
 

 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

วิทยาเขตขอนแก�น 
เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข"าศึกษา ระดับปริญญาตรี 

ประจําป(การศึกษา  2566 : ระบบ TCAS รอบท่ี 2 โควตา (Quota) 
-------------------------------------------------------------------- 

  ด�วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก�น กําหนดเป ดรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเข�าศึกษาต�อ ระดับปริญญาตรี ประจําป*การศึกษา  2566 : ระบบ TCAS รอบท่ี 2 โควตา (Quota)            
เพ่ือให�การดําเนินงานภายใต�ระบบคัดเลือกบุคคลเข�าศึกษาต�อในระดับอุดมศึกษา TCAS  และเป=นการกระจาย
โอกาสให�นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู�ในระดับมัธยมศึกษาชั้นป*ท่ี 6 ได�เข�าศึกษาต�อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแก�น  ซ่ึงเป ดรับสมัครระหว�างวันท่ี 14 กุมภาพันธE – 11 เมษายน 2566 นั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 29 แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล       
พ.ศ.2548 และคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ท่ี 016/2565 ลงวันท่ี  27 กันยายน 2565 เรื่อง 
แต�งต้ังรองอธิการบดี และรองอธิการบดีประจําวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  จึงออกประกาศ 
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข�าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําป*การศึกษา 2566 : ระบบ TCAS รอบท่ี 2 
โควตา (Quota)   โดยมีกําหนดการดังนี้ 

กําหนดการ วันท่ีดําเนินการ ช�องทางดําเนินการ 
1. รับสมัคร Online และชําระเงิน    

ค�าสมัครผ�านธนาคาร 
14 กุมภาพันธ< ถึง 
11 เมษายน 2566 

สมัครผ�านระบบ Online ท่ีเว็บไซตE  
https://rmuti.me/rmi114ytR 

2. ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ์สอบฯ 14 เมษายน 2566 www.kkc.rmuti.ac.th 

3. สอบคัดเลือกฯ 22 เมษายน 2566 ณ วิทยาเขตขอนแก�น 

4. ประกาศรายชื่อผู�ผ�านการคัดเลือกฯ 25 เมษายน 2566 www.kkc.rmuti.ac.th 

5. ยืนยันสิทธิ์ ผ�านระบบ ทปอ. 4 - 5 พฤษภาคม 2566 
www.mytcas.com 

6. สละสิทธิ์ ผ�านระบบ ทปอ. 6 พฤษภาคม 2566 
7. ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ์เข�าศึกษาฯ 9 พฤษภาคม 2566 

www.kkc.rmuti.ac.th 8. ข้ึนทะเบียนเป=นนักศึกษาใหม�และ
ชําระเงินค�าข้ึนทะเบียน 

11 - 17 พฤษภาคม 2566 

 

สําเนา 
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ข้ันตอนการสมัครมี 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
1.  คุณสมบัติของผู"สมัคร   

1.1 มีคุณสมบัติอย�างหนึ่งอย�างใดเป=นการเฉพาะตามท่ีกําหนดไว�ในหลักสูตร 
1.2 มีคุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนดเป=นกรณีพิเศษ 
1.3 ไม�เป=นคนวิกลจริต หรือโรคติดต�อร�ายแรง หรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคท่ีเป=นอุปสรรคต�อ

การศึกษา 
1.4 ไม�เป=นผู�มีความประพฤติเสื่อมเสียอย�างร�ายแรง 
1.5 เป=นผู�มีความประพฤติดี 
1.6 เป=นผู�สําเร็จการศึกษาหรือเป=นผู�กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นป*ท่ี  6  
1.7 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา / คะแนนเฉลี่ยสะสม /อัตราค�าธรรมเนียม  กําหนดตามรายละเอียดแนบ

ท�ายประกาศ 
1.8 หากคุณสมบัติของผู�สมัครไม�ตรงตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนดจะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณาเข�าสอบ

และเข�าศึกษา 
 

  2. รายละเอียดเก่ียวกับการเข"าศึกษาต�อ 
      2.1 หลักเกณฑ<การคัดเลือก 
  2.1.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีวิธีการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณEหรือสอบ

ข�อเขียนในรูปแบบออนไลนE  โดยข�อสอบของมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกโดย
พิจารณาจาก ใบแสดงผลการเรียน/ใบรับรองผลการเรียน ผลคะแนนสอบต�าง ๆ   ท่ีสาขากําหนดใน
เกณฑEการพิจารณาหรือเง่ือนไขเฉพาะสาขาวิชา ท้ังนี้ การตัดสินผลการสอบของคณะกรรมการ
ดําเนินการเก่ียวกับการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก�น         
ถือเป=นท่ีสิ้นสุด 

