
 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตขอนแก�น 
เรื่อง   รายช่ือผู!มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพ่ือเข!าศึกษาต�อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาขีพ (ปวช.) 

ระดับประกาศวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะครุศาสตร1อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร1 และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(รอบรับตรงครั้งท่ี 4) ประจําป5การศึกษา 2564 

 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก�น   ได�ดําเนินการรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือเข�าศึกษาต�อ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ระ ดับปริญญาตรี   และระดับบัณฑิต ศึกษา   คณะครุศาสตร0 อุตสาหกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร0                                   
และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (รอบรับตรงครั้งท่ี 4) ประจําป4การศึกษา 2564 ระหว�างวันท่ี  
12 – 28 พฤษภาคม 2564  เสร็จสิ้นไปแล�วนั้น   และจะมีการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ  ในวันพุธท่ี                
2 มิถุนายน 2564 นั้น 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 29 แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.
2548 ประกอบกับคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ท่ี 029/2562  เรื่อง ให�ข�าราชการพ�นจาก
ตําแหน�งและแต�งต้ังข�าราชการให�ดํารงตําแหน�งรองอธิการบดีและรองอธิการบดีประจําวิทยาเขต  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ลงวันท่ี 30 กันยายน 2562   จึงออกประกาศ เรื่อง  รายชื่อผู�มีสิทธิ์สอบคัดเลือก    
เ พ่ือเข�าศึกษาต�อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)                 
ระ ดับปริญญาตรี   และระดับบัณฑิต ศึกษา  คณะครุศาสตร0 อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร0                           
และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (รอบรับตรงครั้งท่ี 4) ประจําป4การศึกษา 2564   ท้ังนี้  ให�ผู�ท่ีมี
สิทธิ์สอบคัดเลือกฯ  ตามรายชื่อแนบท�ายประกาศฯ ปฏิบัติดังนี้ 
 

1. ให�ผู�มีสิทธิ์สอบเตรียมความพร�อมในการสอบคัดเลือกฯ ตามรายชื่อแนบท�ายประกาศฯ         
ในวันพุธท่ี 2 มิถุนายน 2564  โดยเริ่มทําการสอบคัดเลือก เวลา 09.00 – 16.00 น. 

2. ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ์เข�าศึกษาต�อฯ  วันศุกร1ท่ี 4 มิถุนายน 2564  ท่ีบอร0ดหน�าห�องแผนก
งานส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 1 ชั้น 1 และผ�านทาง www.kkc.rmuti.ac.th 
 

หากผู�มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ตามรายชื่อแนบท�ายประกาศฯ ต�องการเปลี่ยนแปลงเบอร0โทรศัพท0ใน
การติดต�อหรือไม�ได�รับการสอบสัมภาษณ0ทางโทรศัพท0ในช�วงเวลาดังกล�าว    ให�ดําเนินการแจ�งข�อมูลผ�านระบบแจ�ง
ปRญหาการสอบฯ ท่ี QR code  ด�านล�างประกาศนี้ หรือติดต�อท่ีเบอร0 096-9641935  ภายในพุธท่ี  2 มิถุนายน 
2564  เวลา 12.00 น. เท�านั้น   หากไม�ดําเนินการตามกําหนดจะถือว�าสละสิทธิ์การสอบคัดเลือกฯ 
 

จึงประกาศมาให�ทราบโดยท่ัวกัน 
  

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

 
        (ผู�ช�วยศาสตราจารย0อาดา   รัยมธุรพงษ0) 

        รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก�น 
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

สําเนา 

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

(นางสาววรรณวภิา  ทะแพงพันธ
) 

.....31....../....พ.ค....../.....64.... 

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

(นางสาววรรณวภิา  ทะแพงพันธ
) 

.....31....../....พ.ค....../.....64.... 

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

(นางสาวพิราวรรณ  โสตรจ้ํา) 

.....31....../....พ.ค....../.....64.... 

ระบบแจ�งปRญหาการสอบคัดเลือกฯ 
ออนไลน0รอบรับตรง 4 ป4การศึกษา 2564 



ที่ รหัสสาขา สาขาวิชา ภาค จํานวนผู�สอบ รหัสวิชาสอบ เวลาสอบ จํานวนข�อสอบ หมายเหตุ

1 321 วิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.)(4 ป� เทียบโอน) ปกติ 7

2 322 วิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.)(4 ป� เทียบโอน) สมทบ 2

3 326 วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.)(4 ป� เทียบโอน) สมทบ 10

4 327 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (วศ.บ.)(4 ป� เทียบโอน) ปกติ 10

