
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   
วิทยาเขตขอนแก�น 

เรื่อง  รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา เพ่ือเข$าศึกษาต�อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะครุศาสตร/อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร/ และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(รอบรับตรงครั้งท่ี 1) ประจําป4การศึกษา 2565 

 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก�น จะดําเนินการรับสมัครสอบ

คัดเลือกนักเรียน/นักศึกษา เพ่ือเข&าศึกษาต�อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้ นสู ง  (ปวส .) ระดับปริญ ญ าตรี  และระดับ บัณ ฑิต ศึกษา  คณ ะครุศาสตร1 อุตสาหกรรม                   
คณะวิศวกรรมศาสตร1 และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รอบรับตรงครั้งท่ี 1) ประจําป4
การศึกษา 2565 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๙ แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล              
พ.ศ. ๒๕๔๘ และคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ท่ี ๐๓๗/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน 
๒๕๖๔  เรื่อง แต�งต้ังรองอธิการบดี และรองอธิการบดีประจําวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
จึงออกประกาศ เรื่อง  รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา เพ่ือเข&าศึกษาต�อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)     
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  คณะครุศาสตร1
อุตสาหกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร1 และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รอบรับตรงครั้งท่ี 1) 
ประจําป4การศึกษา 2565  ในสาขาวิชาตามแนบท&ายประกาศฯ โดยมีกําหนดการดังนี้ 

 
รายการ วันท่ีดําเนินการ ช�องทางดําเนินการ 

1. รับสมัคร Online และชําระเงินค�า
สมัครผ�านธนาคาร 

25 ตุลาคม ถึง  
15 พฤศจิกายน 2564 

สมัครผ�านระบบ Online ท่ีเว็บไซต1  
https://rmuti.me/w7HlHLroe 

 
2. ประกาศรายช่ือผู$มีสิทธิ์สอบ 17 พฤศจิกายน 2564 www.kkc.rmuti.ac.th 

3. สอบคัดเลือก 20 พฤศจิกายน 2564 สอบข&อเขียนหรือสอบสัมภาษณ1 

 
 
 
 

สําเนา สําเนา 
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รายการ วันท่ีดําเนินการ ช�องทางดําเนินการ 
4. ประกาศรายช่ือผู$มีสิทธิ์เข$าศึกษาฯ 24 พฤศจิกายน 2564  

ติดตามทางเว็ปไซต1 
www.kkc.rmuti.ac.th 5. ข้ึนทะเบียนเปFนนักศึกษาใหม�และ

ชําระเงินค�าข้ึนทะเบียน 
26 พฤศจิกายน  ถึง 
10 ธันวาคม 2564 

6. ส�งเอกสารรายงานตัว Onlineและ
รับรหัสนักศึกษา 

13  ถึง  30  ธันวาคม 
2564 

 

จึงประกาศให&ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี    21     ตุลาคม   พ.ศ.  2564 
 
 
 
 

            (ผู&ช�วยศาสตราจารย1อาดา   รัยมธุรพงษ1) 
รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก�น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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(นางสาววรรณวิภา  ทะแพงพันธ
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(นางสาวพิราวรรณ   โสตรจํ้า) 
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แนบท�ายประกาศฯ 

รายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา เพ่ือเข�าศึกษาต#อ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  
คณะครุศาสตร.อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร. และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(รอบรับตรงครั้งท่ี 1) ประจำป5การศึกษา 2565 
เลือกสมัครได� 1 สาขาวิชาเท#านั้น 

 
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�มสาขาวิชา 
ช�างกลโรงงาน สาขาวิชาช�างเขียนแบบเครื่องกล  
สาขาวิชาช�างเครื่องมือกลและซ�อมบำรุง 
สาขาวิชาแม�พิมพ�พลาสติก สาขาวิชาแม�พิมพ�
โลหะ สาขาวิชาอุปกรณ�จับยึด หรือเทียบเท�า  
หรือให�เป�นไปตามความเห็นชอบของอาจารย�
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�/สำเร็จการศึกษาระดับ 
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�นไปตาม
ความเห็นชอบของอาจารย�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 ออกแบบนวัตกรรม
เครื่องจักรกล 
(เปลี่ยนช่ือสาขาใหม�อยู�ระหว�าง
การขออนุมัติจากสภา) 

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 

5 105 ช�างเครื่องมือกลอัตโนมัติ ปกติ 5 1. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�/สำเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กลุ�มสาขา/สาขา
งานช�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 
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ท่ี 
รหัส
สาขา 

สาขา ภาค 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติ 

6 106 ช�างกลเกษตร ปกติ 10 1. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�/สำเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช�าง
กลเกษตร สาขาวิชาช�างยนต�  สาขาวิชาช�างกล
โรงงาน   สาขาวิชาช�างโลหะ  สาขางานใน
สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและ
ซ�อมบำรุง  สาขาวิชาโลหะการ  สาขางานช�าง
เกษตร หรือเทียบเท�า หรือเป�นไปตามความ
เห็นชอบของอาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 
หรือ 

2. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�/สำเร็จการศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ�มสาระการ
เรียนรู� วิทยาศาสตร� กลุ�มสาระการเรียนรู�
คณิตศาสตร� กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ กลุ�ม
สาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
หรือเทียบเท�า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาท่ีไม�ตรงกับ
สาขาวิชาของหลักสูตร หรือเป�นไปตามความ
เห็นชอบอาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

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�/สำเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาช�าง
ก�อสร�าง ช�างโยธา ช�างสำรวจ ช�างเทคนิค
สถาปAตยกรรม หรือเทียบเท�า หรือให�เป�นไปตาม
ความเห็นชอบของอาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

9 109 ช�างโยธา ปกติ 5 - เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�/สำเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช�าง
ก�อสร�าง ช�างโยธา ช�างสำรวจ  และช�างเทคนิค
สถาปAตยกรรม หรือเทียบเท�า หรือให�เป�นไปตาม
ความเห็นชอบของอาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 
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ท่ี 
รหัส
สาขา 

สาขา ภาค 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติ 

10 110 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร� ปกติ 10 - เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�/ผู�ท่ีสำเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา
คอมพิวเตอร� สาขาวิชาไฟฟ3า สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส� หรือเทียบเท�า หรือเป�นไปตาม
ความเห็นชอบของอาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 
หรือเป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�/ผู�ท่ีสำเร็จการศึกษา 
กรณีรับผู�สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) กลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร� กลุ�ม
สาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� หรือเทียบเท�า หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา
หรือสาขาวิชาท่ีไม�ตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร 
หรือเทียบเท�า  หรือเป�นไปตามความเห็นชอบ
อาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

 
3. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 2 ป5) ต#อเนื่อง (รับวุฒิการศึกษาระดับ ปวส.) 

ท่ี 
รหัส
สาขา 

สาขา ภาค 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (อส.บ.) 
1 201 แขนงเครื่องมือกลอัตโนมัติ 

(อส.บ. 2 ปB ต�อเนื่อง) 
ปกติ 5 - เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�/สำเร็จการศึกษาระดับ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา 
ช�างอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
เทคนิคอุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล สาขาวิชา
เมคคาทรอ-นิกส�และหุ�นยนต� สาขาวิชา
อุตสาหกรรมเกษตร ช�างกลเกษตร ช�างแม�พิมพ� 
สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ�อมบำรุงระบบ
ขนส�งทางราง หรือเทียบเท�าทางด�านสาขาการ
ผลิตตามท่ีสาขาวิชากำหนด 

2 202 แขนงการจัดการระบบการผลิต 
(อส.บ. 2 ปB ต�อเนื่อง) 

ปกติ 5 - เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�/สำเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา
ช�างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา        

3 203 สาขาวิชาเทคโนโลยีท�อ
อุตสาหกรรม (อส.บ. 2 ปB 
ต�อเนื่อง) 

ปกติ 5 - เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�/สำเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กลุ�ม
สาขาวิชา/โปรแกรมวิชาช�างอุตสาหกรรม         
ช�างท�อและประสาน  ช�างเชื่อมและโลหะแผ�น     
ช�างกลโรงงาน  ช�างกลโลหะ ช�างเทคนิคโลหะ   
ช�างเทคนิคการผลิต  ช�างเขียนแบบเครื่องกล      
ช�างออกแบบการผลิต ช�างท�ออุตสาหกรรม        
ช�างเทคนิคการซ�อมบำรุง ช�างเครื่องกล ช�างยนต�  
ช�างกลเกษตร 
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ท่ี 
รหัส
สาขา 

สาขา ภาค 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติ 

4 207 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
ชิ้นส�วนยานยนต� (อส.บ. 2 ปB 
ต�อเนื่อง) 

ปกติ 5 - เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�/สำเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สายช�าง
อุตสาหกรรม  กลุ�มสาขา/โปรแกรมวิชา ช�าง
อุตสาหกรรม ช�างกลโรงงาน ช�างเขียนแบบ-
เครื่องกล  ช�างท�อและประสาน ช�างกลโลหะ       
ช�างโลหะการ ช�างเทคนิคโลหะ ช�างเทคนิคการ
ผลิต ช�างออกแบบการผลิต ช�างท�ออุตสาหกรรม      
ช�างเครื่องกล ช�างซ�อมบำรุง หรือเทียบเท�าสาขา  
วิชาฯ หรือเป�นไปตามความเห็นชอบของอาจารย�
ผู�รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาแล�วว�ามีคุณสมบัติ
ท่ีเหมาะสม 

5 209 เทคโนโลยีเครื่องจักรกล
การเกษตรอัตโนมัติ (อส.บ. 2 ปB 
ต�อเนื่อง) 

ปกติ 5 - เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาหรือผู�สำเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา/
โปรแกรมวิชาช�างอุตสาหกรรมช�างกลโรงงาน         
ช�างเชื่อมและโลหะแผ�น ช�างท�อและประสาน 
ออกแบบการผลิต ช�างเทคนิคการผลิต                
ช�างเครื่องกล ช�างกลเกษตร ช�างเขียนแบบ
เครื่องกล ช�างยนต� ช�างอุตสาหกรรมเกษตร        
ช�างอุตสาหกรรมเทคนิคการซ�อมบำรุง ช�างท�อ-
อุตสาหกรรม หรือเทียบเท�า โดยผ�านความ
เห็นชอบของกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

