






 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก�น 
ขอประกาศให�ผู�สมัครสอบคัดเลือกฯ ทราบดังนี้ 

“อย�าหลงเช่ือบุคคลที่แอบอ�างว�าสามารถช�วยเหลือท�าน 
ให�เข�าศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ได�โดยเรียกค�าใช�จ�ายต�างๆ” 

หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบพบว�ามีการปลอมแปลงเอกสาร 

การสมัคร หรือพบว�าคุณวุฒิการสมัครไม�ตรง 
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด ในการรับเข�าศึกษาต�อ มหาวิทยาลัยฯ 

จะถือว�าการสมัครเป4นโมฆะ  

� เง่ือนไขในการสมัครสอบคัดเลือกฯ 

1. การสมัครผ�านระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร8 (Internet) ถือว�าผู�สมัครสอบเป4นผู�ลงลายมือช่ือและ

รับรองความถูกต�องของข�อมูลดังกล�าว ตามพระราชบัญญัติว�าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส8 

พ.ศ. 2544 และที่แก�ไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู�สมัครสอบจงใจกรอกข�อมูลอันเป4นเท็จ อาจมี

ความผิดอาญา ฐานแจ�งความเท็จ 

2. ผู�สมัครจะต�องรับผิดชอบในการรับรองตนเองว�าเป4นผู�สําเร็จการศึกษา หรือเป4นผู�ที่กําลังจะ

สําเร็จการศึกษาก�อนวันเปGดภาคการศึกษา ตามประกาศรับสมัครสอบ และต�องกรอก

รายละเอียดต�าง ๆ  ให�ถูกต�องครบถ�วนตามความเป4นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก

ผู�สมัครสอบ เช�น กรณีผู�สมัครสอบมีคุณสมบัตไิม�ตรงตามที่กําหนดในแต�ละสาขา หรือไม�สําเร็จ

การศึกษาก�อนวันเปGด - ภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ จะถือว�าผู�สมัครสอบเป4นผู�ขาดคุณสมบัติ

ในการสมัครสอบมาตั้งแต�ต�น และหมดสิทธิ์ที่จะเข�าศึกษาต�อในมหาวิทยาลัยฯ โดยไม�สามารถขอ

คืนสิทธิ์หรือขอรับเงินค�าใช�จ�ายที่ได�ชําระไปแล�วคืนไม�ว�ากรณใีด ๆ ทั้งสิ้น 
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                คํานํา 
 

  ระเบียบการสอบคัดเลือกเข�าศึกษาต�อระดับประกาศนียบับตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ป(การศึกษา 2565 รับผู�สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต�น (ม.3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ซ่ึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก�น 
แบ�งการรับสมัคร ออกเป8น 6 กลุ�ม คือ  
 1.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู�สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต�น (ม.3) 
  2.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู�สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

    หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
  3.) ระดับปริญญาตรี รับผู�สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
  4.) ระดับปริญญาตรี รับผู�สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
  5.) ระดับบัณฑิตศึกษา รับผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 6.) ระดับดุษฎีบัณฑิต รับผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
  รับสมัครท้ังคณะครุศาสตร=อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร= และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี-
สารสนเทศ โดยใช�วิธีสมัครผ�านระบบอินเทอร=เน็ตเท�านั้น ในส�วนของระเบียบการฉบับนี้ประกอบด�วยคู�มือแสดง
รายละเอียดวิธีการสมัครสอบ สาขาวิชาท่ีเปAดรับ และคุณสมบัติของผู�สมัคร หากมีปBญหาให�ติดต�อโดยตรงท่ีแผนกงาน
ส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หมายเลขโทรศัพท= 043-283709 หรือ 043-283700 ต�อ 1611 
 
 
            แผนกงานส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
       งานบริการการศึกษา  สํานักงานวิทยาเขตขอนแก�น 

 
 

 

 

 

 

ก 
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สารบัญ 
 

เรื่อง                         หน�า 
 

คํานํา ก 
- ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข�าศึกษาต�อ ประจําป(การศึกษา 2565 

- ประวัติโดยย�อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก�น 

- การแบ�งหน�วยงานและหลักสูตรท่ีเปAดสอน 

- การจัดการศึกษา 

- วัตถุประสงค=และหลักเกณฑ=การสอบคัดเลือกฯ 

- ข�อปฏิบัติของผู�สอบคัดเลือก 

- การรับสมัครสอบคัดเลือก 

- คุณสมบัติท่ัวไป คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาท่ีเปAดรับ ประจําป(การศึกษา 2565 

- ตารางการสอบคัดเลือก 

- รายละเอียดวิชาท่ีจะสอบเข�าศึกษาต�อ ประจําป(การศึกษา 2565 

- ประมาณการค�าใช�จ�ายต�อภาคการศึกษา 

- ประกาศ เรื่ อ ง  การสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ สํ าหรับผู� เ ข� า ศึกษาต�อ              

ระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร= หลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต 
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ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข�าศึกษาฯ ประจําป"การศึกษา 2565 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก,น 
 

รายการกิจกรรม วัน  เดือน  ป"  สถานที่ 
1. รับสมัคร 

1.1 สมัครแบบออนไลน=ผ�านระบบ Internet  
1.2 สมัครด�วยตนเองที่แผนกงานส�งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 
อาคาร 1 ชั้น 1  ในวนัและเวลาราชการเท�านั้น 

1 ธ.ค. 64  
ถึง  

16 มี.ค. 65 
www.kkc.rmuti.ac.th 

2. ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ์สอบ  
สถานทีส่อบ  ห�องสอบ  และเลขที่นั่งสอบ 

 
18  มี.ค. 65 

www.kkc.rmuti.ac.th 

3. การสอบคัดเลือก 
3.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 
25  มี.ค. 65 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก�น  

150 ถ. ศรีจันทร= อ. เมือง       
จ. ขอนแก�น 

(รายละเอียดตามท่ีระบุใน 
ประกาศรายช่ือผู�มสีิทธ์ิสอบฯ) 

3.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 25  มี.ค. 65 

3.3 ระดับปริญญาตรี 
กลุ�มที่ 1  

- หลักสูตรครุศาสตร=อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

- หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (อส.บ.) 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศ.บ.) 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)                              
กลุ�มที่ 2 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)/บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 

 
26  มี.ค. 65 

 

 
 
 

 
 

27  มี.ค. 65 

      3.4 ระดับบัณฑติศึกษา (ปริญญาโท)  

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 

- หลักสูตรครุศาสตร=อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) 

- หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ (บธ.ม.) 

27  มี.ค. 65 

 
 

 

      3.5 ระดับบัณฑติศึกษา (ปริญญาเอก) 
            -  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร=ดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) 

27  มี.ค. 65 

4. ประกาศผลสอบคัดเลือกขั้นสดุท�าย 31  มี.ค. 65 www.kkc.rmuti.ac.th 

5.  ขึ้นทะเบียน/ชําระเงินค,าขึ้น/ลงทะเบียน นักศึกษาใหม,          
ผ,านทางเว็บมหาวิทยาลัยฯ และชําระเงินผ,านทางธนาคาร 1  –  8  เม.ย. 65 www.kkc.rmuti.ac.th 

6.    ส,งเอกสารรายงานตัว และ Register รับรหัสนักศึกษา Online 11 เม.ย. ถึง 31 พ.ค. 65 www.kkc.rmuti.ac.th 

หมายเหตุ  ปฏิทินการสอบคัดเลือกฯ  อาจมีการเปล่ียนแปลงได�ตามความเหมาะสม วันเปAดภาคเรียนและกําหนดการปฐมนิเทศจะแจ�งให�ทราบภายหลังทาง 
www.kkc.rmuti.ac.th 
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ประวัติโดยย,อ 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก�น เดิมชื่อ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก,น หรือ 
วิทยาลัยเทคนิคไทย – เยอรมันขอนแก,น โดยได�จัดต้ังข้ึนตามความร�วมมือระหว�างรัฐบาลสหพันธ=สาธารณรัฐเยอรมัน
และรัฐบาลแห�ง ประเทศไทย เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2506 โดยอยู�ในสังกัดกองโรงเรียนพาณิชย=และอุตสาหกรรม 
และต�อมาย�ายเข�าสังกัดกองวิทยาลัยเม่ือป( พ.ศ. 2516 กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดต้ังข้ึนในสถานท่ีเดิม
ซ่ึงเป8นท่ีสาธารณะ ตําบลพระลับ  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแก�น  และซ้ือท่ีดินเพ่ิมด�วยเงินงบประมาณอีก 20 ไร�            
ป( พ.ศ. 2514  ได�ท่ีดินจากโรงเรียนบ�านหนองใหญ� อีก 16 ไร� รวมเป8น 72 ไร� (โดยกรมอาชีวศึกษาได�จัดหาท่ีดินชดเชย
ให�ในบริเวณใกล�เคียงกัน) ปBจจุบันมีพ้ืนท่ีรวม 101 ไร� ป( พ.ศ.2530 ได�รับบริจาคพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน=โคกหนอง
หว�าและโคกหนองไผ� โดยพระครูสิริสารธรรมและชาวบ�านโคกสี ตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก�น อีก 280 ไร� 
ใช�เป8นพ้ืนท่ีการศึกษาแห�งท่ี 2 เพ่ือใช�ฝ_กนักศึกษาสาขาช�างกลเกษตร วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรตลอดจนเพ่ือ
รองรับคณะใหม�ในอนาคต   
          ช�วงเริ่มก�อต้ัง รัฐบาลสหพันธ=สาธารณรัฐเยอรมัน ได�จัดส�งผู�เชี่ยวชาญมาสอนและจัดสรรเครื่องมือ เครื่องจักร 
และอุปกรณ=ท่ีจําเป8น  ให�ทุนพัฒนาครูและนักศึกษาโดยส�งไปอบรมและศึกษา ณ สหพันธ=สาธารณรัฐเยอรมันนับต้ังแต� 
ป( พ.ศ. 2508 - 2516 การบุกเบิกสถานท่ีเพ่ือดําเนินการก�อสร�างอาคารเรียนและโรงฝ_กงาน เริ่มข้ึนเม่ือวันท่ี 21 
พฤศจิกายน 2506 โรงฝ_กงานหลังแรกท่ีสําเร็จเรียบร�อยคือโรงงานแผนกวิชาช�างไฟฟbา เม่ือ พ.ศ. 2507 โดยจัด
การศึกษาเป8น 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ รับนักศึกษาท่ีสําเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น (ม.ศ.3) เข�า
เรียนตามหลักสูตร 3 ป(  เพ่ือผลิตช�างในระดับช�างฝ(มือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รับนักศึกษาท่ีสําเร็จ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเข�าศึกษาต�อตามหลักสูตร 2 ป( (สําหรับรอบบ�ายหลักสูตร 3  ป() เพ่ือฝ_กให�เป8นช�างเทคนิค  
วิทยาลัยฯ เปAดรับนักศึกษารุ,นแรกในป"การศึกษา 2507 จํานวน 52 คน สําหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
เปAดรับนักศึกษารุ�นแรกในป(การศึกษา  2513 จํานวน 37 คน 
          วันท่ี  14  มีนาคม  พ.ศ 2509 พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว สมเด็จพระนางเจ�าพระบรมราชินีนาถ และ                          
สมเด็จพระเจ�าลูกเธอเจ�าฟbาอุบลรัตน=ฯ ได�เสด็จมาทรงเปAดวิทยาลัยฯ  และทรงปลูกต�นประดู�พระราชทานแก�วิทยาลัย
ฯ ซ่ึงวิทยาลัยฯ ได�ถือเอาวันท่ี 14 มีนาคม ของทุกป"เปPนวันสถาปนาของวิทยาเขตขอนแก,น และถือเอาต�นประดู,
เปPนต�นไม�ประจําวิทยาเขต ซ่ึงสาขาวิชาท่ีเปAดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับช�างฝ(มือ ประกอบด�วย 
ช�างกลโรงงาน ช�างยนต= ช�างท�อและประสาน  ช�างเขียนแบบเครื่องกล ช�างอิเล็กทรอนิกส= ช�างก�อสร�าง และช�างไฟฟbา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับช�างเทคนิค  ประกอบด�วย แผนกวิชาเครื่องกล และแผนกวิชาไฟฟbา
กําลัง โดยเปAดสอนเป8นครั้งแรกพร�อมกันตามความร�วมมือระหว�างรัฐบาลสหพันธ=สาธารณรัฐเยอรมันและรัฐบาลแห�ง
ประเทศไทย  ในโครงการความช�วยเหลือ 2 ด�าน คือ ด�านเทคนิค ด�วยการจัดสรรเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ= และ
ด�านการศึกษาเพ่ือพัฒนาครูอาจารย=และนักศึกษา โดยส�งไปฝ_กอบรมและศึกษา ณ ประเทศสหพันธ=สาธารณรัฐ
เยอรมัน 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตขอนแก,น 
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ในป( พ.ศ.2515 เม่ืออาคารเรียนของแผนกวิชาเครื่องกล (อาคาร 2 ปBจจุบัน) สร�างเสร็จพร�อมท้ังติดต้ังอุปกรณ=
และเครื่องจักรท่ีได�รับความช�วยเหลือจากรัฐบาลสหพันธ=สาธารณรัฐเยอรมันเรียบร�อยแล�ว คณาจารย=ชาวไทยและ
เยอรมันร�วมกับนักศึกษาได�สร�างและติดต้ังเฟcองขนาดใหญ�ทําด�วยโลหะแผ�นจํานวน 3 ตัว ประกอบเข�าด�วยกันซ่ึงเป8น
สิ่งหนึ่งท่ียังเป8นท่ีภาคภูมิใจท้ังศิษย=เก�าและศิษย=ปBจจุบันจนถึงทุกวันนี้ โดยเฟcองแต�ละตัวมีข�อความว�า “ฝ"มือ  ระเบียบ
วินัย  น้ําใจ” แล�วนําไปติดต้ังไว�ท่ีฝาผนังด�านนอกหน�าอาคารเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อาคาร
เรียนของแผนกวิชาเครื่องกล หรืออาคาร 2 ในปBจจุบัน โดยเป8นท่ีรู�กันว�านี่คือสัญลักษณ=ของความร�วมมือระหว�าง
ประเทศไทยและประเทศสหพันธ=สาธารณรัฐเยอรมัน ในป( พ.ศ.2552 สมาคมศิษย=เก�าไทยเยอรมันภาคตะวันออก ได�
ร�วมบริจาคทุนสร�างเฟcองขนาดใหญ�ทําด�วยโลหะทองเหลืองขบกันมีอักษรคําว�า  “ฝ"มือ  ระเบียบวินัย  น้ําใจ”  วาง
บนฐานท่ีเป8นแท�นปูนสี่เหลี่ยม หน�าอาคารเรียนรวม (อาคาร 12)   

ป( พ.ศ.2516 เปAดสอนสาขาวิชาช�างกลโรงงาน ช�างยนต=  ช�างเขียนแบบเครื่องกล และช�างท�อและประสาน 
คณะวิชาวิชาช�างไฟฟbา ประกอบด�วย แผนกวิชาไฟฟbากําลัง วิทยาลัยฯ เริ่มเปAดสอนรอบบ�ายเม่ือป(การศึกษา 2513    
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเป8นช�างฝ(มือ  ส�วนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเป8นช�างเทคนิคต้ังแต�ป(
การศึกษา 2516 เป8นต�นมา 

ป( พ.ศ.2518 เข�าร�วมเป8นวิทยาเขตหนึ่งในสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา โดยในป( พ.ศ.2531 ได�รับ
พระราชทานนามเป8นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

ป( พ.ศ.2548 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ให�สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
(เดิม) จัดต้ังเป8นมหาวิทยาลัย รวม 9 แห�ง แต�ละแห�งมีลักษณะเป8นนิติบุคคล  ปBจจุบันวิทยาเขตขอนแก�น เป8นวิทยา
เขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร= วิจัย และนวัตกรรม ประกอบด�วย 4 ส�วนราชการ คือ สํานักงานวิทยาเขตขอนแก�น             
คณะวิศวกรรมศาสตร= คณะครุศาสตร=อุตสาหกรรม และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการศึกษาท้ัง
ในระดับตํ่ากว�าปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา จากสถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนใน
ระดับระดับอาชีวศึกษา สายช�างอุตสาหกรรม ในอนาคตมีเปbาหมายท่ีจะจัดการศึกษาระดับสูงกว�าระดับบัณฑิตศึกษา
จากสถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ตลอดเกือบ 50 ป(ท่ีผ�านมาภายใต�ปรัชญา                   
“ฝ"มือ ระเบียบวินัย น้ําใจ" ชื่อเสียงของเทคนิคไทย - เยอรมัน ขอนแก�น เป8นท่ีประจักษ=ในด�านฝ(มือ ความรู� 
ความสามารถ ศิษย=เก�าท่ีสําเร็จจากสถาบันการศึกษาแห�งนี้เป8นท่ียอมรับของสถานประกอบการ ท้ังในภาครัฐและ
ภาคเอกชนเสมอมา 

วันนี้เราก�าวมาสู�การเป8นวิทยาเขตฯ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อย�างสมภาคภูมิ จัดการศึกษา
ต้ังแต�ระดับตํ่ากว�าปริญญา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ท้ังในด�านวิศวกรรมศาสตร=                     
ครุศาสตร=อุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร=และศิลปศาสตร= ซ่ึงมีบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในแต�ละป(ไม�น�อยกว�า 
1,000 คน ภายใต�ปณิธานว�า“ราชมงคลสร�างคนสู,งานเช่ียวชาญเทคโนโลยี” 
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก�น ก�อกําเนิดมาจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ข�อความว�า 
“เพ่ือให�สถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญา เป8นนิติบุคคล ดําเนินกิจการได�โดยอิสระ สามารถพัฒนา
ระบบบริหารจัดการท่ีมีความคล�องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ  ภายใต�การกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยสมควรจัดต้ัง 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจํานวน 9 แห�ง ข้ึนแทน สถาบันเทคโนโลยี-ราชมงคล ให�มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-
ราชมงคล เป8นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐด�านวิชาชีพ และเทคโนโลยี ท่ีมีวัตถุประสงค=ให�การศึกษา ส�งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูงท่ีมุ�งเน�นการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให�บริการทางวิชาการด�านวิทยาศาสตร= 
เทคโนโลยีและทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให�ผู�สําเร็จการศึกษาทางด�านอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต�อ
ด�านวิชาชีพเฉพาะทางในระดับปริญญาเป8นหลัก" 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก�น มีผู�บริหารตําแหน�งรองอธิการบดีประจําวิทยาเขต 
ปฏิบัติหน�าท่ีแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซ่ึงสํานักงานอธิการบดีตั้งอยู�ท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร= วิจัยและนวัตกรรม ทําหน�าท่ีผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ นอกจากนี้ยังปรับปรุง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา หลากหลายสาขาโดยเปAดกว�างให�
โอกาสแก�นักศึกษาท่ีจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เข�าศึกษาต�อได�ท้ังระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับ
ปริญญาตรี และนักเรียนท่ีจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข�าศึกษาต�อในระดับปริญญาตรี ตามความต�องการของ
ผู�เรียน เป8นศูนย=กลางแห�งการเรียนรู� เพ่ือมุ�งม่ันสร�างคุณค�าท่ีดีแก�สังคมและประเทศชาติสืบไป 
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การแบ,งหน,วยงานและหลักสูตรท่ีเปUดสอน 
1. คณะครุศาสตรVอุตสาหกรรม 
    1.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ รับผู�สําเรจ็การศึกษา  ม.3 
1.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

 หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง แผนการเรียน 2 ป( รับผู�สําเรจ็การศึกษา  ม.6 , ปวช. 

    1.3 ระดับปริญญาตรี 
 หลักสตูรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต แผนการเรียน 2 ป( ต�อเน่ือง รบัผู�สําเร็จการศึกษา ปวส. 

 หลักสตูรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต แผนการเรียน 4 ป( รับผู�สําเร็จการศึกษา ม.6 , ปวช. 

 หลักสูตรครุศาสตร=อุตสาหกรรมบัณฑิต แผนการเรียน 4 ป( และเทียบโอน รับผู�สําเร็จการศึกษา  ม.6 , ปวช. และ ปวส. 

 หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต แผนการเรยีน 4 ป( รับผู�สําเร็จการศึกษา  ม.6 

1.4 ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) 
 หลักสูตรครุศาสตร=อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ป() รับผู�สําเร็จการศึกษา ปริญญาตรี (แผน ก แผน ข) 

2. คณะวิศวกรรมศาสตรV 
  2.1 ระดับปริญญาตรี 

 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต แผนการเรียน 4 ป( และเทียบโอน รับผู�สําเรจ็การศึกษา  ม.6 , ปวช. และ ปวส. 

 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต แผนการเรยีน 4 ป( รับผู�สําเร็จการศึกษา ม.6 

    2.2 ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) 
 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผนการเรียน 2 ป( รับผู�สําเร็จการศึกษา ปริญญาตร ี

2.3 ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) 
 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตร=ดุษฎีบัณฑิต แผนการเรียน 3 ป(  รับผู�สําเร็จการศึกษา ปริญญาโท 

3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   3.1 ระดับปริญญาตรี 

 หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต แผนการเรยีน 4 ป( และเทียบโอน รับผู�สําเรจ็การศึกษา ม.6, ปวช. และ ปวส. 

 หลักสตูรบัญชีบัณฑิต แผนการเรียน 4 ป( และเทียบโอน รับผู�สําเร็จการศึกษา ม.6, ปวช. และ ปวส. 

3.2 ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) 
 หลักสตูรบัญชีมหาบัณฑิต แผนการเรียน 2 ป( แผน ก และแผน ข รบัผู�สําเร็จการศึกษา ปรญิญาตร ี

 หลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผนการเรียน 2 ป( แผน ก และแผน ข รับผู�สําเร็จการศึกษา ปริญญาตร ี
 

สถานท่ีติดต,อ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก�น 
  150 ถนนศรีจันทร=  อ.เมือง  จ.ขอนแก�น  40000   

  โทรสาร   0-4323-7483   WEBSITE  :  WWW.KKC.RMUTI.AC.TH 
  โทร.   043-283709 หรือ 043-283700 ต�อ 1611 แผนกงานส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 1 ช้ัน 1 
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก�น  จัดการศึกษาออกเป8น 5 ระดับ แบ�งเป8น 2 ภาค 
คือ ภาคปกติ และภาคสมทบ ดังนี้ 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มี  1  คณะ  คือ 
o คณะครุศาสตร=อุตสาหกรรม 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มี  1  คณะ  คือ 
o คณะครุศาสตร=อุตสาหกรรม 

 ระดับปริญญาตรี  มี  3  คณะ  ได�แก� 
o คณะครุศาสตร=อุตสาหกรรม 
o คณะวิศวกรรมศาสตร= 
o คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)  มี 3 คณะ คือ 
o คณะครุศาสตร=อุตสาหกรรม 
o คณะวิศวกรรมศาสตร= 
o คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)  มี 1 คณะ คือ 
o คณะวิศวกรรมศาสตร= 

การจัดการศึกษาเป8นระบบทวิภาค โดย 1 ป(การศึกษา แบ�งออกเป8น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซ่ึงเป8นภาค
การศึกษาบังคับ คือ ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 ในภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  มีระยะเวลาไม�น�อยกว�า 18 สัปดาห= 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  มีระยะเวลาไม�น�อยกว�า 18 สัปดาห= 
ระดับปริญญาตรี    มีระยะเวลาไม�น�อยกว�า 15 สัปดาห= 
ระดับบัณฑิตศึกษา   มีระยะเวลาไม�น�อยกว�า 15 สัปดาห= 
มหาวิทยาลัยฯ อาจจัดให�มีภาคการศึกษาฤดูร�อน ซ่ึงเป8นภาคการศึกษาไม�บังคับ มีระยะเวลาศึกษา                      

5-8 สัปดาห= โดยเพ่ิมชั่วโมงการศึกษาในแต�ละรายวิชาให�เท�ากับภาคการศึกษาปกติ 
 

วิธีการเข�าศึกษาต,อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก,น 
 การรับนักศึกษา และผู�สนใจเข�าศึกษาต�อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก�น            

ท่ีมีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
สมัครและสอบคัดเลือกเข�าศึกษาต�อ ต�องผ�านกระบวนการสมัครสอบ สอบข�อเขียน สอบสัมภาษณ=  มีรายชื่อใน
ประกาศผลสอบ เข�ารายงานตัวเป8นนักศึกษา เข�าประชุมฟBงคําชี้แจง ผ�านการตรวจโรคและเอกซเรย= ในวัน – เวลาท่ี
กําหนดในแต�ละสาขาวิชา ข้ึนทะเบียนเป8นนักศึกษา และเข�ารับการปฐมนิเทศ ตามวันและเวลาท่ีกําหนด เป8นต�น 
 

การจัดการศึกษา 
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1. วัตถุประสงคVและหลักเกณฑV   
1.1 วัตถุประสงคV  

1.1.1  เพ่ือให�มหาวิทยาลัยฯ ได�ผู�เรียนท่ีมีความรู� ความสามารถ และความถนัดตรงตามสาขาท่ีเรียน 
1.1.2  เพ่ือส�งเสริมการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยฯ ให�เป8นไปตามปรัชญา และวัตถุประสงค=ของ

หลักสูตร 

1.2 องคVประกอบ 
จะพิจารณาคัดเลือกผู�สมัครจากองค=ประกอบดังต�อไปนี้ 
1.2.1 ผลการสอบวิชาศึกษาท่ัวไป และวิชาชีพเฉพาะ 
1.2.2 ผลการสอบสัมภาษณ=  ความรู� ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพ การตรวจโรคและการเอ็กซเรย=  

โดย การตรวจโรคและการเอกซเรย=  เพ่ือหาข�อมูลประกอบการพิจารณาความพร�อม ความ
เหมาะสมเป8นครั้งสุดท�าย ก�อนการรับเข�าศึกษาต�อ ซ่ึงการให�คะแนนกําหนดโดยกรรมการสอบ
ของสาขาวิชาท่ีทําการคัดเลือก 

2. วิธีการและข้ันตอนการเลือกสาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

  ผู�สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาท่ีสมัคร สูงสุด 1 อันดับ โดยผู�สมัครต�องตรวจสอบคุณสมบัติในสาขาวิชาท่ี
ประสงค=จะเข�าศึกษาตามท่ีกําหนดไว� ก�อนการยื่นใบสมัคร 

3. วิธีการและข้ันตอนการเลือกสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี 
ผู�สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาท่ีสมัคร สูงสุด 3 อันดับ โดยท่ีทุกอันดับต�องอยู�ในรหัสกลุ�มสอบเดียวกัน 

ผู�สมัครต�องตรวจสอบคุณสมบัติในสาขาวิชาท่ีประสงค=จะเข�าศึกษาตามท่ีกําหนดไว� ก�อนการยื่นใบสมัคร 

เกณฑVการเลือกสาขาวิชาโดยท่ัวไปมีดังนี้ : 

3.1 ผู�สมัครจะเลือกสาขาวิชา อันดับท่ี 2 หรือ ท่ี 3 ได� สาขาวิชานั้นจะต�องเปPนกลุ,มสอบเดียวกันกับ
 สาขาวิชาท่ีเลือกเปPนอันดับท่ี 1 
3.2 ในกรณีท่ีสาขาวิชาท่ีเลือกเป8นอันดับท่ี 1 ไม�มีสาขาวิชาอ่ืนในกลุ�มสอบเดียวกัน ไม�สามารถจะเลือก 

สาขาวิชา อันดับท่ี 2 หรือ 3 ได� ให�เลือกเพียงอันดับเดียว 
3.3 การให�เลือกสาขาวิชา อันดับท่ี 2 หรือ 3 นี้ มหาวิทยาลัยฯ เปAดโอกาสให�ในกรณี สาขาวิชาท่ีเลือกเป8น

อันดับท่ี 2 หรือ ท่ี 3 นั้นมีผู�สมัครในอันดับท่ี 1 ไม�ครบตามจํานวนรับ โดย มหาวิทยาลัยฯ จะให�โอกาส
กับผู�ท่ีเลือก สาขาวิชาท่ีเปPนอันดับท่ี 1 ก,อน  มหาวิทยาลัยฯ อาจจะพิจารณาตัดผู�ท่ีได�คะแนนสอบ
ต่ํากว,า 50% หรือท่ีคณะกรรมการพิจารณากําหนดให� “ไม,ผ,าน” การสอบคัดเลือกได� 

 

วัตถุประสงคVและหลักเกณฑVการสอบคัดเลือกฯ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก,น 
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3.4 ผู�สมัครท่ีมีสิทธิ์เลือกได�ท้ัง 3 อันดับ ไม�จําเป8นต�องเลือกครบท้ัง 3 อันดับก็ได�  
3.5 กรณีท่ีผู�สมัครเลือก สาขาวิชา อันดับท่ี 2 หรือ 3 ท่ีผิดไปจากเกณฑ=ท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด จะถือว�า

การเลือกสาขาวิชา อันดับท่ี 2 หรือ 3 นั้นเป8นโมฆะ 

4. วิธีการและข้ันตอนการเลือกสาขาวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา 
ผู�สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาท่ีสมัคร สูงสุด 2 อันดับ โดยท่ีทุกอันดับต�องอยู�ในรหัสกลุ�มสอบเดียวกัน 

ผู�สมัครต�องตรวจสอบคุณสมบัติในสาขาวิชาท่ีประสงค=จะเข�าศึกษาตามท่ีกําหนดไว� ก�อนการยื่นใบสมัคร 

เกณฑVการเลือกสาขาวิชาโดยทั่วไปมีดังน้ี : 
4.1 ผู�สมัครจะเลือกสาขาวิชา อันดับท่ี 2 ได� สาขาวิชานั้นจะต�องเปPนกลุ,มสอบเดียวกันกับสาขาวิชาท่ี
 เลือกเปPนอันดับท่ี 1 
4.2 กรณีท่ีผู�สมัครเลือก สาขาวิชา อันดับท่ี 2 ผิดไปจากเกณฑ=ท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด จะถือว�าการเลือก

สาขาวิชา อันดับท่ี 2 นั้นเป8นโมฆะ 

 

1. ให�ปฏิบัติตามระเบียบการสอบโดยเคร,งครัด มิฉะน้ันมหาวิทยาลัยฯ  จะระงับสิทธิ์ในการสอบของ
ท,าน และไม,พิจารณาตรวจกระดาษคําตอบของท,าน 

1.1 ไม�อนุญาตให�เข�าห�องสอบก�อนกําหนดเวลาสอบ และหลังจากเริ่มสอบไปแล�ว 30 นาที และไม�อนุญาตให�
ออกจากห�องสอบไม�ว�ากรณีใด ๆ ก็ตาม ภายในเวลาครึ่งหนึ่งของเวลาสอบแต�ละวิชา 

1.2 ในการสอบทุกครั้งผู�เข�าสอบต�องนําบัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัวประชาชน หรือ 
บัตรอ่ืนใดท่ีมีรูปถ,ายปรากฏอยู,และเปPนบัตรท่ีหน,วยงานราชการเปPนผู�ออกให� วางไว�บนโตnะท่ีนั่งสอบ  
หรือแสดงต�อกรรมการกํากับห�องสอบ 

1.3 ห�ามนํากระดาษใด ๆ เข�าห�องสอบ และห�ามนํากระดาษคําถาม หรือ กระดาษคําตอบ ออกจากห�องสอบ 
1.4 ห�ามส�งเสียงดังรบกวนผู�อ่ืน เม่ืออยู�ในห�องสอบ หรือ ออกจากห�องสอบ 
1.5 ต�องแต�งกายให�สุภาพเรียบร�อย เม่ือเข�าไปในสถานท่ีสอบ หรือห�องสอบ 
1.6 ห�ามนําเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข�าห�องสอบ 
1.7 ถ�าทุจริตในการสอบ มหาวิทยาลัยฯ จะไม�พิจารณาผลสอบ 
1.8 กรณีท่ีนักศึกษาไม�ได�นําบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนใดท่ีมีรูปถ�ายปรากฏอยู�มาในวันสอบ จะไม�

อนุญาตให�เข�าห�องสอบไม�ว�ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

2. ให�นําอุปกรณVการสอบมาดังต,อไปน้ี 
2.1 ดินสอ  2  B 
2.2 ยางลบดินสอ 
2.3 ท่ีเหลาดินสอ 
2.4 ปากกาดํา / ปากกาน้ําเงิน 

ข�อปฏิบัติของผู�เข�าสอบคัดเลือก 
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1. การรับสมัครสอบคัดเลือก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก�น  แบ�งการรับสมัครออกเป8น 2 รูปแบบ คือ 

1.1 สมัครผ,านระบบเครือข,ายคอมพิวเตอรV (Internet) ระหว,างวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 16 
มีนาคม  2565 และ ชําระเงินค,าสมัครให�แล�วเสร็จภายใน วันท่ี 16 มีนาคม 2565 ผู�สนใจสมัคร 
สามารถดูรายละเอียดระเบียบการสอบฯ จากเว็บไซต= WWW.KKC.RMUTI.AC.TH 

1.2 สมัครด�วยตนเองท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก,น แผนกงานส,งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน อาคาร 1 ช้ัน 1 ระหว,างวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 16 มีนาคม  2565 
ในวันและเวลาราชการเท,านั้น 

2. เอกสารที่ใช�ในการสมัครสอบคัดเลือก 

2.1   เพ่ือเป8นการอํานวยความสะดวกให�กับผู�สมัคร ในวันรับสมัครสอบครั้งนี้ยังไม�ต�องใช�เอกสารในการ   
สมัครสอบ สําหรับผู�สมัคร  สอบท่ีผ�านการสอบคัดเลือกฯ ให�นําหลักฐานมาแสดงในวันรายงานตัวหรือ
ก�อนวันเปAดภาคการศึกษาเป8นอย�างช�า (รายละเอียดหลักฐานในการรายงานตัวปรากฏอยู�ท่ีหน�าปกด�าน
ในของระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ) 

2.2  ในวันสอบคัดเลือกหรือวันสอบสัมภาษณ= ผู�สมัครสอบต�องนําบัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือ บัตรอ่ืนใดท่ีมีรูปถ�ายปรากฏอยู� และเป8นบัตรท่ีหน�วยงานราชการเป8นผู�ออกให�นํามา
แสดงด�วยทุกครั้ง 

3. เงื่อนไขในการสมัครสอบคัดเลือก 

3.1   การสมัครผ�านระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร= (Internet) ถือว�าผู�สมัครสอบเป8นผู�ลงลายมือชื่อและรับรอง
ความถูกต�องของข�อมูลดังกล�าว ตามพระราชบัญญัติว�าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส= พ.ศ. 2544              
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 

3.2  ผู�สมัครจะต�องรับผิดชอบในการรับรองตนเองว�าเป8นผู�สําเร็จการศึกษา หรือเป8นผู�ท่ีกําลังจะสําเร็จ
การศึกษาก,อน - วันเปUดภาคการศึกษา ตามประกาศรับสมัครสอบ และต�องกรอกรายละเอียดต�าง ๆ 
ให�ถูกต�องครบถ�วนตามความเป8นจริง ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู�สมัครสอบ เช�น กรณีผู�สมัคร
สอบมีคุณสมบัติไม�ตรงตามท่ีกําหนดในแต�ละสาขา หรือไม�สําเร็จการศึกษาก�อนวันเปAดภาคการศึกษา 
มหาวิทยาลัยฯ จะถือว,าผู�สมัครสอบเปPนผู�ขาดคุณสมบัติ   ในการสมัครสอบมาตั้งแต,ต�น              
และหมดสิทธิ์ท่ีจะเข�าศึกษาต,อในมหาวิทยาลัยฯ 

 
 
 
 
 

การรับสมัครสอบคัดเลอืก 
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4.  ข�อแนะนําสําหรับผู�สมัคร 
          เพ่ือให�การสมัครสอบคัดเลือกของนักเรียนนักศึกษาไม,เกิดข�อผิดพลาดขอให�ปฏิบัติตามข�อแนะนํา
ดังต,อไปนี้: 

 

4.1 ผู�สมัครควรศึกษาและอ�านรายละเอียดในระเบียบการสอบคัดเลือกเข�าศึกษาต�อฯ ให�เข�าใจก�อนการกรอก
ใบสมัคร 

4.2 ตรวจสอบวุฒิท่ีรับเข�าศึกษาของสาขาวิชาท่ีผู�สมัครต�องการสมัครในระเบียบการสอบคัดเลือกเข�าศึกษา
ต�อฯ ให�ตรงกับวุฒิการศึกษาของผู�สมัคร พร�อมอ�านรายละเอียดวิธีการข้ันตอนในการเลือกสาขาวิชา 

4.3 กรอกใบสมัครให�ครบถ�วน ถูกต�อง และชัดเจน 

5. การสมัครผ,านระบบอินเทอรVเน็ต 
 

ข้ันตอนการสมัครผ,านระบบอินเทอรVเน็ต 
 ผู�สมัครสามารถดูรายละเอียด ระเบียบการสอบคัดเลือกเข�าศึกษาต�อ ได�ท่ี  Web Site  WWW.KKC.RMUTI.AC.TH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข�าไปสมัครสอบท่ีหน�าเว็บไซต= 
http://khonkaen-ess.rmuti.ac.th/rmuti/admission 

กรอกข�อมูลรายละเอียดให�ครบถ�วนและ
ถูกต�อง 

ยืนยันข�อมูล 

พิมพ=ใบสมัคร (Bill Payment) 

ชําระเงินค�าสมัครสอบท่ีธนาคาร  
(ธ.กรุงไทยทุกสาขา/ธนาคารกรุงศรีอยุธยา) 

ตรวจสอบสถานะชําระเงิน 
ผ�านทางเว็บไซต= 

พิมพ=บัตรประจําตัวผู�สมัครสอบ  
ตรวจสอบห�องสอบ และท่ีนั่งสอบ จากประกาศ

รายชื่อผู�มีสิทธิ์สอบฯ อีกครั้ง 

http://khonkaen-ess.rmuti.ac.th/rmuti/admission 

5.1 ข้ันตอนการสมัครผ�านระบบอินเทอร=เน็ต 

5.1.1 กรอกข�อมูลรายละเอียดให�ครบถ�วนและถูกต�อง 
5.1.2 ยืนยันข�อมูล 
5.1.3 พิมพ=ใบสมัคร (Bill Payment) 
5.1.4 ชําระเงินค�าสมัครท่ีธนาคาร  

(ธนาคารกรุงไทยหรือกรุงศรีอยุธยา ได�ทุกสาขา)                     
จํานวน 300 บาท  

5.1.5 ตรวจสอบสถานะของการจ�ายเงินผ�านทาง  
        เว็บไซต= หลังจากชําระเงินแล�ว 3 วันทําการ 
5.1.6 พิมพ=บัตรประจําตัวผู�สมัครสอบและติดตาม

รูปแบบการสอบในประกาศรายชื่อผู� มีสิทธิ์     
สอบฯ  อีกครั้งทาง www.kkc.rmuti.ac.th 

 

 

 4.4  ตรวจสอบ  วัน/เวลา/สถานท่ี รับสมัคร 
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1. คุณสมบัติทั่วไป 
1.1 มีความประพฤติเรียบร�อย ไม�เคยถูกไล�ออกจากสถาบันการศึกษา หรือเคยต�องโทษจําคุก โดยคํา