5 331 วิศวกรรมโทรคมนาคม (วศ.บ.)(4 ป� เทียบโอน) ปกติ 5
3001 วิชาพื้นฐาน 3 วศ.บ. เทียบโอนทุกสาขา = 60 ข0อ
3205 วิชาชีพเฉพาะ-วศ.บ.โทรคมนาคม = 60 ข0อ

09.00 - 12.00 น. 120

6 333 วิศวกรรมคอมพิวเตอร5 (วศ.บ.)(4 ป� เทียบโอน) ปกติ 6
3001 วิชาพื้นฐาน 3 วศ.บ. เทียบโอนทุกสาขา = 60 ข0อ
3206 วิชาชีพเฉพาะ-วศ.บ.คอมพิวเตอร5 = 60 ข0อ

09.00 - 12.00 น. 120

7 421 วิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.) 4 ป� ปกติ 11

8 422 วิศวกรรมโลหการ(วศ.บ.) 4 ป� ปกติ 2

9 425 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  (วศ.บ.) 4 ป� ปกติ 2

10 426 วิศวกรรมแปรรูปอาหารและผลผลิตการเกษตร(วศ.บ.) 4 ป� ปกติ 2

11 428 วิศวกรรมโทรคมนาคม (วศ.บ.) 4 ป� ปกติ 2

12 429 วิศวกรรมคอมพิวเตอร5 (วศ.บ.) 4 ป� ปกติ 18

13 430 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส5(วศ.บ.) 4 ป� ปกติ 7

14 431 วิศกรรมเครื่องกล(วิชาเอกวิศวกรรมระบบราง)(วศ.บ.) 4 ป� ปกติ 9

15 440 เคมี (วท.บ.) 4 ป� ปกติ 3
2001 วิชาพื้นฐาน 2 วศ.บ.+ วท.บ. 4 ป�ทุกสาขา = 60 ข0อ
2111 วิชาชีพเฉพาะ-วท.บ.เคมี = 60 ข0อ

09.00 - 12.00 น. 120

16 441 ฟ<สิกส5อุปกรณ5การแพทย5 (วท.บ.) 4 ป� ปกติ 10
2001 วิชาพื้นฐาน 2 วศ.บ. + วท.บ. 4 ป�ทุกสาขา = 60 ข0อ
2112 วิชาชีพเฉพาะ-วท.บ.ฟ<สิกส5อุปกรณ5การแพทย5 = 60 ข0อ

09.00 - 12.00 น. 120

แนบท�ายประกาศ

ตารางการสอบคัดเลือกข�อเขียนออนไลน/ (รอบรับตรงครั้งที่ 4) ป5การศึกษา 2564
วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร/สอบข�อเขียนแบบออนไลน/ เริ่มสอบเวลา 09.00 - 12.00 น.

ให�ผู�มีสิทธิ์สอบเขียนออนไลน/ทุกคนเข�าทดสอบระบบในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ตาม link นี้  https://admissions.kkc.rmuti.ac.th หรือสแกน QR Code นี้
และหากมีปUญหาในการเข�าระบบให�ติดตWอที่เบอร/ 096-9461935  ภายในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. เทWานั้น

3001 วิชาพื้นฐาน 3 วศ.บ. เทียบโอนทุกสาขา = 60 ข0อ
3203 วิชาชีพเฉพาะ วศ.บ.เครื่องกล+เครื่องจักรกลเกษตร = 60 ข0อ

3001 วิชาพื้นฐาน 3 วศ.บ. เทียบโอนทุกสาขา = 60 ข0อ
3207 วิชาชีพเฉพาะ วศ.บ.อุตสาหการ = 60 ข0อ

09.00 - 12.00 น. 120

09.00 - 12.00 น. 120

2001 วิชาพื้นฐาน 2 วศ.บ.+ วท.บ. 4 ป�ทุกสาขา  = 60 ข0อ
2102 วิชาชีพเฉพาะ วศ.บ. 4 ป�ทุกสาขา = 60 ข0อ

09.00 - 12.00 น. 120



รหัสวิชา
สอบ

ช่ือวิชา สาขา เนื้อหาวิชาท่ีใช�ในการสอบ

3001 วิชาพ้ืนฐาน 3 วศ.บ.ทุกสาขา
คณิตศาสตร"  ฟ�งก�ชันเอ็กซ�โพแนนเชียล ฟ�งก�ชันลอการิทึม ฟ�งก�ชันตรีโกณมิติจํานวนเชิงซ�อน  เมทริกซ�และดีเทอร�มิแนนต�  
เรขาคณิตวิเคราะห�ในระบบพิกัดฉากและในระบบพิกัดเชิงข้ัวภาคตัดกรวย  ฟ�งก�ชัน  ลิมิตและความต*อเนื่อง  อนุพันธ�ของฟ�งก�ชัน
ชนิดต*าง ๆ  ค*าเชิงอนุพันธ�และการประยุกต� อินทิเกรตและการประยุกต�

วศ.บ.เคร่ืองกล
วศ.บ.เคร่ืองจักรกลเกษตร

รหัสวิชา
สอบ

ช่ือวิชา สาขา เนื้อหาวิชาท่ีใช�ในการสอบ

คณิตศาสตร"  เซท ความสัมพันธ� ฟ�งก�ชัน ระบบจํานวน เลขยกกําลัง จํานวนเชิงซ�อน
การแก�สมการ และอสมการ การแปรผัน ตรรกศาสตร�เบ้ืองต�น สถิติเบ้ืองต�น วิธีเรียงสับเปล่ียน วิธีจัดหมู* ทฤษฎีความน*าจะเป9น
เบ้ืองต�น เรขาคณิตวิเคราะห�เบ้ืองต�น ลิมิตและความต*อเนื่อง อนุพันธ�และฟ�งก�ชันพีชคณิต

วิทยาศาสตร"  กลศาสตร� (สถิตย�ศาสตร�และพลศาสตร�)  ความร�อน อุณหพลศาสตร� คล่ืน เสียง แม*เหล็กไฟฟ=า ความรู�ทั่วไป
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีใหม* ๆ สสารธาตุ สารประกอบ สารละลายคอลอยด� แขวนลอย ปฏิกิริยาเคมี กรด-เบส-เกลือ 
สารอินทรีย� แร*เช้ือเพลิง (ห�ามใช�เคร่ืองคิดเลขและไม�บรรทัดที่มีสูตรคณิตศาสตร�)
ภาษาอังกฤษ
1. Structure (โครงสร�างภาษา) ( Grammar ; ไวยากรณ� ,Vocabulary ; คําศัพท� )
2. Conversation (บทสนทนา)
3. Reading  Comprehension (เนื้อหาการอ*าน)
ภาษาไทย  หลักการสะกดการันต� (การเขียนคํา) การอ*านคําการใช�สํานวนโวหารและ
สํานวนต*าง ๆ การเขียนแบบต*าง ๆ (การเขียนโครงการการเขียนรายงานทางวิชาการ ฯลฯ) การย*อความ การอ*านเพ่ือวิเคราะห�
ความและหาสาระสําคัญ ความรู�เร่ืองการพูดในที่ประชุมชน

สังคม  ภูมิศาสตร�ไทย และภูมิศาสตร�สากล ประวัติศาสตร�ไทยและสากล สาขาสังคมวิทยา-เบ้ืองต�น ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจวัฒนธรรม ประเพณีค*านิยมของสังคมไทย การเมือง การปกครองของไทย ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายของไทย 
เหตุการณ�ป�จจุบันของไทยและสากล

มนุษย"   การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย� คุณธรรมจริยธรรม การดํารงชีวิตและครอบครัว เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค�นข�อมูลและการเรียนรู� ความปลอดภัยในการดํารงชีวิต  การจัดการกับอารมณ�และความเครียด การดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2111 วิชาชีพเฉพาะ วท.บ. เคมี
ปริมาณสารสัมพันธ� และพ้ืนฐานของทฤษฎีอะตอม โครงสร�างทางอิเล็กตรอนของอะตอม คุณสมบัติของแกbส ของแข็ง ของเหลว  
และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลของไอออนในน้ํา ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน จลนพลศาสตร�เคมี  พันธะเคมี คุณสมบัติตาม
ตารางธาตุ ธาตุรีพรีเซนเตตีฟหมู* I-IV ธาตุอโลหะ ธาตุทรานสิชัน และเคมีนิวเคลียร�

2112 วิชาชีพเฉพาะ วท.บ. ฟ0สิกส"อุปกรณ"การแพทย"