 

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�/สำเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายช�าง
อุตสาหกรรม ช�างโลหะ ช�างเชื่อมโลหะ ช�าง
เทคนิคอุตสาหกรรม ช�างเทคนิคการผลิต ช�าง
โลหะการ  ช�างกลโลหะ ช�างเทคนิคโลหะและ
โลหะการ ช�างกลโรงงาน ช�างเชื่อมและโลหะแผ�น 
ช�างโลหะวิทยา ช�างท�อและประสาน ช�างเครื่องกล 
ช�างเขียนแบบเครื่องกล ช�างเทคนิคการผลิต  ช�าง
เครื่องมือกลและซ�อมบำรุง ช�างออกแบบการผลิต 
ช�างเขียนแบบ ช�างแม�พิมพ� หรือเทียบเท�าโดย
วิธีการเทียบโอนผลการเรียน ตามข�อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว�าด�วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 และเกณฑ�
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
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ท่ี 
รหัส
สาขา 

สาขา ภาค 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติ 

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

ปกติ 10 - เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�/สำเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายช�าง
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช�างยนต�  ช�างจักรกลหนัก 
ช�างจักรกลเรือ หรือเทียบเท�าตามท่ีสาขาวิชา
กำหนด โดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน ตาม
ข�อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ว�าด�วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559  
และเกณฑ�อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 

3 305 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส�
และโทรคมนาคม 
(ค.อ.บ.)  
(เปลี่ยนช่ือสาขาใหม�อยู�ระหว�างการขอ
อนุมัติจากสภา) 

ปกติ 10 - เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�/สำเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)                
ช�างอิเล็กทรอนิกส� ช�างไฟฟ3า ช�างโทรคมนาคม    
ช�างเทคนิคคอมพิวเตอร� และสาขาวิชาอ่ืนท่ี
เก่ียวข�อง หรือเทียบเท�าท่ีผู�รับผิดชอบหลักสูตร
พิจารณาแล�วว�ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม โดยใช�
วิธีการเทียบโอนผลการเรียน ตามข�อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว�าด�วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 และเกณฑ�
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง  

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

ปกติ 10 - เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�/สำเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ประเภทหรือสายช�างอุตสาหกรรม ช�างเทคนิค
อุตสาหกรรม ช�างเทคนิคการผลิต ช�างกลโรงงาน 
ช�างเครื่องมือกลอัตโนมัติ โดยใช�วิธีการเทียบโอน
ผลการเรียน ตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ว�าด�วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ.2559 และเกณฑ�อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 

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

ปกติ 10 - เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�/สำเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา
ช�างอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ3า สาขาอิเล็กทรอนิกส� 
สาขาคอมพิวเตอร� หรือเทียบเท�าตามท่ีสาขาวิชา
กำหนด โดยใช�วิธีการเทียบโอน 

 

5. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป5) (รับวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ม.6) 

ท่ี 
รหัส
สาขา 

สาขา ภาค 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติ 

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

ปกติ 5 1. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�/สำเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทสาย
วิชาช�างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา 

2. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ�มสาระการ
เรียนรู� 
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6. หลักสูตรครุศาสตร.อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป5) (รับวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ม.6)  

ท่ี 
รหัส
สาขา 

สาขา ภาค 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติ 

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

ปกติ 10 1. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�/สำเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช�าง
อุตสาหกรรมหรือเทียบเท�า 

2. เป�นผู� ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ�ม
สาระการเรียนรู�  

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

ปกติ 5 1. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�/สำเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช�างก�อสร�าง   
ช�างโยธา ช�างสำรวจ ช�างเทคนิคสถาปAตยกรรม 
หรือเทียบเท�า 

2. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ�มสาระการ
เรียนรู� 

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

ปกติ 5 1. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�/สำเร็จการศึกษาระดับ           
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ3า  
สาขาวิชาไฟฟ3าและอิเล็กทรอนิกส�หรือเทียบเท�า 
หรือให�เป�นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประจำหลักสูตร 

2. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ�มสาระการเรียนรู� 
วิทย�-คณิต 

4 504 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส�
และโทรคมนาคม 
(ค.อ.บ.) 
(เปลี่ยนช่ือสาขาใหม�อยู�ระหว�างการขอ
อนุมัติจากสภา) 

ปกติ 5 1. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�/สำเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช�าง
อุตสาหกรรม หรือเทียบเท�าท่ีผู�รับผิดชอบ
หลักสูตรพิจารณาแล�วว�ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

2. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ�มสาระการ
เรียนรู� 

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

ปกติ 5 1. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�/สำเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช�าง
อุตสาหกรรมหรือเทียบเท�า 

2. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ�มสาระการ
เรียนรู� 
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ท่ี 
รหัส
สาขา 

สาขา ภาค 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติ 

6 506 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร� 
(ค.อ.บ.) 