  2.1.2 ผู�มีสิทธิ์เข�าศึกษาต�องมีคุณสมบัติ และคุณวุฒิตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
  2.1.3 ผู�สมัครต�องเข�าสอบสัมภาษณEหรือสอบข�อเขียน ตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
  2.1.4 ผู�มีสิทธิ์เข�าศึกษาต�องมีผลคะแนนรวมไม�น�อยกว�าเกณฑEท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
  2.2 จํานวนรับ 
  จํานวนท่ีประกาศรับตามแนบท�ายประกาศ มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะรับไม�เต็มจํานวน

ตามท่ีประกาศไว� หากมีผู�สมัครสอบไม�ผ�านเกณฑEของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแก�น 

       2.3 ระยะเวลาศึกษาระดับปริญญาตรี 
    - หลักสูตร 4 ป( 
   สําหรับผู�สําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาชั้นป*ท่ี 6 ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ป* 
        2.4 การจัดการเรียนการสอน 
   ภาคปกติ ใช�เวลาศึกษาใน วันจันทรE – วันศุกรE ในเวลาราชการ  
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 3. รายละเอียดเก่ียวกับการสมัคร 
     3.1 การเลือกสาขาวิชา 
  3.1.1 ผู�สมัครสามารถเลือกเข�าศึกษาได� 1 อันดับเท�านั้น 
  3.1.2 กรณีผู�สมัครเลือกสาขาวิชาไม�ถูกต�องและไม�ตรงตามเกณฑEการคัดเลือก    มหาวิทยาลัยฯ  
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสาขาวิชา และตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือก ดังนั้น ผู�สมัครจะต�องตรวจสอบความถูกต�องแล�ว
จึงบันทึกยืนยันข�อมูลการสมัคร (เม่ือกดบันทึกยืนยันข�อมูลการสมัครแล�วจะไม�สามารถแก�ไขข�อมูลใดๆ ได�) 
      3.2 กําหนดการรับสมัคร ระหว�างวันท่ี  14 กุมภาพันธ< – 11 เมษายน 2566  ทางเว็บไซต< (เท�านั้น)                
ได�ท่ีเว็บไซตE https://rmuti.me/rmi114ytR หรือสแกน QR Code  

 
 

  4. วิธีการสมัคร ต"องดําเนินการ 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
4.1 ผู"สมัครทําการลงทะเบียนใช"งานและศึกษากระบวนการหรือวิธีการระบบ TCAS ผ�านเว็บไซตE 

www.mytcas.com ดําเนินการดังนี้ 
 4.1.1 ลงทะเบียนทาง www.mytcas.com ไปท่ีเมนู “ลงทะเบียน” 

4.1.2 ศึกษาคู�มือการใช�งานระบบ TCAS ก�อนการลงทะเบียนได�ท่ี www.mytcas.com ผู�สมัคร
ดําเนินการลงทะเบียน ก�อนการยืนยันสิทธิ์หรือการสละสิทธิ์  *ขอให"ผู"สมัครดําเนินการทุกคน* 

4.2 สมัครผ�านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยฯ ทางเว็บไซต< เท�านั้น ระหว�างวันท่ี 14 กุมภาพันธ< – 
11 เมษายน 2566 

         4.2.1 สมัครเข�าศึกษาผ�านระบบการรับสมัครนักศึกษา เครือข�ายอินเทอรEเน็ตท่ีเว็บไซตE  
                              https://ess.rmuti.ac.th/eAdmission/eApplicant/AdmissionLogin.aspx 
           4.2.2 ทําการสร�างบัญชีผู�ใช�งาน สําหรับ Login เข�าระบบ 
                     4.2.3 เม่ือสร�างบัญชีผู�ใช�งานแล�ว ทําการ Login จาก  E-mail และ Password กรอกประวัติ

ส�วนตัว เลือกสาขาวิชาท่ีสมัคร และทําการยืนยัน 
 4.2.4 นําส�งใบแสดงผลการเรียนถึงเทอมล�าสุด ในรูปแบบไฟลE PDF  ไม�เกิน 4 Mb โดยแนบไฟลE

ผ�านระบบรับสมัคร 
4.2.5 พิมพEใบสมัครสอบคัดเลือก ไปชําระเงินท่ีธนาคารกรุงไทย / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ภายใน

วันท่ีกําหนดไว"ในใบสมัครสอบคัดเลือก และโปรดเก็บหลักฐานการชําระเงินไว�ท่ีผู�สมัคร 
4.2.6 ผู"สมัครท่ีได"ทําการสมัครและชําระเงินค�าสมัครแล"ว มหาวิทยาลัยฯ จะไม�มีการคืนเงินไม�

ว�ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
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ขั้นตอนการดําเนินการ วิธีการดําเนินการ 