พิพากษาของศาล เว�นแต�กรณีความผิดท่ีเป8นลหุโทษ หรือความผิดฐานประมาท 
1.2 ต�องยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข�อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก�น 
1.3 ต�องไม�เป8นโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือเป8นโรคท่ีเป8นอุปสรรคต�อการศึกษา 
1.4 ไม�จํากัดเพศและอายุ 
1.5 ผู�สมัครต�องมีรูปร�างสันทัด และเหมาะสมท่ีจะศึกษาในสาขาวิชานั้น ๆ 

2. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
 

คณะครุศาสตรVอุตสาหกรรม 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา 
แผนรับ 

คุณสมบัติ 
รหัสวิชา

สอบ 

1101 ช�างเทคนิคคอมพิวเตอร= 30 

เป8นผู�ที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น (ม.3)  

หรือเทยีบเท�า 

สอบ
สัมภาษณ= 

1102  ช�างก�อสร�าง 30 

1103 ช�างไฟฟbากําลัง 30 

1104 ช�างยนต= 30 

1105 เทคโนโลยีการเขียนแบบเครื่องกล 30 

1106 ช�างอิเล็กทรอนิกส= 30 

 
 

 
 

คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบตัิเฉพาะสาขาวิชาที่เปUดรับ  
ประจําป"การศึกษา  2565 
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คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

 

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา แผนรับ คุณสมบัติ 
รหัสวิชา

สอบ 

101 ช�างกลโรงงาน 45 

1. เป8นผู� ท่ี กําลังศึกษา / ผู� ท่ีสําเร็จการศึกษา  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กลุ�มสาขาวิชาช�างกล
โรงงาน สาขาวิชาช�างเขียนแบบเครื่องกล  สาขาวิชาช�าง
เครื่องมือกลและซ�อมบํารุง สาขาวิชาแม�พิมพ=พลาสติก 
สาขาวิชาแม�พิมพ=โลหะ สาขาวิชาอุปกรณ=จับยึด หรือ
เทียบเท�า หรือให�เป8นไปตามความเห็นชอบของอาจารย=
ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

2. เป8นผู� ท่ี กําลังศึกษา / ผู� ท่ีสําเร็จการศึกษา  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6) หรือเทียบเท�า ทุกกลุ�ม
สาระการเรียนรู� 

สอบ 
สัมภาษณ= 

102 ช�างท�อแลประสาน 30 

1. เป8นผู� ท่ี กําลัง ศึกษา / ผู� ท่ีสํ า เร็จการศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทสายวิชา             
ช�างอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือเป8นไปตามความ
เห็นชอบของอาจารย=ผู�รับผิดชอบหลักสูตร หรือ 

2.  เป8นผู� ท่ี กําลัง ศึกษา / ผู� ท่ีสํ า เร็จการศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6) หรือเทียบเท�า ทุกกลุ�ม
สาระการเรียนรู� หรือเป8นไปตามความเห็นชอบของ
อาจารย=ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

สอบ 
สัมภาษณ= 

103 ช�างอิเล็กทรอนิกส= 30 

1. เป8นผู� ท่ี กําลังศึกษา / ผู� ท่ีสําเร็จการศึกษา  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กลุ�มสาขาอิเล็กทรอนิกส= 
หรือเทียบเท�า หรือเป8นไปตามความเห็นชอบของ
อาจารย=ผู�รับผิดชอบหลักสูตร หรือ  

2. เป8นผู� ท่ี กําลังศึกษา / ผู� ท่ีสําเร็จการศึกษา  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท�า หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือ
สาขาวิชาท่ีไม�ตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร หรือเป8นไป
ตามความเห็นชอบอาจารย=ผู�รับผิดขอบหลักสูตร 

สอบ 
สัมภาษณ= 
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รหัส
สาขา 

สาขาวิชา แผนรับ คุณสมบัติ 
รหัสวิชา

สอบ 

104 ออกแบบนวัตกรรมเครื่องจักรกล 30 

1. เป8นผู� ท่ีกําลังศึกษา / ผู� ท่ีสําเร็จการศึกษาการศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กลุ�มสาขางาน  
ช�างเครื่องมือกล  ช�างกลโรงงาน ช�างแม�พิมพ= ช�างโลหะ
การ ช�างเช่ือมโลหะ ช�างเขียนแบบ ช�างซ�อมบํารุง ช�าง
ยนต= สาขาวิชาเครื่องกลทุกสาขางาน หรือเทียบเท�า 
หรือเป8นไปตามความเห็นชอบของอาจารย=ผู�รับผิดชอบ
หลักสูตร หรือ 

2.  เป8นผู� ท่ี กําลัง ศึกษา/ ผู� ท่ีสํ า เร็จการศึกษา  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ�มสาระการเรียนรู�
วิทยาศาสตร= กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร= กลุ�ม
สาระการเรียนรู�ศิลปะ กลุ�มสาระการเรียนรู�การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี หรือเทียบเท�า 

สอบ 
สัมภาษณ= 

105 ช�างเครื่องมือกลอัตโนมัติ 30 

1. เป8นผู� ท่ี กําลัง ศึกษา / ผู� ท่ีสํ า เร็จการศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กลุ�มสาขา/สาขางาน 
ช�างเครื่องมือกล  ช�างกลโรงงาน ช�างแม�พิมพ=  ช�างโลหะ
การ  ช�างเช่ือมโลหะ  ช�างเขียนแบบ  ช�างซ�อมบํารุง  
ช�างยนต= สาขาวิชาเครื่องกลทุกสาขางาน หรือเทียบเท�า 
หรื อ ให� เ ป8 น ไปตามความ เ ห็นชอบของอาจารย=
ผู�รับผิดชอบหลักสูตร หรือ 

2.  เป8นผู� ท่ี กําลัง ศึกษา / ผู� ท่ีสํ า เร็จการศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ�มสาระการเรียนรู�
วิทยาศาสตร=    กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร=  
กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ กลุ�มสาระการเรียนรู�การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี หรือเทียบเท�า 

สอบ 
สัมภาษณ= 
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รหัส
สาขา 

สาขาวิชา แผนรับ คุณสมบัติ 
รหัสวิชา

สอบ 

106 ช�างกลเกษตร 30 

1. เป8นผู� ท่ี กําลังศึกษา / ผู� ท่ีสําเร็จการศึกษา  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช�างกลเกษตร 
สาขาวิชาช�างยนต=  สาขาวิชาช�างกลโรงงาน  สาขาวิชา
ช�างโลหะ  สาขางานในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชา
เครื่องมือกลและซ�อมบํารุง สาขาวิชาโลหะการ  สาขา
งานช�างเกษตร หรือเทียบเท�า หรือเป8นไปตามความ
เห็นชอบของอาจารย=ผู�รับผิดชอบหลักสูตร หรือ 

2. เป8นผู� ท่ี กําลังศึกษา / ผู� ท่ีสําเร็จการศึกษา  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ�มสาระการเรียนรู� 
วิทยาศาสตร=  กลุ� มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร=          
กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ กลุ�มสาระการเรียนรู�การงาน
อ า ชี พ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี  ห รื อ เ ที ย บ เ ท� า  ห รื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือ
สาขาวิชาท่ีไม�ตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร หรือเป8นไป
ตามความเห็นชอบอาจารย=ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

สอบ 
สัมภาษณ= 

107 ช�างยนต= 30 

เป8นผู� ท่ี กํ าลั ง ศึกษา  /  ผู� ท่ี สํ า เ ร็ จการ ศึกษา  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กลุ�มสาขา/สาขางาน
เครื่องกล สาขางานยานยนต=  หรือเทียบเท�า หรือให�เป8นไป
ตามความเห็นชอบของอาจารย=ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

สอบ 
สัมภาษณ= 

108 ช�างก�อสร�าง 30 

เป8นผู� ท่ี กํ าลั ง ศึกษา  /  ผู� ท่ี สํ า เ ร็ จการ ศึกษา  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาช�างก�อสร�าง       
ช�างโยธา ช�างสํารวจ ช�างเทคนิคสถาปBตยกรรม หรือ
เทียบเท�า หรือให�เป8นไปตามความเห็นชอบของอาจารย=
ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

สอบ 
สัมภาษณ= 

109 ช�างโยธา 15 

เป8นผู� ท่ี กํ าลั ง ศึกษา  /  ผู� ท่ี สํ า เ ร็ จการ ศึกษา  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช�างก�อสร�าง       
ช�างโยธา ช�างสํารวจ  และช�างเทคนิคสถาปBตยกรรม หรือ
เทียบเท�า หรือให�เป8นไปตามความเห็นชอบของอาจารย=
ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

สอบ 
สัมภาษณ= 
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 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ต,อเนื่อง) รับผู�สําเร็จการศึกษา ปวส. 

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค แผนรับ 
กลุ,ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ 

201 

เทคโนโลยีอุตสาหการ- 
แขนงเครื่องมือกล
อัตโนมัติ (อส.บ. 2 ป() 
ต�อเนื่อง 

ปกติ 30 - 

เป8นผู�ท่ีกําลังศึกษา/ผู�ท่ีสําเรจ็การศึกษา  ระดับ
ประกาศ นีย บัตร วิชา ชีพ ช้ันสู ง  (ปวส . ) 
สาขาวิชาช�างอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาเทคนิค
การผลิ ต  เทค นิค อุตสาหกรรม เทคนิค
เครื่องกล สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส=และ
หุ�นยนต= ช�างกลเกษตร ช�างแม�พิมพ= สาขาวิชา
เทคนิคควบคุมและซ�อมบํารุงระบบขนส�งทาง
ราง เทคนิคพลังงาน ช�างเครื่องมือกลอัตโนมัติ 
หรือเทียบเท�าทางด�านสาขาการผลิตตามท่ี
สาขาวิชากําหนด 

สอบ
สัมภาษณ= 

202 

เทคโนโลยีอุตสาหการ-
แขนงการจัดการระบบ 
การผลิต (อส.บ. 2 ป() 
ต�อเนื่อง 

ปกติ 30 - 

เป8นผู�ท่ีกําลังศึกษา/ผู�ท่ีสําเรจ็การศึกษา  ระดับ
ประกาศ นีย บัตร วิชา ชีพ ช้ันสู ง  (ปวส . ) 
สาขาวิชาช�างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา        

สอบ
สัมภาษณ= 

203 
เทคโนโลยีท�อ
อุตสาหกรรม  
(อส.บ. 2 ป() (ต�อเนื่อง) 

ปกติ 30 - 

เป8นผู�ท่ีกําลังศึกษา/ผู�ท่ีสําเรจ็การศึกษา  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) กลุ�ม
สาขาวิชา/โปรแกรมวิชาช�างอุตสาหกรรม  
ช�างท�อและประสาน ช�างเช่ือมและโลหะแผ�น  
ช�างกลโรงงาน ช�างกลโลหะ ช�างเทคนิคโลหะ 
ช�างกลเกษตร ช�างเทคนิคการผลิต ช�าง
ออกแบบการผลิต ช�างเขียนแบบเครื่องกล 
ช� า ง ย น ต=  ช� า ง เ ท ค นิ ค ก า ร ซ� อ ม บํ า รุ ง  
ช�างเครื่องกล                     

สอบ
สัมภาษณ= 

207 
เทคโนโลยีการผลิต
ชิ้นส�วนยานยนต= (อส.บ. 
2 ป() (ต�อเนื่อง) 

ปกติ 20 - 

เป8นผู� ท่ี กํ าลั ง ศึกษา/ผู� สํ า เ ร็ จการ ศึกษา     
ไม�ต่ํากว�าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) สายช�างอุตสาหกรรม กลุ�มสาขา/
โปรแกรมวิชา ช�างอุตสาหกรรม ช�างกลโรงงาน 
ช�างเขียนแบบเครื่องกล ช�างท�อและประสาน 
ช�างกลโลหะ  ช�างโลหะการ ช�างเทคนิคโลหะ 
ช�างเทคนิคการผลิต ช�างออกแบบการผลิต 
ช�างท�ออุตสาหกรรม ช�างเครื่องกล  ช�างซ�อม
บํารุง หรือเทียบเท�าสาขาวิชาฯ หรือเป8นไป
ตามความเ ห็นของอาจารย=ผู� รับผิดชอบ
หลักสูตร  พิจารณาแล�วว� ามี คุณสมบัติ ท่ี
เหมาะสม 

สอบ
สัมภาษณ= 
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รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค แผนรับ 
กลุ,ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ 

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

ปกติ 30 - 

เป8นผู�ท่ีกําลังศึกษา/ผู�สําเร็จการศึกษา  ระดับ
ประกาศ นีย บัตร วิชา ชีพ ช้ันสู ง  (ปวส . ) 
สาขาวิชา/โปรแกรมวิชาช�างอุตสาหกรรมช�าง
กลโรงงาน ช�างเช่ือมและโลหะแผ�น ช�างท�อ
และประสาน ออกแบบการผลิต ช�างเทคนิค
การผลิ ต  ช� า ง เครื่ อ งกล  ช� า งกล เกษตร          
ช� า ง เ ขี ย น แ บ บ เ ค รื่ อ ง ก ล  ช� า ง ย น ต=                  
ช�างอุตสาหกรรมเกษตร  ช�างอุตสาหกรรม
เทคนิคการซ�อมบํารุง ช�างท�ออุตสาหกรรม 
หรือเทียบเท�า โดยผ�านความเห็นชอบของ
กรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

สอบ
สัมภาษณ= 

 

 หลักสูตรครุศาสตรVอุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป" เทียบโอน) รับผู�สําเร็จการศึกษา  ปวส.  
รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค แผนรับ 
กลุ,ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ 

301 
ครุศาสตร=อุตสาหกรรม 
การเชื่อม (ค.อ.บ. 4 ป() 
(เทียบโอน) 

ปกติ 21 - 

เป8นผู�ท่ีกําลังศึกษา/ผู�ท่ีสําเรจ็การศึกษา  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สายช�าง
อุตสาหกรรม ช�างโลหะ ช�างเ ช่ือมโลหะ        
ช�างเทคนิคอุตสาหกรรม ช�างเทคนิคการผลิต     
ช�างท�อและประสานช�างโลหะการ  ช�างเขียน
แบบเครื่องกล  ช�างเทคนิคโลหะและโลหะการ          
ช�างกลโลหะ ช�างกลโรงงาน  ช�างเช่ือมและ
โลหะแผ�น ช�างโลหะวิทยา  ช�างเครื่องกล  
ช�างเทคนิคการผลิต  ช�างเครื่องมือกลและ  
ซ�อมบํารุง ช�างออกแบบการผลิต ช�างเขียน
แบบ   ช�างแม�พิมพ= หรือเทียบเท�าโดยวิธีการ
เ ที ยบ โ อนผลกา ร เ รี ย น  ต ามข� อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว�า
ด�วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 
และเกณฑ=อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 

สอบ
สัมภาษณ= 
และสอบ
วัดแวว

ความเป8น
คร ู
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รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค แผนรับ 
กลุ,ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ 

303 
ครุศาสตร=อุตสาหกรรม
เครื่องกล (ค.อ.บ. 4 ป() 
(เทียบโอน) 

ปกติ 10 
- 

เป8นผู� ท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สายช�าง
อุสาหกรรม สาขาวิชาช�างยนต= ช�างจักรกล
หนัก ช�างจักรกลเรือ หรือเทียบเท�าตามท่ี
สาขาวิชากําหนดโดยวิธีการเทียบโอนผลการ
เรียน ตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ว�าด�วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  พ.ศ. 2559 และเกณฑ= อ่ืน ๆ          
ท่ีเก่ียวข�อง 

สอบ
สัมภาษณ= 
และสอบ
วัดแวว

ความเป8น
คร ู

 305 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส=
และโทรคมนาคม        
(ค.อ.บ. 4 ป() 
(เทียบโอน) 

ปกติ 10 - 

เป8นผู�ท่ีกําลังศึกษา/ผู�ท่ีสําเร็จการศึกษา ระดับ

ประกาศ นีย บัตร วิชา ชีพ ช้ันสู ง  (ปวส . )  
ช�างอิเล็กทรอนิกส= ช�างไฟฟbา ช�างโทรคมนาคม 
ช�างเทคนิคคอมพิวเตอร= และสาขาวิชาอ่ืนท่ี
เก่ียวข�อง หรือเทียบเท�าท่ีผู�รับผิดชอบหลักสตูร
พิจารณาแล�วว�ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม โดยใช�
วิธีการเทียบโอนผลการเรียน ตามข�อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน         
ว�าด�วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 
และเกณฑ=อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง 

สอบ
สัมภาษณ= 
และสอบ
วัดแวว

ความเป8น
คร ู

307 
ครุศาสตร=อุตสาหกรรม 
อุตสาหการ (ค.อ.บ. 4 ป() 
(เทียบโอน) 

ปกติ 10 - 

เป8นผู�ท่ีกําลังศึกษา/ผู�ท่ีสําเรจ็การศึกษา  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภท
หรือ สายช�างอุตสาหกรรม  ช�างเทคนิค
อุตสาหกรรม ช�างกลโรงงานช�างเทคนิคการ
ผลิต ช�างเครื่องมือกลอัตโนมัติ โดยใช�วิธีการ
เ ที ยบ โ อนผลกา ร เ รี ย น  ต ามข� อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน        
ว�าด�วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 
และเกณฑ=อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง 

สอบ
สัมภาษณ=
และสอบ
วัดแวว

ความเป8น
คร ู

309 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร= 
(ค.อ.บ. 4 ป() (เทียบโอน) 

ปกติ 10 - 

เป8นผู�ท่ีกําลังศึกษา/ผู�ท่ีสําเรจ็การศึกษา  ระดับ
ประกาศ นีย บัตร วิชา ชีพ ช้ันสู ง  (ปวส . )             
ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท�าตามท่ีสาขาวิชา
กําหนด โดยใช�วิธีการเทียบโอน 

สอบ
สัมภาษณ=
และสอบ
วัดแวว

ความเป8น
คร ู

 
 

 

*หมายเหตุ : หลักสตูรเทียบโอน เรียน 2 - 3 ป(  
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คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร  4 ป") รับผู�สําเร็จการศึกษา ม.6 
รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค แผนรับ 
กลุ,ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ 

401 
ภาษาอังกฤษเพ่ือ      
การจัดการทางธุรกิจ  
(ศศ.บ.) 4 ป( 

ปกติ 10 - 
เป8นผู� ท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท�า 
ทุกกลุ�มสาระการเรียนรู� 

สอบ
สัมภาษณ= 

 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี 

 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร  4 ป") รับผู�สําเร็จการศึกษา ปวช. 
รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค แผนรับ 
กลุ,ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ 

402 
เทคโนโลยีท�อ
อุตสาหกรรม (อส.บ.)  
4 ป( 

ปกติ 30 - 

1. เป8นผู� ท่ีกําลังศึกษา/ผู� ท่ีสําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) 
ประเภทสายวิชาช� าง อุตสาหกรรมทุก
สาขาวิชา 

2. เป8นผู� ท่ีกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือ
เทียบเท�า ทุกกลุ�มสาระการเรียนรู� 

สอบ
สัมภาษณ= 

 

 หลักสูตรครุศาสตรVอุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป") รับวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ม.6 

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค แผนรับ 
กลุ,ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ 

501 
ครุศาสตร=อุตสาหกรรม 
อุตสาหการ (ค.อ.บ. 4 ป() 

ปกติ 10 - 

1. เป8นผู� ท่ีกําลังศึกษา/ผู� ท่ีสําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. )       
สายช�างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท�า 

2. เป8นผู� ท่ีกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6) หรือ
เทียบเท�า ทุกกลุ�มสาระการเรียนรู� 

สอบ
สัมภาษณ=
และสอบ
วัดแวว

ความเป8น
คร ู

502 
ครุศาสตร=อุตสาหกรรม 
โยธา (ค.อ.บ. 4 ป() 