ปกติ 5 1. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�/สำเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา 
หรือเทียบเท�า 

2. เป�นผู� ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ�ม
สาระการเรียนรู� 

7 507 สาขาวิชาครุศาสตร�อุตสาหกรรม
เครื่องกล (ค.อ.บ.) 

ปกติ 10 1. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�/สำเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช�าง
อุตสาหกรรม หรือเทียบเท�า 

2. เป�นผู� ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ�ม
สาระการเรียนรู� 

 
7. หลักสูตรครุศาสตร.อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ป5) รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ท่ี 
รหัส
สาขา 

สาขา ภาค 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติ 

1 702 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ3าศึกษา 
แผน ก (นอกเวลาราชการ)  
(ค.อ.ม.) 

สมทบ
(ส.-อา.) 

2 1. เป�นผู�ท่ีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทาง 
ด�านครุศาสตร�อุตสาหกรรม หรือเทียบเท�า 
ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ3า วิศวกรรม
โทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส� หรือ
สาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 

2. เป�นผู�ท่ีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทาง 
ด�านวิศวกรรมศาสตร� อุตสาหกรรมศาสตร� 
เทคโนโลยี หรือเทียบเท�า ในสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ3า วิศวกรรมโทรคมนาคม 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส� หรือสาขาอ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงต�องเรียนปรับพ้ืนฐานทาง
การศึกษาตามท่ีอาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร
กำหนด 

3. เป�นผู�ท่ีได�คะแนนสะสมตลอดหลักสูตร 
ไม�ต่ำกว�า 2.50 หรือผ�านงานในตำแหน�งครู-
อาจารย� หรือมีประสบการณ�ในการทำงานท่ี
เก่ียวข�องกับงานด�านวิศวกรรมไฟฟ3าไม�ต่ำกว�า 
1 ปB  

4. ผู�ท่ีไม�อยู�ในเกณฑ�ข�อ 1 และ 2 ให�อยู�ในดุลย 
พินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร 
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คณะวิศวกรรมศาสตร. 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ป5)  รับวุฒิการศึกษาระดับ ปวช./ม.6 

ลำดับ 
รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติ 

1 421 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(วศ.บ.) 

ปกติ 40 1. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ�มสาระการเรียนรู� 
วิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร�  

2. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช�าง 
อุตสาหกรรม หรือเทียบเท�าท่ีสาขาวิชาฯ พิจารณาแล�ว 
ว�ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

2 422 สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ 
(วศ.บ.) 

ปกติ 10 1. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ�มสาระการเรียนรู� 
วิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร�  

2. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช�าง 
อุตสาหกรรม สาขาวิชาด�านการผลิตหรือเทียบเท�าท่ี 
สาขาวิชาฯ พิจารณาแล�วว�ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

3 423 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
(วศ.บ.) 

ปกติ 10 1. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ�มสาระการเรียนรู� 
วิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร�  

2. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช�าง 
อุตสาหกรรม หรือเทียบเท�าท่ีสาขาวิชาฯ พิจารณาแล�ว 
ว�ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

4 424 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(วศ.บ.) 

ปกติ 8 1. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ�มสาระการเรียนรู� 
วิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร�  

2. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช�าง 
อุตสาหกรรม หรือเทียบเท�าท่ีสาขาวิชาฯ พิจารณาแล�ว 
ว�ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

5 425 สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร (วศ.บ.) 

ปกติ 10 1. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ�มสาระการเรียนรู� 
วิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร�  

2. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช�าง 
อุตสาหกรรม หรือเทียบเท�าท่ีอาจารย�ผู�รับผิดชอบ 
หลักสูตร พิจารณาแล�วว�ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 
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ลำดับ 
รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติ 

6 426 สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูป
อาหารและผลผลิตการเกษตร  
(วศ.บ.) 

ปกติ 5 1. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ�มสาระการเรียนรู� 
วิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร� หรือศิลปMคำนวณ หรือผ�าน 
การเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร�รวมกัน 
ไม�น�อยกว�า 36 หน�วยกิต หรือเทียบเท�า  

2. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช�าง 
อุตสาหกรรมท่ัวไป อุตสาหกรรมเกษตร ช�างกลเกษตร 
และเทคโนโลยีอาหาร หรือเทียบเท�า 

7 427 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ3า 
(วศ.บ.) 

ปกติ 20 1. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ�มสาระการเรียนรู� 
วิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร�  

2. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช�าง 
อุตสาหกรรม หรือเทียบเท�า 

8 428 สาขาวิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคม (วศ.บ.) 