- กลศาสตร� การเคล่ือนที่แนวตรง กฎการเคล่ือนที่ของนิวตัน แรงเสียดทานและการนําไปประยุกต�ใช� สมดุลของแรง
- งานพลังงานและโมเมนตัม ทฤษฎีงาน พลังงาน การการอนุรักษ�พลังงานการดลและกฎการอนุรักษ�โมเมนตัม เคร่ืองกล    
อย*างง*าย และการได�เปรียบเชิงกล               
- กลศาตร�ของไหล ความหนาแน*น ความดัน กฎของปลาสคาล สมการของเบอร�นูลลี
- ความร�อนและทฤษฎีจลน�ของกbาช ความจุความร�อนและความร�อนแฝง  สมดุลความร�อน กฎของกbาซ ทฤษฎีจลน�ของกbาซ
- ไฟฟ=าสถิต  ประจุไฟฟ=าและกฎของคูลอมบ� สนามไฟฟ=า ศักย�ไฟฟ=า ความจุไฟฟ=า
- ไฟฟ=ากระแสตรง กฎของโอห�ม กําลังและพลังงานไฟฟ=า วงจรไฟฟ=า
- แม*เหล็ก-ไฟฟ=า แรงกระทําต*อประจุไฟฟ=าในสนามแม*เหล็ก แรงแม*เหล็กบนตัวนําที่มีกระแสไฟฟ=า สนามแม*เหล็กที่เกิดจาก
กระแสไฟฟ=า แรงเคล่ือนไฟฟ=าเหนี่ยวนําและกฎของฟาราเดย�
- ทัศนศาสตร�เบ้ืองต�น การสะท�อนและการเกิดภาพของกระจก การหักเหและการเกิดภาพของเลนส� นัยน�ตาและการมองเห็น 
หลักการทัศนอุปกรณ�ทางการแพทย�

1. สําหรับผู�สมัครหลักสูตรเทียบโอน

รายละเอียดวิชาท่ีสอบคัดเลือกฯ ระดับปริญญา คณะวิศวกรรมศาสตร" (รอบรับตรงคร้ังท่ี 4) ป=การศึกษา 2564

2001 วิชาพ้ืนฐาน 2  วิชาพ้ืนฐาน 2 วศ.บ. + วท.บ. 4 ป=ทุกสาขา

3203 วิชาชีพเฉพาะ

3205 วิชาชีพเฉพาะ วศ.บ.โทรคมนาคม

3207 วิชาชีพเฉพาะ

2102 วิชาชีพเฉพาะ วศ.บ.ทุกสาขา (เทCานั้น)
คณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร�วิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม กรรมวิธีการผลิต วงจรไฟฟ=ากระแสตรง อิเล็กทรอนิกส�และโทรคมนาคม
เบ้ืองต�น คอมพิวเตอร�เบ้ืองต�น เขียนแบบวิศวกรรม และเทคนิคงานก*อสร�าง โยธา หลักการทํางานเบ้ืองต�นของเคร่ืองยนต�เผาไหม�
ภายใน คอมพิวเตอร�เบ้ืองต�น จรรยาบรรณวิศวกร

วศ.บ.อุตสาหการ

2. สําหรับผู�สมัครหลักสูตร 4 ป= (รับวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.)

3206 วิชาชีพเฉพาะ วศ.บ.คอมพิวเตอร"
วงจรไฟฟ=ากระแสตรง และกระแสสลับ วงจรดิจิตอล และวงจรอิเล็กทรอนิกส� ระบบส่ือสารโปรแกรมคอมพิวเตอร� เครือข*าย
คอมพิวเตอร�เบ้ืองต�น  ความรู�ทางอินเตอร�เน็ต ระบบคอมพิวเตอร�เบ้ืองต�น ระบบปฏิบัติการ ซอฟแวร�ประยุกต�ทั่วไปและ
ไมโครโปรเซสเซอร�

การเขียนแบบพ้ืนฐาน  ความรู�ทางไฟฟ=าพ้ืนฐาน  กลศาสตร�วิศวกรรม  กลศาสตร�ของไหล  เธอร�โมไดนามิกส�  ไฮดรอลิกส�และ
นิวส�แมติกส�  ความรู�พื้นฐานทางยานยนต�  เช้ือเพลิงและสารหล*อล่ืน  ความแข็งแรงของวัสดุและการทําความเย็นและปรับอากาศ

องค�ประกอบพ้ืนฐานทางไฟฟ=า วงจรไฟฟ=ากระแสตรงและกระแสสลับ วงจรอิเล็กทรอนิกส� วงจรเรียงกระแส วงจรทรานซิสเตอร� 
วงจรออปแอมปf วงจรดิจิตอล ไมโครโพรเซสเซอร�   ระบบมัลติเพล็กซ�  การมอดูเลตแบบ AM และ FM ทฤษฎีสนามแม*เหล็กไฟฟ=า
 หลักการส่ือสารอิเล็กทรอนิกส�เบ้ืองต�น และเคร่ืองมือวัดทางไฟฟ=า

เคร่ืองมือกล กลศาสตร�วิศวกรรม ความแข็งแรงของวัสดุ  เขียนแบบวิศวกรรม สถิติและการควบคุมคุณภาพ การศึกษางาน 
เคร่ืองจักรกลอัตโนมัติ โลหะวิทยางานอุตสาหกรรม งานเช่ือมโลหะแผ*น แม*พิมพ�โลหะและแม*พิมพ�พลาสติก






