ปกติ 10 - 

1. เป8นผู� ท่ีกําลังศึกษา/ผู� ท่ีสําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. )  
ช� า งก� อส ร� า ง   ช� า ง โ ยธา  ช� า งสํ า ร วจ  
ช�างเทคนิคสถาปBตยกรรม หรือเทียบเท�า 

2. เป8นผู� ท่ีกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท�า ทุกกลุ�มสาระการเรียนรู� 

สอบ
สัมภาษณ=
และสอบ
วัดแวว

ความเป8น
คร ู
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รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค แผนรับ 
กลุ,ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ 

503 
ครุศาสตร=อุตสาหกรรม
ไฟฟbา  (ค.อ.บ. 4 ป() 

ปกติ 10 - 

1. เป8นผู� ท่ีกําลังศึกษา/ผู� ท่ีสําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) 
สาขา วิชาไฟฟb า  สาขา วิชาไฟฟbาและ
อิเล็กทรอนิกส=หรือเทียบเท�า หรือให�เป8นไป
ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร 

2. เป8นผู� ท่ีกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท�า กลุ�มสาระการเรียนรู�วิทย=-คณิต 

สอบ
สัมภาษณ=
และสอบ
วัดแวว

ความเป8น
คร ู

504 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส=
และโทรคมนาคม  
(ค.อ.บ. 4 ป() 

ปกติ 10 - 

1. เป8นผู� ท่ีกําลังศึกษา/ผู� ท่ีสําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. )  
สายช�างอุตสาหกรรม หรือเ ทียบเท�า ท่ี
ผู� รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาแล�วว�ามี
คุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

2. เป8นผู� ท่ีกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

หรือเทียบเท�า ทุกกลุ�มสาระการเรียนรู� 

สอบ
สัมภาษณ=
และสอบ
วัดแวว

ความเป8น
คร ู

505 
ครุศาสตร=อุตสาหกรรม 
การเชื่อม (ค.อ.บ. 4 ป() 

ปกติ 10 - 

1. เป8นผู� ท่ีกําลังศึกษา/ผู� ท่ีสําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. )       
สาขาช�างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท�า 

2. เป8นผู� ท่ีกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6) หรือ
เทียบเท�า ทุกกลุ�มสาระการเรียนรู� 

สอบ
สัมภาษณ=
และสอบ
วัดแวว

ความเป8น
คร ู

506 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร= 
(ค.อ.บ. 4 ป() 

ปกติ 10 - 

1. เป8นผู� ท่ีกําลังศึกษา/ผู� ท่ีสําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. )            
ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท�า 

2. เป8นผู� ท่ีกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6) หรือ
เทียบเท�า ทุกกลุ�มสาระการเรียนรู� 

สอบ
สัมภาษณ=
และสอบ
วัดแวว

ความเป8น
คร ู

507 
ครุศาสตร=อุตสาหกรรม
เครื่องกล (ค.อ.บ. 4 ป() 

ปกติ 10 - 

1. เป8นผู� ท่ีกําลังศึกษา/ผู� ท่ีสําเร็จการศึกษา    

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. )       

สาขาช�างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท�า 

2. เป8นผู� ท่ีกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

เทียบเท�า ทุกกลุ�มสาระการเรียนรู� 

สอบ
สัมภาษณ=
และสอบ
วัดแวว

ความเป8น
คร ู
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คณะครุศาสตรVอุตสาหกรรม   
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา 

 หลักสูตรครุศาสตรVอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ป") รับผู�สําเร็จการศึกษา ปริญญาตรี (แผน ก ) 
รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค แผนรับ คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ 

702 
 
 

 
 
วิศวกรรมไฟฟbาศึกษา 
(ค.อ.ม.) แผน ก               
(นอกเวลาราชการ) 
 
 
 
 

สมทบ 
(ส.-อา.) 

5 

1. รับผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด�านครุศาสตร=-
อุตสาหกรรม หรือเทียบเท�าในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟbา 
วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส= หรือสาขา    
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
2 .  รั บ ผู� สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ กษา ร ะดั บปริญญาตรี ท า งด� าน
วิศวกรรมศาสตร= อุตสาหกรรมศาสตร= เทคโนโลยี หรือ
เทียบเท�า ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟbา วิศวกรรมโทรคมนาคม 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส= หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงต�อง
เรียนปรับพ้ืนฐานทางการศึกษาตามท่ีอาจารย=ผู�รับผิดชอบ
หลักสูตรกําหนด 
3. เป8นผู�ท่ีได�คะแนนสะสมตลอดหลักสูตรไม�ต่ํากว�า 2.50 หรือ
ผ�านงานในตําแหน�งครู-อาจารย= หรือมีประสบการณ=ในการ
ทํางานท่ีเก่ียวข�องกับงานด�านวิศวกรรมไฟฟbาไม�ต่ํากว�า 1 ป(  
4. ผู� ท่ีไม�อยู�ในเกณฑ=ข�อ 1 และ 2 ให�อยู�ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร 

สอบ
สัมภาษณ= 
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คณะวิศวกรรมศาสตรV 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป") รับวุฒิการศึกษาระดับ ปวช./ม.6 

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค แผนรับ 
กลุ,ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ 

421 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
(วศ.บ.) 

ปกติ 40 ENG01 

1. เป8นผู� ท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช�าง
อุตสาหกรรม หรือเทียบเท�าท่ีสาขาวิชาพิจารณา
แล�วว�ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

2. เป8นผู� ท่ี กําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ�มสาระการ
เรียนรู�วิทยาศาสตร=-คณิตศาสตร= 

2001 
2102 

422 
วิศวกรรมโลหการ 
(วศ.บ.) 

ปกติ 20 ENG01 

1. เป8นผู� ท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สายวิชาช�าง
อุตสาหกรรม หรือเทียบเท�าท่ีสาขาวิชาพิจารณา
แล�วว�ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

2. เป8นผู� ท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ�มสาระการ
เรียนรู�วิทยาศาสตร=-คณิตศาสตร= 

2001 
2102 

423 วิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) ปกติ 10 ENG01 

1. เป8นผู� ท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สายวิชาช�าง
อุตสาหกรรม หรือเทียบเท�าท่ีสาขาวิชาพิจารณา
แล�วว�ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

2. เป8นผู� ท่ี กําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ�มสาระการ
เรียนรู�วิทยาศาสตร=-คณิตศาสตร= 

2001 
2102 

 424 
วิศวกรรมเครื่องกล 
(วศ.บ.) 

ปกติ 10 ENG01 

1. เป8นผู� ท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สายวิชาช�าง
อุตสาหกรรม  หรือ เ ทียบเท� า ท่ีสาขา วิชา
พิจารณาแล�วว�ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

2. เป8นผู� ท่ี กําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ�มสาระการ
เรียนรู�วิทยาศาสตร=-คณิตศาสตร= 

2001 
2102 
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รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค แผนรับ 
กลุ,ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ 

425 
วิศวกรรมเครื่องจักรกล-
เกษตร (วศ.บ.) 

ปกติ 20 ENG01 

1. เป8นผู� ท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สายวิชาช�าง
อุตสาหกรรม  หรือ เ ทียบเท� า ท่ีสาขา วิชา
พิจารณาแล�วว�ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

2. เป8นผู� ท่ี กําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ�มสาระการ
เรียนรู�วิทยาศาสตร=-คณิตศาสตร= 

2001 
2102 

426 

 
 
วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
และผลผลิตการเกษตร 
(วศ.บ.) 
 

ปกติ 10 ENG01 

1. เป8นผู� ท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สายวิชาช�าง
อุตสาหกรรม  หรือ เ ทียบเท� าท่ีสาขา วิชา
พิจารณาแล�วว�ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

2. เป8นผู� ท่ี กําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ�มสาระการ
เรียนรู� วิทยาศาสตร=-คณิตศาสตร= หรือศิลป�
คํานวณ หรือผ�านการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร=
และคณิตศาสตร=รวมกันไม�น�อยกว�า 36 หน�วย
กิจ หรือเทียบเท�า 

2001 
2102 

427  วิศวกรรมไฟฟbา  (วศ.บ.) ปกติ 8 ENG01 

1. เป8นผู� ท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สายวิชาช�าง
อุตสาหกรรม  หรือ เ ทียบเท� าท่ีสาขา วิชา
พิจารณาแล�วว�ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

2. เป8นผู� ท่ีกําลังศึกษาอยู�หรือสําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ�มสาระ
การเรียนรู�วิทยาศาสตร=-คณิตศาสตร= 

2001 
2102 

428 วิศวกรรมโทรคมนาคม 
(วศ.บ.) ปกติ 15 ENG01 

1. เป8นผู� ท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สายวิชาช�าง
อุตสาหกรรม  หรือ เ ทียบเท� าท่ีสาขา วิชา
พิจารณาแล�วว�ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

2. เป8นผู� ท่ี กําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ�มสาระการ
เรียนรู� วิทยาศาสตร=-คณิตศาสตร= หรือศิลป�
คํานวณ (คณิตศาสตร=-อังกฤษ) หรือเทียบเท�า 

2001 
2102 
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รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค แผนรับ 
กลุ,ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ 

429 วิศวกรรมคอมพิวเตอร= 
(วศ.บ.) ปกติ 15 ENG01 

1. เป8นผู� ท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช�าง
อุตสาหกรรม หรือเทียบเท�าท่ีสาขาวิชาพิจารณา
แล�วว�ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

2. เป8นผู� ท่ี กําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ�มสาระการ
เรียนรู�วิทยาศาสตร=-คณิตศาสตร= หรือเทียบเท�า 
หรือผ�านการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร=และ
รายวิชาคณิตศาสตร=รวมกันไม�น�อยกว�า 30     
หน�วยกิต หรือเทียบเท�า 

2001 
2102 

430 
วิศวกรรมเมคคาทรอ
นิกส=และหุ�นยนต= (วศ.บ.) 

ปกติ 10 ENG01 

1. เป8นผู�ท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จผู�สําเร็จการศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชา
ช�างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท�า ท่ีอาจารย=
ผู� รั บผิ ดชอบหลั กสู ต ร พิจ ารณาแล� ว ว� า มี
คุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

2. เป8นผู� ท่ี กําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ�มสาระการ
เรียนรู�วิทยาศาสตร=-คณิตศาสตร= 

2001 
2102 

431 
วิศวกรรมเครื่องกล  
วิชาเอกวิศวกรรม 
ระบบราง (วศ.บ.) 

ปกติ 15 ENG01 

1. เป8นผู�ท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จผู�สําเร็จการศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชา
ช�างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท�าท่ีสาขาวิชาฯ 
พิจารณาแล�วว�ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

2. เป8นผู� ท่ี กําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ�มสาระการ
เรียนรู�วิทยาศาสตร=-คณิตศาสตร= 

2001 
2102 

433 
วิศวกรรมไฟฟbา 
วิชาเอกวิศวกรรม 
ระบบราง (วศ.บ.) 

ปกติ 13 ENG01 

1. เป8นผู�ท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จผู�สําเร็จการศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชา
ช�างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท�า  

2. เป8นผู� ท่ี กําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ�มสาระการ
เรียนรู�วิทยาศาสตร=-คณิตศาสตร= 

2001 
2102 
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รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค แผนรับ 
กลุ,ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ 

435 
วิศวกรรมเครื่องกล 
(วศ.บ.) 

สมทบ 10 ENG01 

1. เป8นผู� ท่ีกําลังศึกษาอยู�หรือสําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ�มสาระการ
เรียนรู�วิทยาศาสตร=-คณิตศาสตร=  
2. เป8นผู� ท่ีกําลังศึกษาอยู�หรือสําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช�าง 
อุตสาหกรรม หรือเทียบเท�าท่ีสาขาวิชาฯ พิจารณา 
แล�วว�ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

2001 
2112 

 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป") รับรับวุฒิการศึกษา ปวช./ม.6 
รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค แผนรับ 
กลุ,ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัสวิชา

สอบ 

440 เคมี (วท.บ.) ปกติ 20 - 

เป8นผู� ท่ี กําลั ง ศึกษา/สํา เร็จการศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ�มสาระการเรียนรู�
วิทยาศาสตร= - คณิตศาสตร= หรือเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร= – คณิตศาสตร=รวมกันไม�น�อยกว�า 18 
หน�วยกิต หรือเทียบเท�า 

2001 
2111 

441 
ฟAสิกส=อุปกรณ=การแพทย= 
(วท.บ.) 

ปกติ 20 - 

1. เป8นผู� ท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟbา 
สาขาอิเล็กทรอนิกส= ช�างยนต= ช�างกลโรงงาน 
คอมพิวเตอร=และสาขาวิชาท่ีเก่ียวข�อง 

2. เป8นผู� ท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ�มสาระการ
เรียนรู� 

2001 
2112 
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 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต  (หลักสูตร 4 ป" เทียบโอน) รับวุฒิการศึกษาระดับ  ปวส. 
รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค แผนรับ 
กลุ,ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ 

321 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
(วศ.บ.)  (เทียบโอน) 

ปกติ 60 ENG02 

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
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สายวิชาช�าง
อุตสาหกรรม ช�างกลโรงงาน ช�างโลหะ ช�างผลิต
เครื่องมือและแม�พิมพ= ช�างออกแบบการผลิต ช�าง
ท�อและประสาน ช�างเครื่องกล ช�างเทคนิคการ
ผลิต ช�างเขียนแบบเครื่องกล หรือเทียบเท�าท่ี
สาขาวิชาฯ พิจารณาแล�วว�ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

3001 
3207 

325 
วิศวกรรมเครื่องกล 
(วศ.บ.)  (เทียบโอน) 

ปกติ 35 ENG04 

ผู�ท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา   ไม�ต่ํากว�าระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  สาขาช�าง
ยนต= ช�างเทคนิคยานยนต=  ช�างจักรกลหนัก       
ช�างกลเรือ ช�างกลเกษตร   ช�างเครื่องทําความเย็น
และปรับอากาศ  หรือเทียบเท�าท่ีสาขาวิชาฯ 
พิจารณาแล�วว�ามีคุณสมบัติเหมาะสม  

3001 
3203 

326 
วิศวกรรมเครื่องกล 
(วศ.บ.)  (เทียบโอน) 

สมทบ 20 ENG04 

เป8นผู� ท่ี กํ าลั ง ศึกษา/สํา เร็ จการ ศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาช�าง
ยนต= ช�างเทคนิคยานยนต= ช�างจักรกลหนัก ช�างกล
เรือ ช�างกลเกษตร ช�างเครื่องทําความเย็นและปรบั
อากาศ หรือเทียบเท�าท่ีสาขาวิชาฯ พิจารณาแล�ว
ว�ามีคุณสมบัติเหมาะสม 

3001 
3203 

327 
วิศวกรรมเครื่อง 
จักรกลเกษตร 
(วศ.บ.)  (เทียบโอน) 

ปกติ 35 ENG04 

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
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สายวิชา    
ช� างไฟฟb า  ช� าง อิ เล็กทรอนิกส=   ช� าง เทคนิค
อุตสาหกรรม ช�างยนต= ช�างกลโรงงาน ช�างเทคนิค
การผลิต ช� าง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร=  หรือ
เทียบเท�าท่ีอาจารย=ผู�รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณา
แล�วว�ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมโดยการพิจารณา
เทียบโอนผลการเรียน 

3001 
3203 

329 
วิศวกรรมไฟฟbา 
(วศ.บ.)  (เทียบโอน) 

ปกติ 30 ENG05 

ผู� ท่ี กํ า ลั ง ศึ กษา/สํ า เ ร็ จการ ศึกษา    ร ะดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)   สายวิชา
ช�างอุตสาหกรรม สาขาช�างไฟฟbา  ช�างไฟฟbา-
อุตสาหกรรม ช�างเครื่องมือวัด หรือเทียบเท�าท่ี
สาขาวิชาพิจารณาแล�วว�ามีคุณสมบัติเหมาะสม 
 
 
 

3001 
3204 

 



26 

    

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค แผนรับ 
กลุ,ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ 

331 
วิศวกรรมโทรคมนาคม 
(วศ.บ.)  (เทียบโอน) 

ปกติ 30 ENG06 

ผู� ท่ี กํ า ลั ง ศึ กษา /สํ า เ ร็ จ ก าร ศึกษา   ร ะดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  สาขาวิชา
ช�างอุตสาหกรรม  สาขาช�างอิ เล็กทรอนิกส=        
ช�างไฟฟbาอิเล็กทรอนิกส=  ช�างอิเล็กทรอนิกส=
สื่อสาร ช�างโทรคมนาคม ช�างอิเล็กทรอนิกส=
อากาศยาน และเทคนิคคอมพิวเตอร=  หรือ
เทียบเท�าท่ีกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล�ว
ว�ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

3001 
3205 

333 

 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร= 
(วศ.บ.)  (เทียบโอน) 
 

ปกติ 30 - 

ผู� ท่ี กําลั ง ศึกษา/สํา เร็จการศึกษา ไม�ต่ํ ากว�า               
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส. )  
สาขาวิชาช�างอุตสาหกรรม  สาขาช �างไฟฟbา          
ช � า ง อิ เ ล็ กทรอ นิ กส =  ช � า ง อิ เ ล็ กทรอ นิ กส =-
คอมพิว เตอร =  ช � า ง อิ เล็ กทรอนิกส = -สื่ อ ส าร 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร= เทคนิคคอมพิวเตอร= หรือ
เทียบเท�าท่ีกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล�
วว�ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

3001 
3206 

337 

 
วิศวกรรมเครื่องกล 
การผลิต (วิชาเอก
วิศวกรรมผลิตภัณฑ=นม
และเครื่องด่ืม) 
 (วศ.บ.)  (เทียบโอน) 
 

ปกติ 20 - 

ผู� ท่ี กํ า ลั ง ศึ กษา /สํ า เ ร็ จ ก าร ศึกษา   ร ะดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  สาขาวิชา
ช�างอุตสาหกรรม  ช�างกลโรงงาน  ช�างโลหะ       
ช�างผลิตเครื่องมือและแม�พิมพ=  ช�างออกแบบการ
ผลิ ต  ช� า งท� อ และประส าน  ช� า ง เ ค รื่ อ งกล             
ช�างเทคนิคการผลิต ช�างเขียนแบบเครื่องกล หรือ
เ ทียบเท� า ท่ีสาขา วิชาฯ พิจารณาแล�ว  ว� ามี
คุณสมบัติท่ีเหมาะสม โดยวิธีการเทียบโอนผลการ
เรียน ตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี -      
ราชมงคลอีสาน ว�าด�วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) และเกณฑ=อ่ืน ๆ           
ท่ีเก่ียวข�อง 

สอบ
สัมภาษณ= 

 

340 

วิศวกรรมเมคคาทรอ
นิกส=และหุ�นยนต= 
(เวลาเรียน 2 ป() 
(สาขาใหม�อยู�ระหว�างการ
ขออนุมัติจากสภา) 

ปกติ 25 - 

ผู� ท่ี กํ า ลั ง ศึ ก ษ า / สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า  ร ะดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  สาขาวิชา
ช� า ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ส า ข า ช� า ง ไ ฟ ฟb า  ช� า ง
อิเล็กทรอนิกส= ช�างเทคนิคอุตสาหกรรม ช�างยนต= 
ช�างกลโรงงาน ช�างเทคนิคการผลิต ช�างเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร= หรือเทียบเท�าท่ีกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาแล�วว�ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

3001 
3220 
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รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค แผนรับ 
กลุ,ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ 
342 สาขาวิชาวิศวกรรมแปร

รูปอาหารและผลผลิต
การเกษตร(วศ.บ.) ปกติ 25 - 

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
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาช�าง
อุตสาหกรรมท่ัวไป อุตสาหกรรมเกษตร ช�างกล-
เกษตรและเทคโนโลยีการอาหาร หรือเทียบเท�า 
โดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน 

3001 
3221 

 

 

 

 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต  (หลักสูตร 2 ป" ต,อเนื่อง) รับวุฒิการศึกษาระดับ  ปวส. 
รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค 
แผนรับ กลุ,ม

สอบ 
คุณสมบัติ 

รหัส 
วิชาสอบ 

231 
วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส=อัจฉริยะ 
(วศ.บ.) 