ปกติ 15 1. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ�มสาระการเรียนรู� 
วิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร� หรือศิลปMคำนวณ  
(คณิตศาสตร�-อังกฤษ) หรือเทียบเท�า 

2. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช�าง 
อุตสาหกรรม หรือเทียบเท�าท่ีกรรมการบริหารหลักสูตร  
พิจารณาแล�วว�ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

9 429 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� ปกติ 10 1. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ�มสาระการเรียนรู� 
วิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร�หรือเทียบเท�า หรือผ�านการ 
เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร�และรายวิชาคณิตศาสตร� 
รวมกันไม�น�อยกว�า 30 หน�วยกิต หรือเทียบเท�า 

2. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช�าง 
อุตสาหกรรม หรือเทียบเท�าท่ีกรรมการบริหารหลักสูตร  
พิจารณาแล�วว�ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

10 430 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคา-
ทรอนิกส�และหุ�นยนต� (วศ.บ.) 
(เปลี่ยนช่ือสาขาใหม�อยู�ระหว�าง
การขออนุมัติจากสภา) 

ปกติ 10 1. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ�มสาระการเรียนรู� 
วิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร�  

2. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช�าง 
อุตสาหกรรม หรือเทียบเท�าท่ีอาจารย�ผู�รับผิดชอบ 
หลักสูตร พิจารณาแล�วว�ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 
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ลำดับ 
รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติ 

11 431 สาขาวิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล วิชาเอก
วิศวกรรมระบบราง 
(วศ.บ.) 

ปกติ 5 1. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ�มสาระการเรียนรู� 
วิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร�  

2. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช�างอุตสาหกรรม  
หรือเทียบเท�าท่ีสาขาวิชาฯ พิจารณาแล�วว�ามีคุณสมบัติ 
ท่ีเหมาะสม 

12 433 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ3า  
วิชาเอกวิศวกรรมระบบราง 
(วศ.บ.)  

ปกติ 10 1. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ�มสาระการเรียนรู� 
วิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร�  

2. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช�าง 
อุตสาหกรรม หรือเทียบเท�า 

 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ป5) รับวุฒิการศึกษาระดับ ปวช./ม.6 

ลำดับ 
รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติ 

1 440 สาขาวิชาเคมี (วท.บ.) ปกติ 15 - เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ�มสาระการเรียนรู� 
วิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร� หรือเรียนรายวิชา 
วิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร�รวมกันไม�น�อยกว�า  
18 หน�วยกิต หรือเทียบเท�า 

2 441 สาขาวิชาฟOสิกส�อุปกรณ�
การแพทย� (วท.บ.) 
 

ปกติ 15 1. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกกลุ�มสาระการเรียนรู�  

2. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ3า                    
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 40 - ผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายวิชา 
ช�างอุตสาหกรรม ช�างกลโรงงาน ช�างซ�อมบำรุง 
เครื่องจักรกล ช�างโลหะ ช�างผลิตเครื่องมือและแม�พิมพ�  
ช�างออกแบบการผลิต ช�างท�อประสาน  ช�างเครื่องกล    
ช�างเทคนิคการผลิต ช�างเขียนแบบเครื่องกล หรือ 
เทียบเท�าท่ี สาขาวิชาฯ  พิจารณาแล�วว�ามีคุณสมบัติ 
ท่ีเหมาะสม 
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ลำดับ 
รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติ 

2 323 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
(วศ.บ.) 

ปกติ 30 - ผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายวิชาช�าง 
อุตสาหกรรม สาขาช�างก�อสร�าง ช�างโยธา ช�างสำรวจ  
เทคโนโลยีขนส�ง การบริหารงานก�อสร�าง และช�างเขียน 
แบบโยธา  หรือเทียบเท�าท่ีสาขาวิชาฯ พิจารณาแล�ว 
ว�ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม โดยวิธีการเทียบโอนผล 
การเรียน 

3 325 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(วศ.บ.) 

ปกติ 8 - ผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช�างยนต�  
ช�างเทคนิคยานยนต� ช�างจักรกลหนัก ช�างกลเรือ ช�าง 
กลเกษตร ช�างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ หรือ 
เทียบเท�าท่ีสาขาวิชาฯ พิจารณาแล�วว�ามีคุณสมบัติ 
เหมาะสม 

4 327 สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร (วศ.บ.) 

ปกติ 20 - ผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายวิชาช�าง 
ไฟฟ3า ช�างอิเล็กทรอนิกส� ช�างเทคนิคอุตสาหกรรม  
ช�างยนต� ช�างกลโรงงาน ช�างเทคนิคการผลิต ช�าง 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร� หรือเทียบเท�าท่ีอาจารย� 
ผู�รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาแล�วว�ามีคุณสมบัติ 
ท่ีเหมาะสมโดยการพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน 

5 329 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ3า 
(วศ.บ.) 

ปกติ 30 - ผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายวิชาช�าง 
อุตสาหกรรม สาขาช�างไฟฟ3า ช�างไฟฟ3าอุตสาหกรรม  
ช�างเครื่องมือวัด หรือเทียบเท�าท่ีสาขาวิชาฯ 
พิจารณาแล�วว�ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

6 331 สาขาวิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคม (วศ.บ.) 

