สมทบ 
(ส.-อา.) 

5 

5 605 วิศวกรรมไฟฟ3า (วศ.ม.) ปกติ 5 1. สําเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต                
ครุศาสตร�อุตสาหกรรมบัณฑิต  
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  
ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ3า วิศวกรรมระบบควบคุม  วิศวกรรม 
การวัดคุม วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส� หรือ
สาขาท่ีเก่ียวข�อง หรือได�รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูร 
2. หากมีคุณสมบัตไิม�ตรงกับข�อ 1. การรับเข�าศึกษาให�เป�นไปตาม
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ3า 
3. การรับเข�าศึกษาตามข�อ 1. ของผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู�ในภาค
การศึกษาสดุท�ายในระดับปรญิญาตรี จะมผีลสมบูรณ�ก็ต�อเมื่อ
ผู�สมคัรเข�าศึกษาสําเร็จการศึกษาแล�วเท�าน้ัน 

6 606 วิศวกรรมไฟฟ3า (วศ.ม.) สมทบ 
(ส.-อา.) 

5 
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7. หลักสูตรวิศวกรรมศาตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตร 3 ป5) รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท (แบบ 2.1) 
ลําดับ รหัส

สาขา 
สาขาวิชา ภาค จํานวน

รับ 
คุณสมบัติ 

1 803 วิศวกรรมไฟฟ3าและ       
คอมพิเตอร� (วศ.ด.) 

ปกติ 3 - ผู�สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู�ในภาคการศึกษา
สุดท�ายระดับปริญญาโท หรือเทียบเท�า ในสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ3า  วิศวกรรมคอมพิวเตอร�  วิศวกรรม
โทรคมนาคม  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส�  วิศวกรรมเมคคา
ทรอนิกส�  หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 

2 804 วิศวกรรมไฟฟ3าและ       
คอมพิเตอร� (วศ.ด.) 

สมทบ 
(ส.-อา.) 

3 

หมายเหตุ 
         ผู�สมัครเข�าศึกษาต�อในระดับปริญญาเอก  ต�องมีผลการสอบวัดความรู�ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ท่ีมีอายุ
ไม�เกิน 2 ปG นับแต�วันประกาศผลสอบจากสถาบันท่ีมีการทดสอบ  ท้ังน้ี  หากไม�มีผลการสอบวัดความรู�ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ ต�องเข�าสอบวัดความรู�ทางภาษาอังกฤษ  และมีผลการทดสอบผ�านตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ  โดยกําหนดให�ทดสอบในวันท่ี      
14 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.00 น. ณ ห�องประชุมสัมนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร� อาคาร 18 ช้ัน 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-18- 
 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต/หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป$) (รับวุฒิการศึกษาระดับ  ปวช.) 
ลําดับ รหัส

สาขา 
สาขาวิชา ภาค จํานวน

รับ 
คุณสมบัติ 

1 411 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
ทางธุรกิจ 4 ป� (บธ.บ.) 

ปกติ 30 

-  เ ป� น ผู" ท่ี กํ า ลั ง ศึ ก ษ า / สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายบริหารธุรกิจหรือ
พณิชยกรรม 

2 412 สาขาวิชาการตลาด 4 ป� 
(บธ.บ.) 

ปกติ 10 

3 413 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจ
ดิจิทัล 4 ป� (บธ.บ.) 

ปกติ 20 

4 414 สาขาวิชาการบัญชี 4 ป� 
(บช.บ.) 

ปกติ 35 

5 415 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส6 
4 ป� (บธ.บ.) 

ปกติ 20 

6 416 สาขาวิชาการจัดการการ
ท7องเท่ียวและการบริการ 4 ป� 
(บธ.บ.) 

ปกติ 25 

7 417 สาขาวิชาการตลาด (ความ
ร7วมมือทางวิชาการ บริษัท      
ซีอาร6ซี ไทวัสดุ จํากัด) 4 ป� 
(บธ.บ.) 

ปกติ 20 -   เป� น ผู" ท่ี กํ า ลั ง ศึ ก ษ า / สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) ทุกสาขาวิชา และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ7มสาระการ
เรียนรู"   
-  เกรดเฉล่ียสะสม GPA 2.50 ข้ึนไป 
-  บุคลิกภาพดีและรักงานบริการ 
-  สุขภาพร?างกายสมบรูณ@แข็งแรงและผ?านการตรวจ

สารเสพติด 

8 471 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
การค"า 4 ป� (บธ.บ.) 

ปกติ 70 - เป�นผู" ท่ี กําลังศึกษาอยู7ภาคเรียนสุดท"ายหรือสําเร็จ
การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. )          
ทุกสาขาวิชา และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)      
ทุกสาขาวิชา 
-  เกรดเฉล่ียสะสม GPA 2.50 ข้ึนไป 
-  เพศชายส?วนสูง 160 ซม. และเพศหญิงส?วนสูง     
150 ซม. ข้ึนไป 
-  สามารถปฏิบัติงานท่ีกรุงเทพมหานครไดG 
-  สุขภาพแข็งแรงไม?มีอุปสรรคต?อการเรียนและฝJกงาน 
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2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต/หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 4ป5 เทียบโอน) (รับวุฒิการศึกษาระดับ ปวส.) 
ลําดับ รหัส

สาขา 
สาขาวิชา ภาค จํานวน

รับ 
คุณสมบัติ 

1 211 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
ทางธุรกิจ 4 ปG เทียบโอน 
(บธ.บ.) 