ปกติ 25 - 

ผู� ท่ี กําลังศึกษาอยู�หรือสําเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สายช�าง
อุตสาหกรรม สาขาช�างอิเล็กทรอนิกส= สาขาช�าง
อิเล็กทรอนิกส=กําลัง สาขาช�างอิเล็กทรอนิกส=
อุ ต ส าหกร รม  ส าข าช� า ง ไ ฟฟb า  ช� า ง ไ ฟฟb า
อุตสาหกรรม ช�างเครื่องมือวัด ช�างโทรคมนาคม 
หรือเทียบเท�าท่ีสาขาวิชาฯ พิจารณาแล�วว�ามี
คุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

3001 
3219 

233 
 

เทคโลยีสมัยใหม�ทาง
อุตสาหกรรมอ�อยและ
น้ําตาล (วศ.บ.) 

ปกติ 20 - 

ผู� ท่ี กําลังศึกษาอยู�หรือสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชา
ช� าง อุตสาหกรรม ช� างกลเกษตร ช� างไฟฟbา         
ช�างอิเล็กทรอนิกส=  ช�างเทคนิคอุตสาหกรรม      
ช�างยนต= ช�างกลโรงงาน ช�างเทคนิคการผลิต      
ช�างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร= หรือเทียบเท�า และ
เป8นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน ว�าด�วยการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 
2559 (ภาคผนวก ก) 

สอบ
สัมภาษณ= 

 
 
 
 
 
 
 

*หมายเหตุ หลักสูตรเทียบโอน เรยีน 3 ป( 
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คณะวิศวกรรมศาสตรV 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ป") รับผู�สําเร็จการศึกษา ปริญญาตรี  
รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค 
แผน
รับ 

กลุ,ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ 

601 วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.ม.) ปกติ 5 

ENGH
01 

1 .  เป8 นผู� ท่ี กํ า ลั ง ศึกษา/สํ า เ ร็ จการ ศึกษา    
ระดับปริญญาตรี หรือกําลังศึกษาอยู� ในภาค
การ ศึกษาสุดท� ายของระดับปริญญาตรี ใน
สาขา วิชา วิศวกรรม เครื่ อ งกล  วิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร วิศวกรรมเกษตร  วิศวกรรม
อุตสาหการ  วิศวกรรมวัสดุ  วิศวกรรมโลหการ 
วิศวกรรมการผลิต 
2. หากมีคุณสมบัติไม�ตรงกับข�อ 1. การรับเข�า
ศึ ก ษ า ใ ห� เ ป8 น ไ ป ต า มดุ ล ย พิ นิ จ ข อ งคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
3. การรับเข�าศึกษาตามข�อ 1. ของผู�ท่ีกําลังศึกษา
อยู�ในภาคการศึกษาสุดท�ายในระดับปริญญาตรี 
จะมีผลสมบูรณ=ก็ต�อเมื่อผู�สมัครเข�าศึกษาสําเร็จ
การศึกษาแล�วเท�าน้ัน 
 

6001 

602 วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.ม.) 
สมทบ 

(ส.-อา.) 
5 

 
 

603 
 
 

วิศวกรรมโยธา (วศ.ม.) ปกติ 5 

ENGH
02 

1. เป8นผู�ท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   ครุศาสตร=
อุตสาหกรรมบัณฑิต  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสํารวจ 
วิศวกรรมขนส�งหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข�องสัมพันธ=  
ซ่ึ งได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 
2. หากมีคุณสมบัติไม�ตรงกับข�อ 1. การรับเข�า
ศึ ก ษ า ใ ห� เ ป8 น ไ ป ต า มดุ ล ย พิ นิ จ ข อ งคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมโยธา 
3. การรับเข�าศึกษาตามข�อ 1. ของผู�ท่ีกําลังศึกษา
อยู�ในภาคการศึกษาสุดท�ายในระดับปริญญาตรี 
จะมีผลสมบูรณ=ก็ต�อเมื่อผู�สมัครเข�าศึกษาสําเร็จ
การศึกษาแล�วเท�าน้ัน 

6002 

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

5 
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รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค 
แผน
รับ 

กลุ,ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ 

605 วิศวกรรมไฟฟbา (วศ.ม.) ปกติ 5 

ENGH
03 

1.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร=อุตสาหกรรมบัณฑิต 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  ในสาขา วิชา
วิศวกรรมไฟฟb า  วิศวกรรมระบบควบคุม 
วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส=  
วิศวกรรมโทรคมนาคม หรือสาขาท่ีเก่ียวข�อง 
หรือได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  
บริหารหลักสูตร 
 2.  หากมีคุณสมบัติไม�ตรงกับข�อ 1. การรับเข�า
ศึ ก ษ า ใ ห� เ ป8 น ไ ป ต า มดุ ล ย พิ นิ จ ข อ งคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมไฟฟbา 
3.  การรับเข�าศึกษาตามข�อ 1. ของผู� ท่ีกําลัง
ศึกษาอยู� ในภาคการศึกษาสุดท�ายในระดับ
ปริญญาตรี จะมีผลสมบูรณ=ก็ต�อเมื่อผู�สมัครเข�า
ศึกษาสําเร็จการศึกษาแล�วเท�าน้ัน 

6003 
 
 
 

606 วิศวกรรมไฟฟbา (วศ.ม.) 
สมทบ 
(ส.-อา.) 

5 

 
คณะวิศวกรรมศาสตรV 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ระดับดุษฎีบัณฑิต 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตร 3 ป") รับผู�สําเร็จการศึกษา ปริญญาโท (แบบ 2.1) 
รหัส
สาขา 
วิชา 

สาขาวิชา ภาค 
แผน
รับ 

กลุ,ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ 

803 
วิศวกรรมไฟฟbาและ
คอมพิวเตอร= (วศ.ด.) 

ปกติ 3 - 
ผู� สํ า เร็ จการศึกษา/ กําลั ง ศึกษาอยู� ในภาค
การ ศึกษาสุ ดท� ายระดับปริญญาโท หรื อ
เ ที ยบ เท� า  ใ นส าข า วิ ช า วิ ศ วกร รม ไฟฟb า  
วิศวกรรมคอมพิวเตอร= วิศวกรรมโทรคมนาคม  
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส= วิศวกรรมเมคคาทรอ
นิกส=  หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 

สอบ
สัมภาษณV 

804 
วิศวกรรมไฟฟbาและ
คอมพิวเตอร= (วศ.ด.) 

สมทบ 
(ส.-อา.) 

3 - 

หมายเหตุ  ผู�สมัครเข�าศึกษาต�อในระดับปริญญาเอก ต�องมีผลการสอบวัดความรู�ความสามารถทางภาษาอังกฤษตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีมีอายุไม�เกิน 2 ป( นับแต�วันประกาศผลสอบจากสถาบันท่ีมีการทดสอบ ท้ังนี้ หากไม�มี
ผลการสอบวัดความรู�ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ต�องเข�าสอบวัดความรู�ทาง
ภาษาอังกฤษ และมีผลการทดสอบผ�านตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ โดยกําหนดให�ทดสอบในวันท่ี 27 มีนาคม 2565
เวลา 09.00น. ณ ห�องประชุมสํานักงานคณะวิศวกรรมศาสตร= อาคาร 18 ชั้น 2 
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คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต / หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป") รับผู�สําเร็จการศึกษา ปวช. 
รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค แผนรับ 
กลุ,ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ 
411 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ     

4 ป( (บธ.บ.) 
(โดยมี 2 วิชาเอกดังนี้ 
1. การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 
2. การจัดการธุรกิจระบบราง 
ซ่ึงนักศึกษาจะได�เลือกวิชาเอก    
ในชั้น ป(ท่ี 2) 

ปกติ 30 BIT01 

เป8นผู�ท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
สายบริหารธุรกิจหรือพณิชยกรรม     

2002 
2110 

412 การตลาด 4 ป( (บธ.บ.) 
(โดยมี 2 วิชาเอกดังนี้ 
1. การบริหารการตลาด 
2. การตลาดดิจิทัล 
ซ่ึงนักศึกษาจะได�เลือกวิชาเอก   
ในชั้นป(ท่ี 2) 

ปกติ 30 BIT01 

เป8นผู�ท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
สายบริหารธุรกิจหรือพณิชยกรรม 

2002 
2110 

413 
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล   
4 ป( (บธ.บ.) 

ปกติ 40 BIT01 

เป8นผู�ท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)            
สายบริหารธุรกิจหรือพณิชยกรรม 

2002 
2110 

414 การบัญชี 4 ป( (บธ.บ.) ปกติ 50 BIT01 

เป8นผู�ท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)            
สายบริหารธุรกิจหรือพณิชยกรรม 

2002 
2110 

415 การจัดการโลจิสติกส= 4 ป( (บธ.บ.) ปกติ 30 BIT01 

เป8นผู�ท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)           
 สายบริหารธุรกิจหรือพณิชยกรรม 

2002 
2110 

416 
การจัดการการท�องเท่ียวและการ
บริการ 4 ป( (บธ.บ.) 

ปกติ 40 BIT01 

 
เป8นผู�ท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)            
สายบริหารธุรกิจหรือพณิชยกรรม 
 

2002 
2110 



31 

    

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค แผนรับ 
กลุ,ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ 

417 
การตลาด (ความร�วมมือทาง
วิชาการ บริษัท ซีอาร=ซีไทวัสดุ 
จํากัด 4 ป( (บธ.บ.) 

ปกติ 16 - 

เป8นผู�ท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ทุกสาขาวิชาและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) ทุกกลุ�มสาระการเรียนรู� 
- เกรดเฉลี่ยสะสม GPA 2.50 ข้ึนไป 
- บุคลิกภาพดีและรักงานบริการ 
- สุขภาพร�างกายสมบูรณ=แข็งแรงและผ�าน
การตรวจสารเสพติด 

สอบ
สัมภาษณ= 

471 

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
การค�า (ความร�วมมือทางวิชาการ 
บริษัท ซีพีออล=ล จํากัด) 4 ป( 
(บธ.บ.) 

ปกติ 14 - 

1. เป8นผู� ท่ีกําลังศึกษาอยู�ภาคเรียนสุดท�าย
ห รื อ สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ร ะ ดั บ
ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ  ( ป ว ช . )                
ทุกสาขาวิชา และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6) ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท�า 

2. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA 5 เทอม) ไม�ต่ํากว�า 
2.50  

3. อายุไม�เกิน 25 ป( 
4 .  ส า ม า ร ถ เ ข� า รั บ ก า ร ฝ_ ก อ บ ร ม /                   

ฝ_ ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ= วิ ช า ชี พ / ฝ_ ก ง า น          
ณ สถานท่ีท่ีบริษัท CP All กําหนด 

5. มีความประพฤติสุภาพเรียบร�อย 
6. มีใจรักในงานบริการ ขยัน ซ่ือสัตย=  อดทน 

และมีความเพียรพยายาม 
7 .  มีม นุษย=สัม พันธ= ท่ีดี  สามารถทํางาน       

เป8นผลัด และเป8นทีมได� 
8. มีความคิดริเริ่มสร�างสรรค= 
9. ไม�พิการทางร�างกาย เช�น หูหนวก หูตึง มือ 

น้ิวมือ แขน ขา ครบ 32 ประการ 
10. ไม�พิการทางสายตา , ตาไม�บอดสี 
1 1 .  ไ ม� มี โ ร คประ จํ า ตั ว  เ ช� น  วัณ โ รค              

โรคผิวหนัง โรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจ 
โรคโลหิตจาง  โรคทาลัสซีเมีย 

12. ไม�เสพสารเสพติด เช�น เหล�า เบียร=     
บุหรี่ ฯ 

13. ไม�มีรอยสักนอกร�มผ�าท่ีเห็นชัดเจน 
 
 

สอบ 
สัมภาษณ= 
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รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค แผนรับ 
กลุ,ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ 

418 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจแบบ
บูรณาการ 4 ป( (บธ.บ.) 
(สาขาใหม�อยู�ระหว�างการขออนุมัติจากสภา) 

ปกติ 70 - 

เป8นผู�ท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ทุกสาขา หรือระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6) ทุกกลุ�มสาระการเรียนรู� 

สอบ
สัมภาษณ= 

420 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบูรณา
การภาษา 4 ป( (บธ.บ.) 
(สาขาใหม�อยู�ระหว�างการขออนุมัติจากสภา) 

ปกติ 70 - 

เป8นผู�ท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)            
สายบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชาหรือ
ประเภทวิชาภาษาต�างประเทศ หรือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)      
ทุกกลุ�มสาระการเรียนรู� 

สอบ
สัมภาษณ= 

 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต / หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป" เทียบโอน) รับผู�สําเร็จการศึกษา ปวส. 
 

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค แผนรับ 
กลุ,ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ 

211 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ  
4 ป( (บธ.บ) (เทียบโอน) ปกติ 60 BIT02 

เป8นผู�ที่กําลังศึกษา / สําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
( ป ว ส . )  ส า ย บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ห รื อ            
พ ณิ ช ย ก ร ร ม ห รื อ ป ร ะ เ ภ ท วิ ช า
อุตสาหกรรมท�องเที่ยวหรือมีคุณสมบัติ
อ่ืน ๆ ตามข�อบังคับของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานว� าด� วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
หมวด 1 การรับเข�าศึกษา 

3002 
3211 

213 การตลาด 4 ป( (บธ.บ.)  
(เทียบโอน) ปกติ 30 BIT03 

เป8นผู�ที่กําลังศึกษา / สําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
( ป ว ส . )  ส า ย บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ห รื อ          
พณิชย กรรมหรือมีคุณสมบัติ อ่ืน ๆ                
ต า ม ข� อ บั ง คั บ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานว� าด� วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
หมวด 1 การรับเข�าศึกษา 
 
 

3002 
3212 
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รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค แผนรับ 
กลุ,ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ 

215 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
4 ป( (บธ.บ)  (เทียบโอน) ปกติ 60 BIT04 

เป8นผู�ที่กําลังศึกษา / สําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร=ธุรกิจ 
สาขาวิชาการพัฒนาเว็บเพจ สาขาวิชา
เทคโน โลยี สํ านั ก ง าน   สาขาวิ ช า
คอมพิ ว เตอร= ก ร าฟA ก   ส าขา วิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขางานเทคนคิ
คอมพิว เตอร=  หรือสาขาวิชา อ่ืน ๆ 
ทางด�านคอมพิวเตอร=หรือเทียบเท�า โดย
วิธีการเทียบโอนผลการเรียน หรือผู�มี
คุณสมบัติ อ่ืน ๆ ตามข�อบัง คับของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ว�าด�วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2559 หมวด 1 การรับเข�าศึกษา 

3002 
3213 

217 
 
การบัญชี  4 ป( (บช.บ)   
(เทียบโอน) 

ปกติ 10 

BIT05 

เป8นผู�ที่กําลังศึกษา / สําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส. )  สาขาวิชาการบัญชี  หรือมี
คุณสมบัติ อ่ืน ๆ ตามข�อบัง คับของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ว�าด�วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2559 หมวด 1 การรับเข�าศึกษา 

3002 
3214 

218 การบัญชี  4 ป( (บช.บ)  
(เทียบโอน) 

สมทบ
(ส.-อา) 

30 

219 
 

การจัดการโลจิสติกส= 
 4 ป( (บธ.บ) (เทียบโอน) ปกติ 20 BIT06 

เป8นผู�ที่กําลังศึกษา / สําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจทุก
สาขาวิชา โดยวิธีการเทียบโอนผลการ
เ รี ย น  ห รื อ มี คุ ณ ส ม บั ติ อ่ื น  ๆ               
ต า ม ข� อ บั ง คั บ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว�าด�วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
หมวด 1 การรับเข�าศึกษา 
 
 
 

3002 
3215 
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รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค แผนรับ 
กลุ,ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ 

221 
การจัดการการท�องเท่ียวและ   
การบริการ  4 ป( (บธ.บ)  
(เทียบโอน) 

ปกติ 70 BIT0
7 

เป8นผู�ที่กําลังศึกษา / สําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเท�า ประเภทสาขาวิชา
อุตสาหกรรมการท�องเที่ยว การโรงแรม
ห รื อ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ทุ ก ส า ข า วิ ช า            
โดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน หรือมี
คุณสมบัติ อ่ืน ๆ ตามข�อบัง คับของ
มหาวิทยาลัย-เทคโนโลยีราชมงคล
อีสานว�าด�วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2559 หมวด 1 การรับเข�าศึกษา 

3002 
3216 

 
 

 

 

 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ป") รับผู�สําเร็จการศึกษา ปริญญาตรี 
 

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค แผนรับ 
กลุ,ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ 

901 บัญชี (บช.ม.) แผน ก (แบบ ก 2) สมทบ 
(ส.-อา.) 

10 - 

1. รับผู�สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
สาขาวิชาการบัญชี 
2. รับผู�สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
สาขาอ่ืน โดยเรียนวิชาการบัญชีแล�วไม�ต่ํา
กว�า 15 หน�วยกิต หรือ 
3. รับผู�สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
สาขาอ่ืนท่ีมีประสบการณ=เก่ียวกับด�าน
บัญชีหรือการเงินมาไม�น�อยกว�า 2 ป( 
4. คุณสมบัตินอกเหนือจากน้ี ให�อยู�ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
5. มีคุณสมบัติอ่ืนตจามข�อบังคับ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
ว�าด�วยการศึกษาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 
(ภาคผนวก ก) 

สอบ
สัมภาษณ= 

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

20 - 

 
 
 
 
 
 
 

*หมายเหตุ หลักสูตรเทียบโอน เรยีน 2-3 ป( 
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 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ป") รับผู�สําเร็จการศึกษา ปริญญาตรี 
 

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค แผนรับ 
กลุ,ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ 

903 
การเป8นผู�ประกอบการและ
นวัตกรรมทางธุรกิจ (บธ.ม.) 
แผน ก (แบบ ก 2) 

สมทบ 
(ส.-อา.) 

10 - 

1. รับผู�สําเร็จการศึกษาไม�ต่ํากว�าระดับ
ปริญญาตรี / เทียบเท�า ทุกสาขา หรือ
คุณสมบัติอ่ืนตามข�อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว�าด�วยระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 และท่ีแก�ไข
เพ่ิมเตมิ 
2. คุณสมบัติอ่ืน ให�ข้ึนอยู�กับดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลักสตูร 

สอบ
สัมภาษณ= 

904 
การเป8นผู�ประกอบการและ
นวัตกรรมทางธุรกิจ (บธ.ม.) 
แผน ข  

สมทบ 
(ส.-อา.) 

20 - 
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  
กลุ,มช,างอุตสาหกรรม  รับผู�สําเร็จการศึกษา ม.3 

วันสอบ รูปแบบการสอบ 

วันศุกรV ที่ 25 มีนาคม 2565 สอบสัมภาษณV 

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  
กลุ,มช,างอุตสาหกรรม  รับผู�สําเร็จการศึกษา ม.6/ปวช. 

วันสอบ รูปแบบการสอบ 

วันศุกรV ที่ 25 มีนาคม 2565 สอบสัมภาษณV 

 
 

ระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  รับผู�สําเร็จการศึกษา ปวช./ม.6/ปวส. 

วันสอบ รูปแบบการสอบ 

วันเสารV ที่ 26 มีนาคม 2565 สอบสัมภาษณV 

 

ระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรครุศาสตรVอุตสาหกรรมบัณฑิต รับผู�สําเร็จการศึกษา ปวช./ม.6/ปวส. 