ปกติ 15 - ผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายวิชาช�าง 
อุตสาหกรรม สาขาช�างอิเล็กทรอนิกส� ช�างไฟฟ3า 
อิเล็กทรอนิกส� ช�างโทรคมนาคมช�างอิเล็กทรอนิกส� 
สื่อสาร ช�างอิเล็กทรอนิกส�อากาศยาน และเทคนิค 
คอมพิวเตอร� หรือเทียบเท�าท่ีกรรมการบริหาร 
หลักสูตร พิจารณาแล�วว�ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

7 333 สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร� (วศ.บ.) 

ปกติ 20 - ผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช�าง 
อุตสาหกรรม สาขาช�างอิเล็กทรอนิกส� ช�างอิเล็ก- 
ทรอนิกส�คอมพิวเตอร� ช�างอิเล็กทรอนิกส�สื่อสาร  
เทคนิคคอมพิวเตอร� ช�างไฟฟ3า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร� 
หรือเทียบเท�าท่ีกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา 
แล�วว�ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 
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ลำดับ 
รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติ 

8 337 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
การผลิต (วิชาเอกวิศวกรรม
ผลิตภัณฑ�นมและเครื่องด่ืม)  

ปกติ 20 - ผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช�าง 
อุตสาหกรรม  ช�างกลโรงงาน ช�างโลหะ ช�างผลิต 
เครื่องมือและแม�พิมพ� ช�างออกแบบการผลิต  ช�าง 
ท�อและประสาน ช�างเครื่องกล  ช�างเทคนิคการผลิต  
ช�างเขียนแบบเครื่องกล หรือเทียบเท�าท่ีสาขาวิชาฯ  
พิจารณาแล�ว ว�ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม โดยวิธีการ 
เทียบโอนผลการเรียน ตามข�อบังคับมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว�าด�วยการศึกษาระดับ 
ปริญญา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) และเกณฑ�อ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวข�อง 

9 340 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคา-
ทรอนิกส�และหุ�นยนต� (วศ.บ.) 
(สาขาใหม�อยู�ระหว�างการขออนุมตัิ
จากสภา) 

ปกติ 15 - ผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาช�าง 
อุตสาหกรรม สาขาช�างไฟฟ3า ช�างอิเล็กทรอนิกส� ช�าง 
เทคนิคอุตสาหกรรม ช�างยนต� ช�างกลโรงงาน ช�าง 
เทคนิคการผลิต ช�างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร� หรือ 
เทียบเท�าท่ีกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล�ว 
ว�ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

10 342 สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูป
อาหารและผลผลิตการเกษตร
(วศ.บ.) 

ปกติ 15 - ผู� ท่ี ก ำลั ง ศึ กษ าอยู� ห รื อส ำ เร็ จ การ ศึกษ าระ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส .) สาขาช� าง
อุตสาหกรรมท่ัวไป อุตสาหกรรมเกษตร ช�างกลเกษตร
และเทคโนโลยีการอาหาร หรือเทียบเท�า โดยวิธีการ
เทียบโอนผลการเรียน 
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4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ป5 เทียบโอน รับวุฒิการศึกษาระดับ ม.6 / ปวช. 
    และ ปวส.) 

ลำดับ 
รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติ 

1 326 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(วศ.บ.) 

สมทบ 8 1. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ�มสาระการเรียนรู� 
วิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร�  

2. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช�าง 
อุตสาหกรรม หรือเทียบเท�าท่ีสาขาวิชาฯ พิจารณา 
แล�วว�ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

3. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช�างยนต�  
ช�างเทคนิคยานยนต� ช�างจักรกลหนัก ช�างกลเรือ  
ช�างกลเกษตร ช�างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ  
หรือเทียบเท�าท่ีสาขาวิชาฯ พิจารณาแล�วว�ามี 
คุณสมบัติเหมาะสม 

 
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 2 ป5 ต#อเนื่อง รับวุฒิการศึกษาระดับ ปวส.) 

ลำดับ 
รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติ 

1 231 สาขาวิชาวิศวกรรม 
อิเล็กทรอนิกส�อัจฉริยะ 
(วศ.บ.)  

ปกติ 15 - ผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายวิชาช�าง 
อุตสาหกรรม สาขาช�างอิเล็กทรอนิกส� สาขาช�าง 
อิเล็กทรอนิกส�กำลัง สาขาช�างอิเล็กทรอนิกส� 
อุตสาหกรรม สาขาช�างไฟฟ3า ช�างไฟฟ3าอุตสาหกรรม  
ช�างเครื่องมือวัด ช�างโทรคมนาคม หรือเทียบเท�าท่ี 
สาขาวิชาฯ พิจารณาแล�วว�ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

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

ปกติ 20 - ผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�หรือสำเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช�าง 
อุตสาหกรรม ช�างกลเกษตร ช�างไฟฟ3า ช�างอิเล็ก- 
ทรอนิกส� ช�างเทคนิคอุตสาหกรรม ช�างยนต�  
ช�างกลโรงงาน ช�างเทคนิคการผลิต ช�างเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร� หรือเทียบเท�า และเป�นไปตามข�อบังคับ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว�าด�วย 
การศึกษาระดับปริญญา 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/สำเร็จการศึกษาในระดับ 
ปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู�ในภาคการศึกษา
สุดท�ายของระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร วิศวกรรม
เกษตร วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมวัสดุ 
วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมการผลิต 

