
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   
วิทยาเขตขอนแก�น 

เรื่อง  รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา เพ่ือเข$าศึกษาต�อ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี 

คณะครุศาสตร.อุตสาหกรรม  (รอบโควตา ผู$พิการ) ประจำป2การศึกษา 2565 

 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก�น จะดําเนินการรับสมัครสอบ

คัดเลือกนักเรียน/นักศึกษา เพ่ือเข&าศึกษาต�อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร0อุตสาหกรรม  (รอบโควตาผู&พิการ) ประจําป2การศึกษา 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�อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) และระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร0อุตสาหกรรม (รอบโควตาผู&พิการ) ประจําป2การศึกษา 2565      
ในสาขาวิชาตามแนบท&ายประกาศฯ  โดยมีกำหนดการดังนี้ 

 
รายการ วันท่ีดำเนินการ ช�องทางดำเนินการ 

1. รับสมัคร Online และชำระเงินค�า
สมัครผ�านธนาคาร 

25 ตุลาคม ถึง  
15 พฤศจิกายน 2564 

สมัครผ�านระบบ Online ท่ีเว็บไซต0 
http://rmuti.me/FcYZ9b3MM 

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

3. สอบคัดเลือก 20 พฤศจิกายน 2564 สอบข&อเขียนหรือสอบสัมภาษณ0 

 
 
 

 
 

-2- 

สำเนา 
สำเนา 



-2- 
 

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

ติดตามทางเว็ปไซต0 
www.kkc.rmuti.ac.th 5. ข้ึนทะเบียนเปEนนักศึกษาใหม�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�วยศาสตราจารย0อาดา   รัยมธุรพงษ0) 
รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก�น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

(นางสาววรรณวิภา  ทะแพงพันธ
) 

.....20....../....ต.ค.........../.....64..... 

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

(นางสาววรรณวิภา  ทะแพงพันธ
) 

.....20....../....ต.ค.........../.....64..... 

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

(นางสาวพิราวรรณ   โสตรจํ้า) 

.....20....../....ต.ค.........../.....64..... 
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แนบท้ายประกาศฯ (รอบโควตาผู้พิการ) 
 

1. เอกสารหลักฐานการสมัครฯ ส าหรับรอบโควตาผู้พิการ (รับรองส าเนาเอกสาร       
ทุกฉบับ)  มดีังนี ้
1.1   ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน         จ ำนวน    1    ฉบับ 
1.2   ส ำเนำบัตรคนพิกำร     จ ำนวน    1    ฉบับ  
1.3   ส ำเนำใบระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ  (Transcript)     จ ำนวน    1    ฉบับ    

- ผู้สมัครที่มีคุณวุฒิ ม.6  หรือ ปวช.  แนบใบระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ  5  ภาคการศึกษา  
- ผู้สมัครที่มีคุณวุฒิ ปวส.      แนบใบระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ  3  ภาคการศึกษา 

 

2.  วิธีการและขั้นตอนการรับสมัครฯ 
2.1  วิธีการสมัครผ่านระบบรับสมัคร Online ที่เว็บไซต์ 

https://www.kkc.rmuti.ac.th/2017/?p=29391 ตั้งแต่วันที่  25  ตุลาคม ถึง           
15 พฤศจิกายน  2564 
2.1.1  กรอกข้อมูลกำรสมัครผ่ำนระบบรับสมัคร Online และแนบหลักฐำนกำรสมัคร  
2.1.2  เจ้ำหน้ำที่รับสมัครส่งใบสมัครไปให้ผู้สมัครทำงอีเมลล์ และให้ผู้สมัครโอนช ำระเงินค่ำ

สมัครผ่ำน ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 4376007463 ชื่อบัญชี “เงินนอก
งบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น” 

2.1.3  ผู้สมัครตรวจสอบรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2564 ทำง 
https://www.kkc.rmuti.ac.th/2017/?p=29391 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.kkc.rmuti.ac.th/2017/?p=29391%20
https://www.kkc.rmuti.ac.th/2017/?p=29391%20
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รายละเอียดคุณสมบัติผูส้มัคร (รอบโควตาผู้พิการ) 

 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

1. หลักสตูรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (รับวุฒิการศึกษา ปวช. หรือ ม.6) 