 ผู�สมัครศึกษาเกณฑEคณุสมบัตผิู�สมคัร
ตามท่ีสาขาวิชากําหนด 

สามารถ Download ได�ท่ีหน�าเว็บผู�สมคัร โดยไปท่ีเมนู หน"าแรก ของระบบรับสมัคร 

เข�ากรอกข�อมูลการสมัครออนไลนE 

- กรอกข�อมูลสร�างบัญชีผู�ใช�งาน 
- กรอกข�อมูลการสมัคร  

- พิมพEใบสมัครสอบคัดเลือก 

เข�าสู�ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลนEท่ี 
https://ess.rmuti.ac.th/eAdmission/eApplicant/AdmissionLogin.aspx 
(ระหว�างวันท่ี 14 กุมภาพันธ< – 11 เมษายน 2566) 
� ผู�สมคัรกรอกข�อมลู 
     - กรอกข�อมูลทําการสร�างบัญชีผู�ใช�งาน เพ่ือสร�างรหัสสําหรับเข�าระบบ 
     - กรอกข�อมูลการสมัคร โดย Login จาก E-mail และ Password  
� ผู"สมัครทําการ upload ไฟล< ใบแสดงผลการเรียนถึงเทอมล�าสุด โดยมี
ข"อกําหนดดังนี้ **** ในรูปแบบไฟลE PDF ไม�เกิน 4 Mb (Megabyte)*** 
    สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนถึงเทอมล�าสดุ (Transcript) (ปพ.1) หรือ กรณี  
    ผู�มีสิทธ์ิสอบสมัภาษณEยังไม�สําเร็จการศึกษาให�ใช�ใบรับรองผลการศึกษาท่ีระบุ 
    ผลการเรียน จํานวน 1 ฉบับ 
� ตรวจสอบความถูกต�องของข�อมูลก�อนทําการบันทึก 
�พิมพEใบสมัครสอบคัดเลือก ไปชําระเงินท่ีธนาคาร 
    (ชําระเงินภายในวันท่ีกําหนด ซ่ึงระบุอยู�ในใบสมัครสอบคัดเลือก) 

 ชําระเงินค�าสมัครสอบ ผู�สมัครนําใบสมัครสอบคัดเลือก ไปชําระเงินท่ีธนาคารกรุงไทย / ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา ทุกสาขาท่ัวประเทศ ภายในวันท่ีกําหนด ซ่ึงได�ระบุไว�ในใบแจ�งการชําระเงิน 
เมื่อผู�สมัครชําระเงินเรียบร�อยแล�ว เจ�าหน�าท่ีธนาคารจะประทับตราเพ่ือเป=นหลักฐาน
การรับชําระค�าสมัครสอบคัดเลือก พร�อมคืนเอกสารส�วนของผู�สมัครเพ่ือเก็บไว�เป=น
หลักฐานการสมัคร  
(โปรดตรวจสอบหลักฐานการชําระเงินค�าสมัครสอบคัดเลือกให"ถูกต"อง) 

  ตรวจสอบสถานะการสมัคร ผู�สมคัรสามารถตรวจสอบสถานะการสมคัร ได�ท่ี ระบบรับสมัครออนไลนE 
https://ess.rmuti.ac.th/eAdmission/eApplicant/AdmissionLogin.aspx 
หลังจากผู�สมัครไปชําระเงินแล�ว 3 วันทําการ ไม�รวมวันหยุด 

  วิธีแก�ปuญหา กรณีเข�าระบบไม�ได� ผู�สมคัรดาํเนินการดังน้ี 
1. เข�าสู�ระบบรับสมัคร www.oapr.rmuti.ac.th/Admission/html/index.html  
    กดสมัครคลิกท่ีน่ี 
2. หน�า Login บริเวณด�านล�างจะมีข�อความ ลืมรหัสผ�าน กดท่ีนี่ คลิกท่ีข�อความ 
3. ระบบจะให�ผู�สมคัรกรอกข�อมลู โดยผู�สมัครกรอกเฉพาะ เลขประจําตัวประชาชน  
    และกดข�อความ ตรวจสอบ E-Mail ระบบจะทําการแจ�งอีเมลEท่ีผู�สมคัรได�สมัคร 
    ไว�ในระบบ 
4. ผู�สมัคร คัดลอกอีเมลEท่ีระบบแจ�งข้ึนมา ใส�ในกล�องข�อความ E-Mail  
5. ให�ผู�สมัครกําหนดรหัสผ�านข้ึนมาใหม� โดยใส�ในกล�องข�อความ กําหนดรหัส 
    ผ�านใหม� และกล�องข�อความ ยืนยันรหัสผ�านใหม� และกด ยืนยัน 
6. ไปท่ีเมนูด�านซ�ายมือ คลิกท่ีเมนู หน"าแรก ทําการ Login เข�าระบบอีกครั้ง   
    กรอกอีเมลEท่ีระบบแจ�ง และผู�สมัครกรอกรหัสผ�านใหม� 