2. หากมีคุณสมบัติไม�ตรงกับข�อ 1. การรับเข�าศึกษาให� 
เป�นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม 
เครื่องกล 

3. การรับเข�าศึกษาตามข�อ 1. ของผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�ใน 
ภาคการศึกษาสุดท�ายในระดับปริญญาตรี จะมีผล
สมบูรณ�ก็ต�อเม่ือผู�สมัครเข�าศึกษาสำเร็จการศึกษา
แล�วเท�านั้น 

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

5 

3 603 
 
 

วิศวกรรมโยธา (วศ.ม.) ปกติ 5 1. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาในระดับ 
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตครุศาสตร�
อุตสาหกรรมบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  
ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสำรวจ 
วิศวกรรมขนส�งหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข�องสัมพันธ�   
ซ่ึงได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู�รับผิดชอบ 
หลักสูตร 

2. หากมีคุณสมบัติไม�ตรงกับข�อ 1. การรับเข�าศึกษาให� 
เป�นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 

3. การรับเข�าศึกษาตามข�อ 1. ของผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�ใน 
ภาคการศึกษาสุดท�ายในระดับปริญญาตรี จะมีผล
สมบูรณ�ก็ต�อเม่ือผู�สมัครเข�าศึกษาสำเร็จการศึกษา
แล�วเท�านั้น 

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

5 

5 605 วิศวกรรมไฟฟ3า (วศ.ม.) ปกติ 5 1. เป�นผู�สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีวิศวกรรม 
ศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร�อุตสาหกรรมบัณฑิต 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาวิศวกรรม 
ไฟฟ3า วิศวกรรมระบบควบคุม  วิศวกรรม การวัดคุม 
วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส� หรือ
สาขาท่ีเก่ียวข�อง หรือได�รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

2. หากมีคุณสมบัติไม�ตรงกับข�อ 1. การรับเข�าศึกษาให� 
เป�นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร 
หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ3า 

3. การรับเข�าศึกษาตามข�อ 1. ของผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�ใน 
ภาคการศึกษาสุดท�ายในระดับปริญญาตรี จะมีผล 
สมบูรณ�ก็ต�อเม่ือผู�สมัครเข�าศึกษาสำเร็จการศึกษา 
แล�วเท�านั้น 

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

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

สาขา 
สาขาวิชา ภาค จำนวน

รับ 
คุณสมบัติ 

1 803 วิศวกรรมไฟฟ3าและ       
คอมพิวเตอร� (วศ.ด.) 

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

2 804 วิศวกรรมไฟฟ3าและ       
คอมพิวเตอร� (วศ.ด.) 

สมทบ 
(ส.-อา.) 

3 

หมายเหตุ   ผู�สมัครเข�าศึกษาต�อในระดับปริญญาเอก  ต�องมีผลการสอบวัดความรู�ความสามารถทางภาษาอังกฤษตาม 
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ  ท่ีมีอายุไม�เกิน 2 ปB นับแต�วันประกาศผลสอบจากสถาบันท่ีมีการทดสอบ  ท้ังนี้  
หากไม�มีผลการสอบวัดความรู�ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ต�องเข�าสอบวัดความรู� 
ทางภาษาอังกฤษ  และมีผลการทดสอบผ�านตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ  โดยกำหนดให�ทดสอบในวันท่ี   
20 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.00 น. ณ ห�องประชุมสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร� อาคาร 18 ชั้น 2 
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คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต/หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป5) (รับวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ม.6) 

ลำดับ 
รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติ 

1 411 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
ทางธุรกิจ 4 ปB (บธ.บ.)  
 (โดยมี 2 วิชาเอกดังนี้ 
1. การจัดการนวัตกรรมทาง 
   ธุรกิจ 
2. การจัดการธุรกิจระบบราง 
   ซ่ึงนักศึกษาจะได�เลือก 
   วิชาเอกในชั้น ปBท่ี 2) 

ปกติ 10 

- เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สายบริหารธุรกิจ 
หรือพณิชยกรรม 

- เกรดเฉล่ียสะสม GPA 2.50 ข้ึนไป 
 

2 412 สาขาวิชาการตลาด 4 ปB 
(บธ.บ.)  
(โดยมี 2 วิชาเอกดังนี้ 
1. การบริหารการตลาด 
2. การตลาดดิจิทัล 
    ซ่ึงนักศึกษาจะได�เลือก 
    วิชาเอกในชั้นปBท่ี 2) 

ปกติ 10 

3 413 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจ
ดิจิทัล 4 ปB (บธ.บ.) 

ปกติ 20 

4 414 สาขาวิชาการบัญชี 4 ปB 
(บช.บ.) 

ปกติ 40 

5 415 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� 
4 ปB (บธ.บ.) 

ปกติ 10 

6 416 สาขาวิชาการจัดการการ
ท�องเท่ียวและการบริการ 4 ปB 
(บธ.บ.) 