ที ่
รหัส
สาขา 

สาขา ภาค 
จ านวน

รับ 
เกรด
เฉลี่ย 

คุณสมบัติ 

1 102 ช่ำงท่อและ
ประสำน 

ปกติ 2 - 1. เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำอยู่/ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตร 
วิชำชีพ (ปวช.) ประเภทสำยวิชำช่ำงอุตสำหกรรมทุกสำขำ 
หรือ 

2. เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำอยู่/ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ 
ตอนปลำย (ม.6) หรือเทียบเท่ำ ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

2 105 ช่ำงเครื่องมือกล
อัตโนมัติ 

ปกติ 2 - 
 
 

1. เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำอยู่/ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตร 
วิชำชีพ (ปวช.) กลุ่มสำขำ/สำขำงำน  ช่ำงเครื่องมือกล        
ช่ำงกลโรงงำน ช่ำงแม่พิมพ์ ช่ำงโลหะกำร ช่ำงเชื่อมโลหะ      
ช่ำงเขียนแบบ  ช่ำงซ่อมบ ำรุง  ช่ำงยนต์ สำขำวิชำเครื่องกล
ทุกสำขำงำน หรือเทียบเท่ำ หรือให้เป็นไปตำมควำมเห็นชอบ
ของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ 

2. เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำอยู่/ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ 
ตอนปลำย (ม.6) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี หรือ
เทียบเท่ำ 

 
2. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ต่อเนื่อง) (รับวุฒิการศึกษาระดับ ปวส.) 

ที ่
รหัส
สาขา 

สาขา ภาค 
จ านวน

รับ 
เกรด
เฉลี่ย 

คุณสมบัติ 

สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกำร (อส.บ.) 
1 201 แขนงเครื่องมือกล

อัตโนมัติ 
ปกติ 2 - -  เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำอยู่/ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตร 

วิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) สำขำวิชำช่ำงอุตสำหกรรม ในสำขำวิชำ
เทคนิคกำรผลิต เทคนิคอุตสำหกรรม เทคนิคเครื่องกล 
สำขำวิชำเมคคำทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สำขำวิชำอุตสำหกรรม
เกษตร ช่ำงกลเกษตร ช่ำงแม่พิมพ์ สำขำวิชำเทคนิคควบคุม
และซ่อมบ ำรุงระบบขนส่งทำงรำง  หรือเทียบเท่ำทำงด้ำน
สำขำกำรผลิตตำมที่สำขำวิชำก ำหนด 

2 202 แขนงกำรจัดกำร
ระบบกำรผลิต 

ปกติ 2 - - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำอยู่/ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตร 
วิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) สำขำวิชำช่ำงอุตสำหกรรมทุกสำขำวิชำ        
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ที ่
รหัส
สาขา 

สาขา ภาค 
จ านวน

รับ 
เกรด
เฉลี่ย 

คุณสมบัติ 

3 203 สำขำวิชำ
เทคโนโลยีท่อ
อุตสำหกรรม 

ปกติ 2 - - เป็นผู้ทีก่ ำลังศึกษำอยู่/ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตร 
วิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) กลุ่มสำขำวิชำ/โปรแกรมวิชำช่ำง 
อุตสำหกรรม ช่ำงท่อและประสำน  ช่ำงเชื่อมและโลหะแผ่น   
ช่ำงกลโรงงำน  ช่ำงกลโลหะ ช่ำงเทคนิคโลหะ  ช่ำงเทคนิค 
กำรผลิต  ช่ำงเขียนแบบเครื่องกล  ช่ำงออกแบบกำรผลิต  
ช่ำงท่ออุตสำหกรรม  ช่ำงเทคนิคกำรซ่อมบ ำรุง ช่ำงเครื่องกล  
ช่ำงยนต์   ช่ำงกลเกษตร 

 
3. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) (รับวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ม.6) 

ที ่
รหัส
สาขา 

สาขา ภาค 
จ านวน

รับ 
เกรด
เฉลี่ย 

คุณสมบัติ 

1 402 สำขำวิชำ
เทคโนโลยีท่อ
อุตสำหกรรม 

ปกติ 2 - 1. เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำอยู่/ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ประเภทสำยวิชำ   
ช่ำงอุตสำหกรรมทุกสำขำวิชำ หรือ 

2. เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำอยู่/ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ 
ตอนปลำย (ม.6) หรือเทียบเท่ำ ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 