วันสอบ รูปแบบการสอบ 

วันเสารV ที่ 26 มีนาคม 2565 สอบสัมภาษณVและสอบวัดแววความเปPนครู 

 

ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  รับผู�สําเร็จการศึกษา ม.6 

วันสอบ รูปแบบการสอบ 

วันเสารV ที่ 26 มีนาคม 2565 สอบสัมภาษณV 

 
 

ตารางสอบคัดเลอืก 
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ระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต รับผู�สําเร็จการศึกษา ปวช./ม.6 

วันสอบ เวลา 
รหัส
วิชา 

วิชา คะแนน 

วันเสารV ที่ 26 มีนาคม 2565 9.00 – 12.00 2001 วิชาพ้ืนฐาน 2 120 
13.30 – 15.30 วิชาชีพเฉพาะ 100 

 

ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   รับผู�สําเร็จการศึกษา ปวส. 

วันสอบ เวลา 
รหัส
วิชา 

วิชา คะแนน 

วันเสารV ที่ 26 มีนาคม 2565 9.00 – 12.00 3001 วิชาพ้ืนฐาน 3 120 
13.30 – 15.30 วิชาชีพเฉพาะ 100 

 

ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต / หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   

รับผู�สําเร็จการศึกษา ปวช. 

วันสอบ เวลา รหัสวิชา วิชา คะแนน 

วันอาทิตยV ที่ 27 มีนาคม 2565 9.00 – 12.00 2002 วิชาพ้ืนฐาน 4 120 

13.30 – 15.30 วิชาชีพเฉพาะ 100 

 

 

ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต / หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

รับผู�สําเร็จการศึกษา ปวส. 

วันสอบ เวลา 
รหัส
วิชา 

วิชา คะแนน 

วันอาทิตยV ที่ 27 มีนาคม 2565 9.00 – 12.00 3002 วิชาพ้ืนฐาน 5 120 
13.30 – 15.30 วิชาชีพเฉพาะ 100 

*หมายเหตุ    ทุกกลุ,ม  ห�ามใช�เครื่องคํานวณและไม�บรรทัดท่ีมีสูตรทุกชนิด 
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ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)  รับผู�สําเร็จการศึกษา ปริญญาตรี 

วันสอบ เวลา รหัสวิชา ช่ือวิชา คะแนน 

วันอาทิตยV ท่ี 27 มีนาคม 2565 
9.00 – 12.00 

6001 พ้ืนฐานวิศวกรรมเครื่องกล 80 
6002 พ้ืนฐานวิศวกรรมโยธา 80 
6003 พ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟjา 80 

13.30 – 16.00 สอบสัมภาษณV 20 

 
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) 

หลักสูตรครุศาสตรVอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)  รับผู�สําเร็จการศึกษา ปริญญาตรี 
วันสอบ เวลา รหัสวิชา ช่ือวิชา คะแนน 

วันอาทิตยV ท่ี 27 มีนาคม 2565 
9.00 – 12.00 6004 

 

พ้ืนฐานทางการศึกษาและ
พ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟjา 

80 

13.30 – 16.00 สอบสัมภาษณV 20 

*หมายเหตุ    ทุกกลุ,ม  ห�ามใช�เครื่องคํานวณและไม�บรรทัดท่ีมีสูตรทุกชนิด 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บธ.ม.) และบัญชีมหาบัณฑิต(บช.ม.) รับผู�สําเร็จการศึกษา ปริญญาตรี 

วันสอบ รูปแบบการสอบ 

วันอาทิตยV ที่ 27 มีนาคม 2565 สอบสัมภาษณV 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรVดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.)  รับผู�สําเร็จการศึกษา ปริญญาโท 

วันสอบ เวลา ช่ือวิชา 

วันอาทิตยV ท่ี 27 มีนาคม 2565 
9.00 – 12.00 สอบสัมภาษณV 

13.30 – 16.00 ทดสอบภาษาอังกฤษ 
*หมายเหตุ    ทดสอบภาษาอังกฤษเฉพาะบุคคลท่ีไม,มีผลการสอบวัดความรู�ความสามารถทางภาษาอังกฤษ                   
ซ่ึงมีอายุไม,เกิน 2 ป" 
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รหัสวิชา
สอบ 

ชื่อวิชา สาขา เนื้อหาวิชาท่ีใช�ในการสอบ 

2001 วิชาพ้ืนฐาน 2 วศ.บ.ทุกสาขา 
วท.บ. ทุกสาขา 
 

คณิตศาสตรV  เซท ความสัมพันธ= ฟBงก=ชัน ระบบจํานวน เลขยกกําลงั จํานวนเชิงซ�อน  
การแก�สมการ และอสมการ การแปรผัน ตรรกศาสตร=เบ้ืองต�น สถิติเบ้ืองต�น วิธีเรียง
สับเปลี่ยน วิธีจัดหมู� ทฤษฎีความน�าจะเป8นเบ้ืองต�น เรขาคณิตวิเคราะห=เบ้ืองต�น ลมิิต
และความต�อเน่ือง อนุพันธ=และฟBงก=ชันพีชคณิต 
วิทยาศาสตรV  กลศาสตร= (สถิตย=ศาสตร=และพลศาสตร=)  ความร�อน อุณหพลศาสตร= 
คลื่น เสยีง แม�เหล็กไฟฟbา ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยีใหม� ๆ สสาร
ธาตุ สารประกอบ สารละลายคอลอยด= แขวนลอย ปฏิกิริยาเคมี กรด-เบส-เกลือ 
สารอินทรีย= แร�เช้ือเพลิง (ห�ามใช�เครื่องคิดเลขและไม�บรรทัดท่ีมสีูตรคณิตศาสตร=) 
ภาษาอังกฤษ 

1. Structure (โครงสร�างภาษา) ( Grammar ; ไวยากรณ= ,Vocabulary ; คําศัพท= ) 
2. Conversation (บทสนทนา)    
3. Reading  Comprehension (เน้ือหาการอ�าน)   
 

ภาษาไทย  หลักการสะกดการันต= (การเขียนคํา) การอ�านคําการใช�สํานวนโวหารและ 
สํานวนต�าง ๆ การเขียนแบบต�าง ๆ (การเขียนโครงการการเขียนรายงานทางวิชาการ 
ฯลฯ) การย�อความ การอ�านเพ่ือวิเคราะห=ความและหาสาระสําคัญ ความรู�เรื่องการพูด
ในท่ีประชุมชน 
สังคม  ภูมิศาสตร=ไทย และภมูิศาสตร=สากล ประวัตศิาสตร=ไทยและสากล สาขาสังคม
วิทยา-เบ้ืองต�น ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับเศรษฐกิจวัฒนธรรม ประเพณคี�านิยมของสังคมไทย 
การเมือง-การปกครองของไทย ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมายของไทย เหตุการณ=
ปBจจุบันของไทยและสากล 
มนุษยV   การเจรญิเติบโตและพัฒนาการของมนุษย= คุณธรรมจริยธรรม การดาํรงชีวิต
และครอบครัว เทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบค�นข�อมลูและการเรียนรู� ความปลอดภัย
ในการดํารงชีวิต  การจัดการกับอารมณ=และความเครียด การดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดวิชาที่จะสอบเข�าศึกษาต,อ ระดับปริญญาตรี รับผู�สําเร็จการศึกษา ปวช./ม.6 
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รหัสวิชา
สอบ 

ชื่อวิชา สาขา เนื้อหาวิชาท่ีใช�ในการสอบ 

2002 วิชาพ้ืนฐาน 4 บธ.บ. ทุกสาขา 
บช.บ. 

คณิตศาสตรV  เซท ระบบจํานวน การแก�สมการและอสมการ เลขยกกําลัง สถิติเบ้ืองต�น 
ความสัมพันธ=ฟBงก=ชันลอการิทึม ฟBงชันเอกซ=โพแนนเชียล ทฤษฎีบททวินาม ลําดับและ
อนุกรม วิธีเรียงสบัเปลีย่น วิธีจัดหมู�และทฤษฎีความน�าจะเป8น 
วิทยาศาสตรV  ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยีใหม�ๆ  สสาร ธาตุ 
สารประกอบ สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี   กรด ด�าง เกลือ สารอินทรยี=  แร� เช้ือเพลิง 
ความร�อน แสง เสียง (ห�ามใช�เครือ่งคิดเลขและไม�บรรทัดท่ีมีสตูรคณิตศาสตร=) 
ภาษาอังกฤษ  

1. Structure (โครงสร�างภาษา) (Grammar ; ไวยากรณ= ,Vocabulary ; คําศัพท= ) 
2. Conversation (บทสนทนา)   
3. Reading  Comprehension (เน้ือหาการอ�าน)   

ภาษาไทย  หลักการสะกดการันต= (การเขียนคํา) การอ�านคํา การใช�สํานวนโวหารและ   
สํานวนต�าง ๆ การเขียนแบบต�าง ๆ (การเขียนโครงการการเขียนรายงานทางวิชาการ 
ฯลฯ) การย�อความ การอ�านเพ่ือวิเคราะห=ความและหาสาระสําคัญ ความรู�เรื่องการพูด
ในท่ีประชุมชน 
สังคม  ภูมิศาสตร=ไทยและภมูิศาสตร=สากล ประวัติศาสตร=ไทยและสากล  
สาขาสังคมวิทยาเบ้ืองต�น ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรมประเพณี  
ค�านิยมของสังคมไทย การเมืองการปกครองของไทย ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมายของ
ไทย เหตุการณ=ปBจจุบันของไทยและสากล 
มนุษยV  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย= คุณธรรมจริยธรรม การดํารงชีวิต
และครอบครัว เทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบค�นข�อมลูและการเรียนรู� ความปลอดภัย
ในการดํารงชีวิต  การจัดการกับอารมณ=และความเครียด การดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2102 วิชาชีพเฉพาะ 
 

วศ.บ.ทุกสาขา
(เท�าน้ัน) 
 

คณิตศาสตร=และวิทยาศาสตร=วิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม กรรมวิธีการผลิต วงจรไฟฟbา
กระแสตรง อิเล็กทรอนิกส=และโทรคมนาคมเบ้ืองต�น คอมพิวเตอร=เบ้ืองต�น เขียนแบบ
วิศวกรรม และเทคนิคงานก�อสร�าง โยธา หลักการทํางานเบ้ืองต�นของเครื่องยนต=เผาไหม�
ภายใน คอมพิวเตอร=เบ้ืองต�น จรรยาบรรณวิศวกร  

2110 วิชาชีพเฉพาะ บธ.บ.ทุกสาขา 
บช.บ. 

เศรษฐศาสตร=เบ้ืองต�น ความรู�ท่ัวไปในสภาวะเศรษฐกิจปBจจุบัน ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับ
การบัญชี ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับการบริหารจัดการ  การจัดองค=การ การจัดตั้งธุรกิจ 
แนวคิดทางการขายการตลาด กฎหมายธุรกิจ ความรู�ท่ัวไปทางคอมพิวเตอร= 

2111 วิชาชีพเฉพาะ วท.บ. เคม ี ปริมาณสารสมัพันธ= และพ้ืนฐานของทฤษฎีอะตอม โครงสร�างทางอิเล็กตรอนของ
อะตอม คุณสมบัติของแกnส ของแข็ง ของเหลว  และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลของ
ไอออนในนํ้า ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน จลนพลศาสตร=เคมี  พันธะเคมี คุณสมบัติ
ตามตารางธาตุ ธาตรุีพรีเซนเตตีฟหมู� I-IV ธาตุอโลหะ ธาตุทรานสิชัน และเคมีนิวเคลยีร= 
 
 



41 

    

รหัสวิชา
สอบ 

ชื่อวิชา สาขา เนื้อหาวิชาท่ีใช�ในการสอบ 

2112 วิชาชีพเฉพาะ วท.บ.  
ฟAสิกส=อุปกรณ=
การแพทย= 

- กลศาสตร= การเคลื่อนท่ีแนวตรง กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน แรงเสยีดทานและการ
นําไปประยุกต=ใช� สมดุลของแรง 
- งานพลังงานและโมเมนตัม ทฤษฎีงาน  พลังงาน  การอนุรักษ=พลังงานการดลและกฎ
การอนุรักษ=โมเมนตมั เครื่องกล  อย�างง�าย และการได�เปรียบเชิงกล                
- กลศาตร=ของไหล ความหนาแน�น ความดัน กฎของปลาสคาล สมการของเบอร=นูลล ี
- ความร�อนและทฤษฎจีลน=ของกnาช ความจุความร�อนและความร�อนแฝง  สมดลุความ
ร�อน กฎของกnาซ ทฤษฎีจลน=ของกnาซ 
- ไฟฟbาสถิต  ประจุไฟฟbาและกฎของคูลอมบ= สนามไฟฟbา ศักย=ไฟฟbา ความจุไฟฟbา 
- ไฟฟbากระแสตรง กฎของโอห=ม กําลังและพลังงานไฟฟbา วงจรไฟฟbา 
- แม�เหล็ก-ไฟฟbา แรงกระทําต�อประจุไฟฟbาในสนามแม�เหล็ก แรงแม�เหล็กบนตัวนําท่ีมี
กระแสไฟฟbา สนามแม�เหล็กท่ีเกิดจากกระแสไฟฟbา แรงเคลื่อนไฟฟbาเหน่ียวนําและกฎ
ของฟาราเดย= 
- ทัศนศาสตร=เบ้ืองต�น การสะท�อนและการเกิดภาพของกระจก การหักเหและการเกิด
ภาพของเลนส= นัยน=ตาและการมองเห็น หลักการทัศนอุปกรณ=ทางการแพทย= 
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รหัส
วิชา
สอบ 

ชื่อวิชา สาขา เนื้อหาวิชาท่ีใช�ในการสอบ 

3001 วิชาพ้ืนฐาน 3 วศ.บ.ทุกสาขา 
ค.อ.บ.ทุกสาขา 
อส.บ.ทุกสาขา 

คณิตศาสตรV  ฟBงก=ชันเอ็กซ=โพแนนเชียล ฟBงก=ชันลอการิทึม ฟBงก=ชันตรีโกณมิตจํิานวนเชิงซ�อน  
เมทริกซ=และดเีทอร=มิแนนต=  เรขาคณิตวิเคราะห=ในระบบพิกัดฉากและในระบบพิกัดเชิงข้ัว
ภาคตัดกรวย  ฟBงก=ชัน  ลิมิตและความต�อเน่ือง  อนุพันธ=ของฟBงก=ชันชนิดต�าง ๆ  ค�าเชิง
อนุพันธ=และการประยุกต= อินทิเกรตและการประยุกต= 
วิทยาศาสตรV  กลศาสตร= ( สถิตย=ศาสตร=และพลศาสตร= ) ความร�อนและอุณหพลศาสตร= คลื่น 
แสง เสียงแม�เหล็กไฟฟbา คลื่นแม�เหล็ก ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยีใหม�ๆ  
ธาตุสารประกอบ พันธะเคมี สารละลายกรด-เบส-เกลือ การผุกล�อนอินทรีย=เคมี พลาสติก ยาง
ปAโตรเลียม 
ภาษาอังกฤษ 

1. Structure (โครงสร�างภาษา) (Grammar ;ไวยากรณ=,Vocabulary ;คําศัพท=) 
2. Conversation  (บทสนทนา)                                                                    
3. Reading  Comprehension  (เน้ือหาการอ�าน)    

ภาษาไทย หลักการสะกดการันต= (การเขียนคํา) การอ�านคําการใช�สาํนวนความหมายของคํา
และสาํนวนต�าง ๆการเขียนแบบต�าง ๆ (จดหมายราชการบันทึกการเขียนโครงการ การเขียน
รายงานทางวิชาการ ฯลฯ )  การย�อความ การอ�านเพ่ือวิเคราะห=ความและหาสาระสําคัญของ
เรื่อง ความรู�เรื่องการพูดในท่ีประชุมชน 
สังคม ภูมิศาสตร=ไทยและภูมิศาสตร=สากล ประวัติศาสตร=ไทยและสากล สังคมวิทยาเบ้ืองต�น 
ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณคี�านิยมของสังคมไทย การเมืองการ
ปกครองของไทย ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมายของไทยเหตุการณ=ปBจจุบันของไทยและสากล 
มนุษยV  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย= คุณธรรมจริยธรรม การดํารงชีวิตและ
ครอบครัว เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค�นข�อมลูและการเรียนรู� ความปลอดภัยในการ
ดํารงชีวิต  การจัดการกับอารมณ=และความเครยีด การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3002 วิชาพ้ืนฐาน 5 บธ.บ.ทุกสาขา 
บช.บ. 

คณิตศาสตรV  คณิตศาสตร=ท่ีจะนําไปใช�ทางธุรกิจ เซตสถิติเบ้ืองต�น  
ทฤษฎีความน�าจะเป8นเบ้ืองต�น ฟBงก=ชันเอกซ=โพแนนเชียล ฟBงก=ชันลอการิทึม เลขฐานต�าง ๆ 
เมทริกซ=และดเีทอร=มิแนนท= ตรรกศาสตร=เบ้ืองต�น และอนุพันธ=ของฟBงก=ชันพีชคณิต 
ภาษาอังกฤษ  

1. Structure (โครงสร�างภาษา) (Grammar; ไวยากรณ= ,Vocabulary; คําศัพท= ) 
2. Conversation  (บทสนทนา)                                                                        
3. Reading  Comprehension  ( เน้ือหาการอ�าน )                                           

ภาษาไทย  หลักการสะกดการันต=  (การเขียนคํา) การอ�านคําการใช�สํานวน ความหมายของ
คําและสํานวนต�าง ๆ การเขียนแบบต�าง ๆ  (จดหมายราชการบันทึกการเขียนโครงการ การ
เขียนรายงานทางวิชาการฯลฯ )  การย�อความ การอ�านเพ่ือวิเคราะห=ความและหาสาระสําคัญ
ของเรื่อง  ความรู�เรื่องการพูดในท่ีประชุมชน 

รายละเอียดวิชาที่จะสอบเข�าศึกษาต,อ ระดับปริญญาตรี รับผู�สําเร็จการศึกษา ปวส. 
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รหัส
วิชา
สอบ 

ชื่อวิชา สาขา เนื้อหาวิชาท่ีใช�ในการสอบ 

สังคม   ภูมิศาสตร=ไทยและภมูิศาสตร=สากล ประวัตศิาสตร=ไทยและสากล สังคมวิทยาเบ้ืองต�น 
ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับเศรษฐกิจวัฒนธรรม ประเพณี ค�านิยมของสังคมไทย การเมืองการ
ปกครองของไทย ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมายของไทยเหตุการณ=ปBจจุบันของไทยและสากล 
มนุษยV   การเจรญิเติบโตและพัฒนาการของมนุษย= คุณธรรมจริยธรรม การดาํรงชีวิตและ
ครอบครัว เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค�นข�อมลูและการเรียนรู� ความปลอดภัยในการ
ดํารงชีวิต การจัดการกับอารมณ=และความเครยีด การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3203 วิชาชีพเฉพาะ วศ.บ.เครื่องกล 
วศ.บ.เครื่อง 
จักรกลเกษตร 

การเขียนแบบพ้ืนฐาน  ความรู�ทางไฟฟbาพ้ืนฐาน  กลศาสตร=วิศวกรรม  กลศาสตร=ของไหล  
เธอร=โมไดนามิกส=  ไฮดรอลิกส=และนิวส=แมติกส=  ความรู�พ้ืนฐานทางยานยนต=  เช้ือเพลิงและ
สารหล�อลื่น  ความแข็งแรงของวัสดุและการทําความเย็นและปรับอากาศ 
 

3204 วิชาชีพเฉพาะ วศ.บ.ไฟฟbา ความรู�พ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟbา วงจรไฟฟbากระแสตรงเครื่องมือวัดพ้ืนฐาน 
เทคโนโลยีสมัยใหม�และข�าวสารทางวิศวกรรมไฟฟbาวงจรไฟฟbากระแสสลับ  
วงจรอิเล็กทรอนิกส=พ้ืนฐานระบบไฟฟbากําลัง เครื่องจักรกลไฟฟbา 
 