ปกติ 50 - เป�นผู�ท่ีกําลังศึกษา / สําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สายบริหารธุรกิจ
หรือพณิชยกรรมหรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท�องเท่ียว
หรือมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข�อบังคับของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานว�าด�วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2559 หมวด 1 การรับเข�าศึกษา 

2 213 สาขาวิชาการตลาด 4 ปG เทียบ
โอน (บธ.บ.) 

ปกติ 50 - เป�นผู�ท่ีกําลังศึกษา / สําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายบริหารธุรกิจ
หรือพณิชยกรรม หรือมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข�อบังคับของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว�าด�วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวด 1 การรับเข�าศึกษา 

3 215 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจ
ดิจิทัล 4 ปG เทียบโอน  (บธ.บ.) 

ปกติ 50 - เป�นผู�ท่ีกําลังศึกษา / สําเร็จการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา
คอมพิวเตอร�ธุรกิจ สาขาวิชาการพัฒนาเว็บเพจ   
สาขาวิชาเทคโนโลยีสํานักงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร�
กราฟOก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานเทคนิค
คอมพิวเตอร� หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ทางด�านคอมพิวเตอร�
หรือเทียบเท�า โดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน หรือผู�มี
คุณสมบัติอ่ืนๆตามข�อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสานว�าด�วยการศึกษาระดับปริญญาตรี      
พ.ศ. 2559 หมวด 1 การรับเข�าศึกษา 

4 217 สาขาวิชาการบัญชี 4 ปG     
เทียบโอน (บช.บ.) 

ปกติ 50 - เป�นผู�ท่ีกําลังศึกษา / สําเร็จการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี 
หรือมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข�อบังคับของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานว�าด�วยการศึกษาระดับ    
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวด 1 การรับเข�าศึกษา 

5 218 สาขาวิชาการบัญชี 4 ปG     
เทียบโอน (บช.บ.) 

สมทบ 15 

6 219 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� 
4 ปG เทียบโอน  (บธ.บ.) 

ปกติ 40 - เป�นผู�ท่ีกําลังศึกษา / สําเร็จการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา โดยวิธีการเทียบโอนผลการ
เรียน หรือมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข�อบังคับของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว�าด�วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวด 1 การรับเข�าศึกษา 
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ลําดับ รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค จํานวน
รับ 

คุณสมบัติ 

7 221 สาขาวิชาการจัดการการ
ท�องเท่ียวและการบริการ 4 ปG 
เทียบโอน (บธ.บ.) 

ปกติ 40 - เป�นผู�ท่ีกําลังศึกษา / สําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท�า 
ประเภทสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว หรือ
บริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา   โดยวิธีการเทียบโอนผลการ
เรียน หรือมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข�อบังคับของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว�าด�วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวด 1 การรับเข�าศึกษา 

 
3.  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ป�) รับผู�สําเร็จการศึกษา ปริญญาตรี 

ลําดับ รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค จํานวน
รับ 

คุณสมบัติ 

1 901 บัญชี (บช.ม.) แผน ก  
(แบบ ก 2) 

สมทบ 
(ส.-อา.) 

10 1. รับผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา     
การบัญชี 
2. รับผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอ่ืน       
โดยเรียนวิชาการบัญชีแล�วไม�ต่ํากว�า 15 หน�วยกิต หรือ 
3. รับผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอ่ืนท่ีมี
ประสบการณ�เก่ียวกับด�านบัญชีหรือการเงินมาไม�น�อยกว�า 
2 ปG 
4. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้  ให�อยู�ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
5. มีคุณสมบัติอ่ืนตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ว�าด�วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 

2 902 บัญชี (บช.ม.) แผน ข สมทบ 
(ส.-อา.) 

20 

 
4.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ป�) รับผู�สําเร็จการศึกษา ปริญญาตรี  

ลําดับ รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค จํานวน
รับ 

คุณสมบัติ 

1 903 การเป�นผู�ประกอบการและ
นวัตกรรมทางธุรกิจ (บธ.ม.) 
แผน ก (แบบ ก 2) 

สมทบ 
(ส.-อา.) 

10 1. รับผู�สําเร็จการศึกษาไม�ต่ํากว�าระดับปริญญาตรี/
เทียบเท�า ทุกสาขา หรือมีคุณสมบัติอ่ืนตามข�อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว�าด�วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
2. คุณสมบัติอ่ืน ให�ข้ึนอยู�กับดุลยพินิจของกรรมการ 
บริหารหลักสูตร 

2 904 การเป�นผู�ประกอบการและ
นวัตกรรมทางธุรกิจ (บธ.ม.) 
แผน ข 

สมทบ 
(ส.-อา.) 

20 

 
 