ปกติ 15 

7 417 สาขาวิชาการตลาด  
(ความร�วมมือทางวิชาการ 
บริษัท ซีอาร�ซี ไทวัสดุ จำกัด) 
4 ปB (บธ.บ.) 

ปกติ 20 -  เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) ทุกสาขาวิชา 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ�มสาระ
การเรียนรู�   

-  เกรดเฉล่ียสะสม GPA 2.50 ข้ึนไป 
-  บุคลิกภาพดีและรักงานบริการ 
-  สุขภาพร#างกายสมบูรณ.แข็งแรงและผ#านการตรวจ 

สารเสพติด 
 

 

 

 

 

 



-18- 
 

 

ลำดับ 
รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติ 

8 471 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
การค�า 4 ปB (บธ.บ.)  
(ความร�วมมือทางวิชาการ 
บริษัท ซีพีออล�ล จำกัด) 4 ปB 
(บธ.บ.) 

ปกติ 20 1. เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษาอยู�ภาคเรียนสุดท�ายหรือสำเร็จ 
การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ทุกสาขาวิชา และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)      
ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท�า 

2. เกรดเฉล่ียสะสม (GPA 5 เทอม) ไม#ต่ำกว#า 2.50  
3. อายุไม�เกิน 25 ปB 
4. สามารถเข�ารับการฝRกอบรม/ฝRกประสบการณ� 

วิชาชีพ/ฝRกงาน ณ สถานท่ีท่ีบริษัท CP All กำหนด 
5. มีความประพฤติสุภาพเรียบร�อย 
6. มีใจรักในงานบริการ ขยัน ซ่ือสัตย�  อดทน และ 

มีความเพียรพยายาม 
7. มีมนุษย�สัมพันธ�ท่ีดี สามารถทำงานเป�นผลัด และ       

เป�นทีมได� 
8. มีความคิดริเริ่มสร�างสรรค� 
9. ไม�พิการทางร�างกาย เช�น หูหนวก หูตึง มือ นิ้วมือ  

แขน ขา ครบ 32 ประการ 
10. ไม�พิการทางสายตา , ตาไม�บอดสี 
11. ไม�มีโรคประจำตัว เช�น วัณโรค โรคผิวหนัง  

โรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจ โรคโลหิตจาง    
โรคทาลัสซีเมีย 

12. ไม�เสพสารเสพติด เช�น เหล�า เบียร� บุหรี่ ฯ 
13. ไม�มีรอยสักนอกร�มผ�าท่ีเห็นชัดเจน 

 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต/หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป5 เทียบโอน) (รับวุฒิการศึกษาระดับ ปวส.) 

ลำดับ 
รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติ 

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

ปกติ 50 - เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สายบริหารธุรกิจ 
หรือพณิชยกรรมหรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ท�องเท่ียวหรือมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข�อบังคับของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว�าด�วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวด 1 
การรับเข�าศึกษา 

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

ปกติ 20 - เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายบริหารธุรกิจ
หรือพณิชยกรรม หรือมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข�อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว�าด�วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวด 1  
การรับเข�าศึกษา 
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ลำดับ 
รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติ 

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

ปกติ 50 - เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาในระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา
คอมพิวเตอร�ธุรกิจ สาขาวิชาการพัฒนาเว็บเพจ   
สาขาวิชาเทคโนโลยีสำนักงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร�
กราฟOก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางาน
เทคนิคคอมพิวเตอร� หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ทางด�าน
คอมพิวเตอร�หรือเทียบเท�า โดยวิธีการเทียบโอน 
ผลการเรียน หรือผู�มีคุณสมบัติอ่ืนๆตามข�อบังคับของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว�าด�วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2559 หมวด 1  
การรับเข�าศึกษา 

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

ปกติ 60 - เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาในระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา 
การบัญชี หรือมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข�อบังคับของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว�าด�วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวด 1  
การรับเข�าศึกษา 

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

สมทบ 25 

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

ปกติ 20 - เป�นผู�ท่ีกำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาในระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา โดยวิธีการเทียบโอน 
ผลการเรียน หรือมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข�อบังคับของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว�าด�วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวด 1  
การรับเข�าศึกษา 

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

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

 

  



-20- 
 

 
3.  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ป�) รับผู�สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

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 ปB 

4. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้  ให�อยู�ในดุลยพินิจของ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

5. มีคุณสมบัติอ่ืนตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลอีสาน ว�าด�วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 

2 902 บัญชี (บช.ม.) แผน ข สมทบ 
(ส.-อา.) 
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4.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ป�) รับผู�สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

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�สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเท�า  
ทุกสาขา หรือมีคุณสมบัติอ่ืนตามข�อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว�าด�วย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 และท่ีแก�ไข 
เพ่ิมเติม 

2. คุณสมบัติอ่ืนให�ข้ึนอยู�กับดุลยพินิจของกรรมการ  
บริหารหลักสูตร 

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

สมทบ 
(ส.-อา.) 
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