3205 วิชาชีพเฉพาะ วศ.บ.
โทรคมนาคม 

องค=ประกอบพ้ืนฐานทางไฟฟbา วงจรไฟฟbากระแสตรงและกระแสสลบั วงจรอิเล็กทรอนิกส= 
วงจรเรียงกระแส วงจรทรานซิสเตอร= วงจรออปแอมป� วงจรดิจิตอล ไมโครโพรเซสเซอร=   
ระบบมลัติเพล็กซ=  การมอดูเลตแบบ AM และ FM ทฤษฎีสนามแม�เหล็กไฟฟbา หลักการ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส=เบ้ืองต�น และเครื่องมือวัดทางไฟฟbา  
 

3206 วิชาชีพเฉพาะ วศ.บ.คอมฯ วงจรไฟฟbากระแสตรง และกระแสสลับ วงจรดิจิตอล และวงจรอิเล็กทรอนิกส= ระบบสื่อสาร
โปรแกรมคอมพิวเตอร= เครือข�ายคอมพิวเตอร=เบ้ืองต�น  ความรู�ทางอินเตอร=เน็ต                   
ระบบคอมพิวเตอร=เบ้ืองต�น ระบบปฏิบัติการ ซอฟแวร=ประยุกต=ท่ัวไป และไมโครโปรเซสเซอร= 
 

3207 วิชาชีพเฉพาะ วศ.บ. 
อุตสาหการ 

เครื่องมือกล กลศาสตร=วิศวกรรม ความแข็งแรงของวัสดุ  เขียนแบบวิศวกรรม สถิติและการ
ควบคุมคุณภาพ การศึกษางาน เครื่องจักรกลอัตโนมัติ โลหะวิทยางานอุตสาหกรรม งานเช่ือม
โลหะแผ�น แม�พิมพ=โลหะและแม�พิมพ=พลาสติก 
 

3211 วิชาชีพเฉพาะ 
 

บธ.บ.การจัดการ
นวัตกรรมทาง
ธุรกิจ 

หลักเศรษฐศาสตร= กฎหมายธุรกิจ สถิติธุรกิจ การภาษีอากร หลักการตลาดหลักการจัดการ 
การบัญชีการเงิน การจัดการนวัตกรรมและทรัพยากรมนุษย= ทักษะผู�บริหารธุรกิจและ
ผู�ประกอบการเบ้ืองต�น กิจการเพ่ือสังคม การจัดการพาณิชย=อิเล็กทรอนิกส= 
 

3212 วิชาชีพเฉพาะ บธ.บ.การตลาด หลักเศรษฐศาสตร= กฎหมายธุรกิจ สถิติธุรกิจ การภาษีอากร หลักการตลาดหลักการจัดการ 
การบัญชีการเงิน ความรู�พ้ืนฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอร=จริยธรรมทางธุรกิจ 
พฤติกรรมผู�บรโิภค การส�งเสริมการตลาด การจัดซ้ือ การขาย ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับการค�า
ระหว�างประเทศ ความรู�เก่ียวกับสนิค�า การจัดจําหน�าย การค�าปลีก 
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รหัส
วิชา
สอบ 

ชื่อวิชา สาขา เนื้อหาวิชาท่ีใช�ในการสอบ 

3213 วิชาชีพเฉพาะ 
 

บธ.บ.เทคโนโลยี
ธุรกิจดิจิทัล 

หลักเศรษฐศาสตร= กฎหมายธุรกิจ สถิติธุรกิจ การภาษีอากร หลักการตลาดหลักการจัดการ 
การบัญชีการเงิน ความรู�พ้ืนฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอร= สัญลักษณ=และผังโปรแกรม  
(Flowcharts)  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร=โครงสร�างข�อมูลเบ้ืองต�น ระบบปฏิบัติการ 
แฟbมข�อมูลและฐานข�อมูล ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับเครือข�าย-คอมพิวเตอร= การประยุกต=ใช�งาน
และเทคโนโลยีสารสนเทศในปBจจุบัน จริยธรรมด�านคอมพิวเตอร= 
 

3214 วิชาชีพเฉพาะ บช.บ. การบัญชี การบัญชีช้ันกลาง 1  การบัญชีช้ันกลาง  2  การบัญชีต�นทุน 1 การบัญชีต�นทุน 2   
และการบัญชีช้ันสูง 1 
 

3215 วิชาชีพเฉพาะ บธ.บ.โลจิสติกส= ความรู�เบ้ืองต�นธุรกิจระหว�างประเทศ โลจิสติกส=และโซ�อุปทาน หลักการจัดการ สถิต ิ
การจัดการคลังสินค�าคงคลัง กฎหมายธุรกิจ  
 

3216 วิชาชีพเฉพาะ บธ.บ.                
การท�องเท่ียว 
และกาบริการ 

ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับการท�องเท่ียวและการบริการ พฤติกรรมนักท�องเท่ียว ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการท�องเท่ียวและการบริการ 

3219 วิชาชีพเฉพาะ วศ.บ.
อิเล็กทรอนิกส=
อัจฉริยะ 

การวิเคราะห=วงจรไฟฟbา การวิเคราะห=วงจรอิเล็กทรอนิกส= อุปกรณ=อิเล็กทรอนิกส=กําลังและ
การนําไปใช�งาน ตัวควบคุมแบบลอจิกท่ีโปรแกรมได� (PLC) การใช�งานตัวตรวจรู� (Sensor) 
เบ้ืองต�น  ความรู�ด�านไมโครโปรเซสเซอร= 
 

3220 วิชาชีพเฉพาะ วศ.บ.เมคคา
ทรอนิกส=และ
หุ�นยนต= 

ความรู�พ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟbา วงจรอิเล็กทรอนิกส=พ้ืนฐานระบบไฟฟbากําลัง เครื่องจักรกล
ไฟฟbา การเขียนแบบพ้ืนฐาน กลศาสตร=วิศวกรรม 

3221 วิชาชีพเฉพาะ วศ.บ.แปรรูป
อาหารฯ 

เทอร=ไดนามิกส= กลศาสตร=ของไหล กระบวนการผลิต  อุตสาหกรรมเกษตร เครื่องกลเกษตร
และเครื่องจักรกลแปรรูปผลผลิตเกษตร 
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ค,าบํารุงการศึกษา  ค,าลงทะเบียนและค,าธรรมเนียมการศึกษา 
ภาคปกติ ชาย (บาท) หญิง (บาท) 

สายวิชาช,างอุตสาหกรรม     
 ภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาแรก 3,460 3,620 
 ภาคการศึกษาต�อไป - - 

 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ค,าบํารุงการศึกษา  ค,าลงทะเบียนและค,าธรรมเนียมการศึกษา 

ภาคปกติ ชาย (บาท) หญิง (บาท) 
สายวิชาช,างอุตสาหกรรม     
 ภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาแรก 9,390 9,550 
 ภาคการศึกษาต�อไป 6,000 6,000 

 

ระดับปริญญาตรี  ค,าบํารุงการศึกษา  ค,าลงทะเบียนและค,าธรรมเนียมการศึกษา 
 

ภาคปกติ ชาย (บาท) หญิง (บาท) 
หลักสูตรครุศาสตรVอุตสาหกรรมบัณฑิตและหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

 ภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาแรก  11,980 11,900 
 ภาคการศึกษาต�อไป 8,650 8,650 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 ภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาแรก  13,480 13,400 
 ภาคการศึกษาต�อไป 10,150 10,150 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 ภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาแรก  10,480 10,400 
 ภาคการศึกษาต�อไป 7,150 7,150 

ภาคสมทบ ชาย (บาท) หญิง (บาท) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 ภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาแรก  26,330 26,250 
 ภาคการศึกษาต�อไป 23,000 23,000 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

 ภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาแรก  15,330 15,250 
 ภาคการศึกษาต�อไป 12,000 12,000 

 
  
 
 

ประมาณการค,าใช�จ,ายต,อภาคการศึกษา 
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     ระดับบัณฑิตศึกษา  ค,าบํารุงการศึกษา  ค,าลงทะเบียนและค,าธรรมเนียมการศึกษา 
  

 ภาคปกติ (บาท) ภาคสมทบ (บาท) 
หลักสูตรครุศาสตรVอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต   
ภาคการศึกษาปกติ            ภาคการศึกษาละ 25,000 30,000 
ภาคการศึกษาฤดูร�อน         ภาคการศึกษาละ 13,000 15,000 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   
ภาคการศึกษาปกติ   ภาคการศึกษาละ 25,000 30,000 
ภาคการศึกษาฤดูร�อน   ภาคการศึกษาละ 13,000 15,000 
นักศึกษาท่ีใช�เวลาเรียนเกินหลักสตูรกําหนด ภาคการศึกษาละ 6,000 8,000 

 
ระดับดุษฎีบัณฑิต ค,าบํารุงการศึกษา  ค,าลงทะเบียนและค,าธรรมเนียมการศึกษา 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ (บาท) ภาคสมทบ (บาท) 
ภาคการศึกษาปกติ   ภาคการศึกษาละ 40,000 50,000 
ภาคการศึกษาฤดูร�อน   ภาคการศึกษาละ 20,000 25,000 
นักศึกษาท่ีใช�เวลาเรียนเกินหลักสตูรกําหนด ภาคการศึกษาละ 8,000 10,000 

 

 รายละเอียดค�าสนับสนุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด�วยรายการดังต�อไปน้ี 
  1)  ค�าข้ึนทะเบียนนักศึกษา 
  2)  ค�าบัตรประจําตัวนักศึกษา 
  3)  ค�าหน�วยกิต 
  4)  ค�าบํารุงการศึกษา 

 5)  ค�าธรรมเนียมศึกษาพิเศษ 
 6)  ค�าธรรมเนียมวิทยานิพนธ= 
 7)  ค�าบํารุงเครือข�ายคอมพิวเตอร= 
     8)  ค�าบํารุงห�องสมุด 

9)  ค�าใบรายงานผลการศึกษา  1 ชุด 
10)  ค�าข้ึนทะเบียนมหาบัณฑิต
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ประมาณการค,าใช�จ,าย 

ในวันมอบตัวนักศึกษาใหม, 

ภาคปกติ 
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ภาคปกติ 
ประมาณการค,าใช�จ,ายในวันมอบตัวนักศึกษาใหม, 

คณะครุศาสตรVอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 กลุ,มสาขา ช,างอุตสาหกรรม (หลักสูตร 3 ป") รับผู�สําเร็จการศึกษา ม.3  

รหัส
สาขา 

สาขาวชิา 

ค,าขึ้น
ทะเบียน 
นศ.ใหม, 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค,า
กิจกรรม
คณะฯ  
รายป" 

ค,าเสื้อ
ปฏิบตั ิ
การ 

 
ค,าประกันของ
เสียหาย(เก็บ
ครั้งเดียวแรก

เข�า) 

 
ค,า

ประกัน
อุบัติเหตุ
ชําระเปPน

รายป" 

 
ค,า

เครื่องหมาย
นักศึกษา 

รวม 

 

ชาย 
 

หญิง ชาย หญิง 

1101 ช�างเทคนิคคอมพิวเตอร= 1,100 200 800 1,000 200 160 320 3,460 3,620 

1102 ช�างก�องสร�าง 1,100 200 800 1,000 200 160 320 3,460 3,620 

1103 ช�างไฟฟbากําลัง 1,100 200 800 1,000 200 160 320 3,460 3,620 

1104 ช�างยนต= 1,100 200 800 1,000 200 160 320 3,460 3,620 

1105 เทคโนโลยีเขียนแบบเครื่องกล 1,100 200 800 1,000 200 160 320 3,460 3,620 

1106 ช�างอิเล็กทรอนิกส= 1,100 200 800 1,000 200 160 320 3,460 3,620 
 

ภาคปกติ 
ประมาณการค,าใช�จ,ายในวันมอบตัวนักศึกษาใหม, 

คณะครุศาสตรVอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
กลุ,มสาขา ช,างอุตสาหกรรม (หลักสูตร 2 ป") รับผู�สําเร็จการศึกษา ม.6 / ปวช. 

รหัส
สาขา 

สาขาวชิา 

ค,าขึ้น
ทะเบียน 
นศ.ใหม, 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค,าบํารุง
การศึกษา 
(เหมาจ,าย) 

ค,าประกัน
ของ

เสียหาย 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค,าประกัน
อุบัติเหต ุ

ค,าเครื่องแบบและ
อุปกรณVทางการศึกษา 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

101 ช�างกลโรงงาน 1,100 6,000 1,000 200 1,190 1,350 9,390 9,550 

102 ช�างท�อและประสาน 1,100 6,000 1,000 200 1,190 1,350 9,390 9,550 

103 อิเล็กทรอนิกส= 1,100 6,000 1,000 200 1,190 1,350 9,390 9,550 

104 ออกแบบนวัตกรรมเครื่องจักรกล 1,100 
 

6,000 1,000 200 1,190 1,350 9,390 9,550 

105 ช�างเครื่องมือกลอัตโนมัต ิ 1,100 6,000 1,000 200 1,190 1,350 9,390 9,550 

106 ช�างกลเกษตร 1,100 6,000 1,000 200 1,190 1,350 9,390 9,550 

107 ช�างยนต= 1,100 6,000 1,000 200 1,190 1,350 9,390 9,550 

108 ช�างก�อสร�าง 1,100 6,000 1,000 200 1,190 1,350 9,390 9,550 

109 ช�างโยธา 1,100 6,000 1,000 200 1,190 1,350 9,390 9,550 
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ภาคปกติ 
ประมาณการค,าใช�จ,ายในวันมอบตัวนักศึกษาใหม, 

คณะครุศาสตรVอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรครุศาสตรVอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) (หลักสูตร 4 ป") รับผู�สําเร็จการศึกษา ม.6 / ปวช. 

รหัส
สาขา 

สาขาวชิา 

ค,าขึ้น
ทะเบียน 
นศ.ใหม, 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค,าบํารุง
การศึกษา
(เหมาจ,าย) 

ค,า
ประกัน
ของ

เสียหาย 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค,าประกัน
อุบัติเหต ุ

ค,าเครื่องแบบและ
อุปกรณVทางการศึกษา 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

501 
ครุศาสตร=อุตสาหกรรมอุตสาหการ 
(ค.อ.บ. 4 ป() 

1,000 8,650 1,000 200 1,130 1,050 11,980 11,900 

502 
ครุศาสตร=อุตสาหกรรมโยธา               
(ค.อ.บ. 4 ป() 

1,000 8,650 1,000 200 1,130 1,050 11,980 11,900 

503 
ครุศาสตร=อุตสาหกรรมไฟฟbา             
(ค.อ.บ. 4 ป() 

1,000 8,650 1,000 200 1,130 1,050 11,980 11,900 

504 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส=และ
โทรคมนาคม (ค.อ.บ. 4 ป() 

1,000 8,650 1,000 200 1,130 1,050 11,980 11,900 

505 
ครุศาสตร=อุตสาหกรรมการเช่ือม 
(ค.อ.บ. 4 ป() 

1,000 8,650 1,000 200 1,130 1,050 11,980 11,900 

506 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร= 
(ค.อ.บ. 4 ป() 

1,000 8,650 1,000 200 1,130 1,050 11,980 11,900 

507 
ครุศาสตร=อุตสาหกรรมเครื่องกล 
(ค.อ.บ. 4 ป() 

1,000 8,650 1,000 200 1,130 1,050 11,980 11,900 

 

หลักสูตรครุศาสตรVอุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป" เทียบโอน) รับผู�สําเร็จการศึกษา ปวส. 

รหัส
สาขา 

สาขาวชิา 

ค,าขึ้น
ทะเบียน 
นศ.ใหม, 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค,าบํารุง
การศึกษา
(เหมาจ,าย) 

ค,า
ประกัน
ของ

เสียหาย 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค,าประกัน
อุบัติเหต ุ

ค,าเครื่องแบบและ
อุปกรณVทางการศึกษา 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

301 
ครุศาสตร=อุตสาหกรรมการเช่ือม    
(ค.อ.บ. 4 ป() (เทียบโอน) 

1,000 8,650 1,000 200 1,130 1,050 11,980 11,900 

303 
ครุศาสตร=อุตสาหกรรมเครื่องกล    
(ค.อ.บ. 4 ป() (เทียบโอน) 

1,000 8,650 1,000 200 1,130 1,050 11,980 11,900 

305 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส=และ
โทรคมนาคม (ค.อ.บ. 4 ป() (เทียบโอน) 

1,000 8,650 1,000 200 1,130 1,050 11,980 11,900 

307 
ครุศาสตร=อุตสาหกรรม- 
อุตสาหการ (ค.อ.บ. 4 ป()(เทียบโอน) 

1,000 8,650 1,000 200 1,130 1,050 11,980 11,900 

309 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร= 
(ค.อ.บ. 4 ป() (เทียบโอน) 

1,000 8,650 1,000 200 1,130 1,050 11,980 11,900 
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ภาคปกติ 
ประมาณการค,าใช�จ,ายในวันมอบตัวนักศึกษาใหม, 

คณะครุศาสตรVอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ) (หลักสูตร 2 ป" ต,อเนื่อง) รับผู�สําเร็จการศึกษา ปวส. 

รหัส
สาขา 

สาขาวชิา 

ค,าขึ้น
ทะเบียน 
นศ.ใหม, 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค,าบํารุง
การศึกษา
(เหมาจ,าย) 

ค,า
ประกัน
ของ

เสียหาย 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค,าประกัน
อุบัติเหต ุ

ค,าเครื่องแบบและ
อุปกรณVทางการศึกษา 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

201 
เทคโนโลยีอุตสาหการ-แขนง
เครื่องมือกลอัตโนมัติ 
(อส.บ.) (ต�อเน่ือง)  

1,000 8,650 1,000 200 1,130 1,050 11,980 11,900 

202 
เทคโนโลยีอุตสาหการ-แขนงการ
จัดการระบบการผลิต 
(อส.บ.) (ต�อเน่ือง)  

1,000 8,650 1,000 200 1,130 1,050 11,980 11,900 

203 
เทคโนโลยีท�ออุตสาหกรรม 
(อส.บ.) (ต�อเน่ือง) 

1,000 8,650 1,000 200 1,130 1,050 11,980 11,900 

207 
เทคโนโลยีการผลิตช้ินส�วน      
ยานยนต= (อส.บ.) (ต�อเน่ือง) 

1,000 8,650 1,000 200 1,130 1,050 11,980 11,900 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร  4 ป") รับผู�สําเร็จการศึกษา ม.6 

รหัส
สาขา 

สาขาวชิา 

ค,าขึ้น
ทะเบียน 
นศ.ใหม, 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค,าบํารุง
การศึกษา
(เหมาจ,าย) 

ค,า
ประกัน
ของ

เสียหาย 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค,าประกัน
อุบัติเหต ุ

ค,าเครื่องแบบและ
อุปกรณVทางการศึกษา 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

401 ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการทาง
ธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ป() 

1,000 8,650 1,000 200 1,130 1,050 11,980 11,900 

 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร  4 ป") รับผู�สําเร็จการศึกษา ปวช. 

รหัส
สาขา 

สาขาวชิา 

ค,าขึ้น
ทะเบียน 
นศ.ใหม, 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค,าบํารุง
การศึกษา
(เหมาจ,าย) 

ค,า
ประกัน
ของ

เสียหาย 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค,าประกัน
อุบัติเหต ุ

ค,าเครื่องแบบและ
อุปกรณVทางการศึกษา 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

402 เทคโนโลยีท�ออุตสาหกรรม 
(อส.บ. 4 ป() 

1,000 8,650 1,000 200 1,130 1,050 11,980 11,900 
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ภาคปกติ 
ประมาณการค,าใช�จ,ายในวันมอบตัวนักศึกษาใหม, 

คณะวิศวกรรมศาสตรV ระดับ ปริญญาตรี 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) (หลักสูตร 4 ป") รับผู�สําเร็จการศึกษา ม.6 / ปวช. 

รหัส
สาขา 

สาขาวชิา 

ค,าขึ้น
ทะเบียน 
นศ.ใหม, 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค,าบํารุง
การศึกษา 
(เหมาจ,าย) 

ค,า
ประกัน
ของ

เสียหาย 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค,าประกัน
อุบัติเหต ุ

ค,าเครื่องแบบและ
อุปกรณVทางการศึกษา 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

421 วิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.) 1,000 10,150 1,000 200 1,130 1,050 13,480 13,400 

422 วิศวกรรมโลหการ (วศ.บ.) 1,000 10,150 1,000 200 1,130 1,050 13,480 13,400 

423 วิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) 1,000 10,150 1,000 200 1,130 1,050 13,480 13,400 

424 วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.) 1,000 10,150 1,000 200 1,130 1,050 13,480 13,400 

425 
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
(วศ.บ.) 

1,000 10,150 1,000 200 1,130 1,050 13,480 13,400 

426 
วิศวกรรมแปรรูปอาหารและ
ผลผลิตการเกษตร (วศ.บ.) 

1,000 10,150 1,000 200 1,130 1,050 13,480 13,400 

427 วิศวกรรมไฟฟbา  (วศ.บ.) 1,000 10,150 1,000 200 1,130 1,050 13,480 13,400 

428 วิศวกรรมโทรคมนาคม (วศ.บ.) 1,000 10,150 1,000 200 1,130 1,050 13,480 13,400 

429 วิศวกรรมคอมพิวเตอร= (วศ.บ.) 1,000 10,150 1,000 200 1,130 1,050 13,480 13,400 

430 
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส=และ
หุ�นยนต= (วศ.บ.) 

1,000 10,150 1,000 200 1,130 1,050 13,480 13,400 

431 
วิศวกรรมเครื่องกล  
วิชาเอกวิศวกรรมระบบราง  
(วศ.บ.) 

1,000 10,150 1,000 200 1,130 1,050 13,480 13,400 

433 
วิศวกรรมไฟฟbา 
วิชาเอกวิศวกรรมระบบราง 
(วศ.บ.) 

1,000 10,150 1,000 200 1,130 1,050 13,480 13,400 
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ภาคปกติ 
ประมาณการค,าใช�จ,ายในวันมอบตัวนักศึกษาใหม, 

คณะวิศวกรรมศาสตรV ระดับ ปริญญาตรี 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) (หลักสูตร 4 ป" เทียบโอน) รับผู�สําเร็จการศึกษา ปวส. 

รหัส
สาขา 

สาขาวชิา 

ค,าขึ้น
ทะเบียน 
นศ.ใหม, 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค,าบํารุง
การศึกษา
(เหมาจ,าย) 

ค,า
ประกัน
ของ

เสียหาย 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค,าประกัน
อุบัติเหต ุ

ค,าเครื่องแบบและ
อุปกรณVทางการศึกษา 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

321 
วิศวกรรมอุตาสหการ 
(วศ.บ.) (เทียบโอน) 

1,000 10,150 1,000 200 1,130 1,050 13,480 13,400 

325 
วิศวกรรมเครื่องกล 
(วศ.บ.) (เทียบโอน) 

1,000 10,150 1,000 200 1,130 1,050 13,480 13,400 

327 
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
(วศ.บ.) (เทียบโอน) 

1,000 10,150 1,000 200 1,130 1,050 13,480 13,400 

329 
วิศวกรรมไฟฟbา  
(วศ.บ.) (เทียบโอน) 

1,000 10,150 1,000 200 1,130 1,050 13,480 13,400 

331 
วิศวกรรมโทรคมนาคม               
(วศ.บ.) (เทียบโอน) 

1,000 10,150 1,000 200 1,130 1,050 13,480 13,400 

333 วิศวกรรมคอมพิวเตอร= 
(วศ.บ.) (เทียบโอน) 

1,000 10,150 1,000 200 1,130 1,050 13,480 13,400 

337 
วิศวกรรมเครื่องกลการผลิต 
วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ=นม
และเครื่องด่ืม (วศ.บ.) (เทียบโอน) 

1,000 10,150 1,000 200 1,130 1,050 13,480 13,400 

340 
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส=และ
หุ�นยนต= (วศ.บ.) (เทียบโอน) 

1,000 10,150 1,000 200 1,130 1,050 13,480 13,400 

342 
วิศวกรรมแปรรูปอาหารและ
ผลผลิตการเกษตร (วศ.บ.) 

1,000 10,150 1,000 200 1,130 1,050 13,480 13,400 
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ภาคปกติ 
ประมาณการค,าใช�จ,ายในวันมอบตัวนักศึกษาใหม, 

คณะวิศวกรรมศาสตรV ระดับ ปริญญาตรี 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) (หลักสูตร 2 ป" ต,อเนื่อง) รับผู�สําเร็จการศึกษา ปวส. 

รหัส
สาขา 

สาขาวชิา 

ค,าขึ้น
ทะเบียน 
นศ.ใหม, 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค,าบํารุง
การศึกษา
(เหมาจ,าย) 

ค,า
ประกัน
ของ

เสียหาย 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค,าประกัน
อุบัติเหต ุ

ค,าเครื่องแบบและ
อุปกรณVทางการศึกษา 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

231 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส=อัจฉริยะ 
(วศ.บ.)  

1,000 10,150 1,000 200 1,130 1,050 13,480 13,400 

232 
เทคโลยีสมัยใหม�ทางอุตสาหกรรม
อ�อยและนํ้าตาล (วศ.บ.) 

1,000 10,150 1,000 200 1,130 1,050 13,480 13,400 

 
ภาคปกติ 

ประมาณการค,าใช�จ,ายในวันมอบตัวนักศึกษาใหม, 
คณะวิศวกรรมศาสตรV ระดับ ปริญญาตรี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป") รับผู�สําเร็จการศึกษา ปวช. , ม.6 

รหัส
สาขา 

สาขาวชิา 

ค,าขึ้น
ทะเบียน 
นศ.ใหม, 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค,าบํารุง
การศึกษา
(เหมาจ,าย) 

ค,า
ประกัน
ของ

เสียหาย 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค,าประกัน
อุบัติเหต ุ

ค,าเครื่องแบบและ
อุปกรณVทางการศึกษา 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

440 เคมี (วท.บ.) 1,000 8,650 1,000 200 1,130 1,050 11,980 11,900 

441 ฟAสิกส=อุปกรณ=การแพทย= (วท.บ.) 1,000 8,650 1,000 200 1,130 1,050 11,980 11,900 
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ภาคปกติ 
คณะวิศวกรรมศาสตรV ระดับ ปริญญาโท 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ป") รับผู�สาํเร็จการศึกษา ปริญญาตรี 

รหัส
สาขา 

สาขาวชิา 

ค,าขึ้น
ทะเบียน 
นศ.ใหม, 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค,าบํารุง
การศึกษา
(เหมาจ,าย) 

ค,า
ประกัน
ของ

เสียหาย 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค,าประกัน
อุบัติเหต ุ

ค,าเครื่องแบบและ
อุปกรณVทางการศึกษา 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

601 วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.ม.) 1,500 25,000 3,000 200 - - 29,700 29,700 

603 วิศวกรรมโยธา (วศ.ม.) 1,500 25,000 3,000 200 - - 29,700 29,700 

605 วิศวกรรมไฟฟbา (วศ.ม.) 1,500 25,000 3,000 200 - - 29,700 29,700 

 
ภาคปกติ 

ประมาณการค,าใช�จ,ายในวันมอบตัวนักศึกษาใหม, 
คณะวิศวกรรมศาสตรV ระดับ ปริญญาเอก 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตร 3 ป") รับผู�สาํเร็จการศึกษา ปริญญาโท 

รหัส
สาขา 

สาขาวชิา 

ค,าขึ้น
ทะเบียน 
นศ.ใหม, 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค,าบํารุง
การศึกษา
(เหมาจ,าย) 

ค,า
ประกัน
ของ

เสียหาย 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค,าประกัน
อุบัติเหต ุ

ค,าเครื่องแบบและ
อุปกรณVทางการศึกษา 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

803 
วิศวกรรมไฟฟbาและคอมพิวเตอร= 
(วศ.ด.) (แผน 2.1) 

 
1,500 

 
40,000 

 
3,000 

 
200 

 
- 

 
- 

 
44,700 

 
44,700 
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ภาคปกติ 
ประมาณการค,าใช�จ,ายในวันมอบตัวนักศึกษาใหม, 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต (บธ.บ)/หลักสูตรบัญชบีัณฑิต (บช.บ)(หลักสูตร 4 ป")รับผู�สําเร็จการศึกษา ม.6/ ปวช. 

รหัส
สาขา 

สาขาวชิา 

ค,าขึ้น
ทะเบียน 
นศ.ใหม,  
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค,าบํารุง
การศึกษา
(เหมาจ,าย) 

ค,า
ประกัน
ของ

เสียหาย 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค,าประกัน
อุบัติเหต ุ

ค,าเครื่องแบบและ
อุปกรณVทางการศึกษา 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

411 
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 
(บธ.บ.) 

1,000 7,150 1,000 200 1,130 1,050 10,480 10,400 

412 การตลาด (บธ.บ.) 1,000 7,150 1,000 200 1,130 1,050 10,480 10,400 

413 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (บธ.บ.) 1,000 7,150 1,000 200 1,130 1,050 10,480 10,400 

414 การบัญชี (บช.บ.) 1,000 7,150 1,000 200 1,130 1,050 10,480 10,400 

415 การจัดการโลจิสติกส= (บธ.บ.) 1,000 7,150 1,000 200 1,130 1,050 10,480 10,400 

416 
การจัดการการท�องเท่ียวและการ
บริการ (บธ.บ.) 

1,000 7,150 1,000 200 1,130 1,050 10,480 10,400 

417 
การตลาด (ความร�วมมือทาง
วิชาการ บริษัท ซีอาร=ซี ไทวัสดุ 
จํากัด) (บธ.บ.) 

1,000 
20,000 

(ทุนบริษัท) 
1,000 200 1,130 1,050 23,330 23,250 

471 
การจัดการนวัตกรรม (บธ.บ.) 
(ความร�วมมือทางวิชาการ บริษัท 
ซีพีออล=ล จํากัด) 4 ป( (บธ.บ.) 

1,000 

8,550 
(นักศึกษา
ชําระเอง) 
19,950 

(ทุนบริษัท) 

1,000 200 1,130 1,050 31,830 31,750 

418 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจแบบ
บูรณาการ 4 ป( (บธ.บ.) 

1,000 *25,000 1,000 200 1,130 1,050 28,330 28,250 

420 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบูรณา
การภาษา 4 ป( (บธ.บ.) 

1,000 *25,000 1,000 200 1,130 1,050 28,330 28,250 

หมายเหตุ * ค�าบํารุงการศึกษาอาจมีการเปล่ียนแปลงได�ตามความเหมาะสม เน่ืองจากหลักสูตรอยู�ระหว�างการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ 
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หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต (บธ.บ)/หลักสูตรบัญชบีัณฑิต (บธ.บ) (หลักสูตร 4 ป" เทียบโอน) รับผู�สําเร็จการศึกษา ปวส. 

รหัส
สาขา 

สาขาวชิา 

ค,าขึ้น
ทะเบียน 
นศ.ใหม,  
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค,าบํารุง
การศึกษา
(เหมาจ,าย) 

ค,า
ประกัน
ของ

เสียหาย 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค,าประกัน
อุบัติเหต ุ

ค,าเครื่องแบบและ
อุปกรณVทางการศึกษา 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

211 
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ  
(บธ.บ.) (เทียบโอน) 

1,000 7,150 1,000 200 1,130 1,050 10,480 10,400 

213 
การตลาด 
(บธ.บ.) (เทียบโอน) 

1,000 7,150 1,000 200 1,130 1,050 10,480 10,400 

215 
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (บธ.บ.) 
(เทียบโอน) 

1,000 7,150 1,000 200 1,130 1,050 10,480 10,400 

217 การบัญชี  (บช.บ.) (เทียบโอน) 1,000 7,150 1,000 200 1,130 1,050 10,480 10,400 

219 
การจัดการโลจิสติกส= 
(บธ.บ.) (เทียบโอน) 

1,000 7,150 1,000 200 1,130 1,050 10,480 10,400 

221 
การจัดการการท�องเท่ียวและการ
บริการ (บธ.บ.) (เทียบโอน) 

1,000 7,150 1,000 200 1,130 1,050 10,480 10,400 
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ประมาณการค,าใช�จ,าย 

ในวันมอบตัวนักศึกษาใหม, 

ภาคสมทบ 
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ภาคสมทบ 
ประมาณการค,าใช�จ,ายในวันมอบตัวนักศึกษาใหม, 
คณะครุศาสตรVอุตสาหกรรม ระดับ ปริญญาโท 

หลักสูตรครุศาสตรVอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ป") รับผู�สําเร็จการศึกษา ปริญญาตรี 

รหัส
สาขา 

สาขาวชิา 

ค,าขึ้น
ทะเบียน 
 นศ.ใหม,  
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค,าบํารุง
การศึกษา
(เหมาจ,าย) 

ค,า
ประกัน
ของ

เสียหาย 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค,าประกัน
อุบัติเหต ุ

ค,าเครื่องแบบและ
อุปกรณVทางการศึกษา 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

702 
วิศวกรรมไฟฟbา (ค.อ.ม.) 
แผน ก (นอกเวลาราชการ) 

1,500 30,000 3,000 200 - - 34,700 34,700 

 
ภาคสมทบ 

ประมาณการค,าใช�จ,ายในวันมอบตัวนักศึกษาใหม, 
คณะวิศวกรรมศาสตรV ระดับ ปริญญาตรี 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) 

 
รหัส
สาขา 

สาขาวชิา 

ค,าขึ้น
ทะเบียน 
นศ.ใหม, 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค,าบํารุง
การศึกษา 
(เหมาจ,าย) 

ค,า
ประกัน
ของ

เสียหาย 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค,าประกัน
อุบัติเหต ุ

ค,าเครื่องแบบและ
อุปกรณVทางการศึกษา 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

326 
วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.) 
 (เทียบโอน) 

1,000 23,000 1,000 200 1,130 1,050 26,330 26,250 

435 วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.) 1,000 23,000 1,000 200 1,130 1,050 26,330 26,250 

 
ภาคสมทบ 

คณะวิศวกรรมศาสตรV ระดับ ปริญญาโท 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรVมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ป") รับผู�สาํเร็จการศึกษา ปริญญาตรี 

รหัส
สาขา 

สาขาวชิา 

ค,าขึ้น
ทะเบียน 
นศ.ใหม, 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค,าบํารุง
การศึกษา
(เหมาจ,าย) 

ค,า
ประกัน
ของ

เสียหาย 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค,าประกัน
อุบัติเหต ุ

ค,าเครื่องแบบและ
อุปกรณVทางการศึกษา 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

602 วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.ม.) 1,500 30,000 3,000 200 - - 34,700 34,700 

604 วิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) 1,500 30,000 3,000 200 - - 34,700 34,700 

606 วิศวกรรมไฟฟbา (วศ.บ.) 1,500 30,000 3,000 200 - - 34,700 34,700 
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ภาคสมทบ 
ประมาณการค,าใช�จ,ายในวันมอบตัวนักศึกษาใหม, 

คณะวิศวกรรมศาสตรV ระดับ ปริญญาเอก 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตร 3 ป") รับผู�สาํเร็จการศึกษา ปริญญาโท 
รหัส
สาขา 

สาขาวชิา ค,าขึ้น
ทะเบียน 
นศ.ใหม,  
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค,าบํารุง
การศึกษา
(เหมาจ,าย) 

ค,า
ประกัน
ของ

เสียหาย 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค,าประกัน
อุบัติเหต ุ

ค,าเครื่องแบบและ
อุปกรณVทางการศึกษา 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

804 วิศวกรรมไฟฟbาและคอมพิวเตอร= 
(วศ.ด.) (แผน 2.1) 

1,500 50,000 3,000 200 - - 54,700 54,700 

 

ภาคสมทบ 
ประมาณการค,าใช�จ,ายในวันมอบตัวนักศึกษาใหม, 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ ปริญญาตรี   
หลักสูตรบญัชีบัณฑิต(บช.บ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ) (หลักสตูร 4 ป" เทียบโอน) รับผู�สําเร็จการศึกษา ปวส. 

รหัส
สาขา 

สาขาวชิา 

ค,าขึ้น
ทะเบียน 
นศ.ใหม,  
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค,าบํารุง
การศึกษา
(เหมาจ,าย) 

ค,า
ประกัน
ของ

เสียหาย 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค,าประกัน
อุบัติเหต ุ

ค,าเครื่องแบบและ
อุปกรณVทางการศึกษา 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

218 
สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)   
(เทียบโอน) 

1,000 12,000 1,000 200 1,130 1,050 15,330 15,250 
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ภาคสมทบ 
ประมาณการค,าใช�จ,ายในวันมอบตัวนักศึกษาใหม, 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ ปริญญาโท 
หลักสูตรบญัชีมหาบัณฑิต (บช.ม) และหลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ(บธ.ม) (หลักสตูร 2 ป") รับผู�สําเร็จการศึกษา ปริญญาตรี  

รหัส
สาขา 

สาขาวชิา 

ค,าขึ้น
ทะเบียน 
นศ.ใหม, 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค,าบํารุง
การศึกษา
(เหมาจ,าย) 

ค,า
ประกัน
ของ

เสียหาย 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค,าประกัน
อุบัติเหต ุ

ค,าเครื่องแบบและ
อุปกรณVทางการศึกษา 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

901 บัญชี (บช.ม.) แผน ก (แบบ ก 2) 1,500 30,000 3,000 200 - - 34,700 34,700 

902 บัญชี (บช.ม.) แผน ข 1,500 30,000 3,000 200 - - 34,700 34,700 

903 
การเป8นผู�ประกอบการและ
นวัตกรรมทางธุรกิจ (บธ.ม)  
แผน ก (แบบ ก2) 

1,500 30,000 3,000 200 - - 
 

34,700 

 
34,700 

904 
การเป8นผู�ประกอบการและ
นวัตกรรมทางธุรกิจ (บธ.ม)  
แผน ข  

1,500 30,000 3,000 200 - - 
 

34,700 

 
34,700 
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� เอกสารที่ต�องนาํมาในวันสอบข�อเขียนหรอืสอบสัมภาษณ" 
สําเนาใบแสดงผลการเรียน ท่ีแสดงรายละเอียดวิชาเรียน 

และบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง 

 

� หลักฐานที่ต�องนํามาแสดงในวันรายงานตัว 
ให�สําเนาเอกสารขนาด  A4  และให�รับรองสําเนาถูกต�องทุกฉบับ 

1. ระเบียนผลการเรียน ( รบ. ) หรือใบสุทธิ หรือประกาศนียบัตร ท่ีแสดงว�าสําเร็จการศึกษา       

เป4นผู�มีคุณสมบัติตามท่ีระบุไว�ในคุณสมบัติของผู�สมัครอย�างใดอย�างหน่ึง  จํานวน  3  ฉบับ 

2. สําเนาทะเบียนบ�านผู�สมัคร      จํานวน  1  ฉบับ 

3. สําเนาทะเบียนบ�านบิดา มารดา    จํานวน  1  ฉบับ 

4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู�สมัคร    จํานวน  1  ฉบับ 

5. รูปถ�ายสี สวมชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ ขนาด 1 น้ิว จํานวน  1  รูป 

6. กรณีท่ีชื่อหรือชื่อสกุลของนักศึกษา บิดา มารดา ท่ีปรากฏในเอกสารข�อท่ี  1  -  3           

ไม�ตรงกัน   ต�องแสดงหลักฐานการเปล่ียนแปลงชื่อ หรือชื่อสกุล ดังกล�าวด�วย 

 

 