หมายเหตุ   กรณีผู�สมัครพิมพEข�อมูลผดิและได�ชําระเงินค�าสมคัรไปแล�ว ผู�สมัครจะไม�สามารถแก�ไขข�อมูลได� หลังจากทําการยืนยันและ
พิมพEใบสมัครสอบคัดเลือกไปชําระเงินท่ีธนาคารแล�ว โปรดตรวจสอบข�อมูลก�อนทําการยืนยัน  หากมขี�อสงสัยสามารถติดต�อสอบถาม 
ทางหมายเลขโทรศัพทE 043-283709 (แผนกงานส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 



- 5 - 
 

 

   5. กําหนดการ 
5.1 ประกาศรายช่ือผู" มี สิทธิ์สอบคัด เ ลือก  ในวันท่ี  14 เมษายน 2566 เวลา 16.00 น.             

ทางเว็บไซตE www.kkc.rmuti.ac.th    
5.2 การสอบคัดเลือก ในวันท่ี  22 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. เป]นต"นไป 
5.3 ประกาศรายช่ือผู"ผ�านการคัดเลือกเข"าศึกษาในวันท่ี 25 เมษายน 2566 เวลา 16.00 น.             

ทางเว็บไซตE www.kkc.rmuti.ac.th 
5.4 ดําเนินการยืนยันสิทธิ์เข"าศึกษา ผ�านระบบ ทปอ. ระหว�างวันท่ี 4 – 5 พฤษภาคม 2566              

ผู�ผ�านการคัดเลือกฯ แจ�งยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์การเข�าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ผ�านระบบ Clearing House ทางเว็บไซตE www.mytcas.com เลือกเมนู   โดย Log in ด�วย 
username = อีเมลE หรือ รหัสประจําตัวประชาชน และ Password = รหัสผ�านท่ีผู�สมัครต้ังไว�       
เม่ือตอนลงทะเบียน หากลืมรหัสผ�านดูได�ท่ีลิงคE www.mytcas.com 

 **การยืนยันสิทธิ์เข"าศึกษาโดยเลือกจากสาขาวิชาท่ีผ�านการคัดเลือก หากผู"ผ�านการคัดเลือกฯ     
ไม�ยืนยันสิทธิ์ จะถือว�าไม�ต"องการใช"สิทธิ์เข"าศึกษาจะขอใช"สิทธิ์ในภายหลังไม�ได"** 

5.5 ประกาศรายช่ือผู"ยืนยันสิทธิ์การเข"าศึกษา ในวันท่ี  9 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น.             
ทางเว็บไซตE www.kkc.rmuti.ac.th 

5.6 ผู"มีสิทธิ์เข"าศึกษาฯ ดําเนินการข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม�และชําระเงินค�าธรรมเนียมการศึกษา 
ระหว�างวันท่ี 11 – 17 พฤษภาคม 2566 หมดเขตชําระเงินภายในวันท่ี  17 พฤษภาคม 2566 

  ผู� มีสิทธิ์ เข�าศึกษาฯ ท่ีเข�ายืนยันสิทธิ์ผ�านระบบ Clearing House แล�ว ต�องชําระเงินค�าบํารุง
การศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ป*การศึกษา 2566  ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด หากพ�นกําหนดเวลามหาวิทยาลัยฯ จะถือ
ว�าสละสิทธิ์การเป=นนักศึกษา จะเรียกร�องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังไม�ได� 

 

จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ   ณ   วันท่ี   14    กุมภาพันธE   พ.ศ.  2566 
 
 

(นายปริญ    นาชัยสิทธิ์) 
รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก�น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

....................................ร�าง/พิมพE  
(นางสาววรรณวภิา  ทะแพงพันธE) 
.....13....../....ก.พ...../.....66..... 

.......................................ตรวจ 
(นางสาววรรณวภิา  ทะแพงพันธE) 
.....13....../....ก.พ...../.....66..... 

........................................ทาน 
(นางสาวพิราวรรณ   โสตรจ้ํา) 
.....13......./....ก.พ...../.....66..... 



TCAS ปการศึกษา 2566
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น



คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม

สาขาวิชา จํานวนรบั คุณสมบัติ

อส.บ. เทคโนโลยท่ีออุตสาหกรรม1. 13
1. เป�นผู้ที�กําลังศกึษาชั�นมธัยมศกึษาชั�นป�ที� 6 หรอื
สาํเรจ็การศกึษาชั�นมธัยมศกึษาชั�นป�ที� 6 หรอืเทียบเท่า
 2. ทกุกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
 3. สอบสมัภาษณ ์(100%)

2. ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
เพื�อการจัดการทางธุรกิจ 16

1. เป�นผูที้�กําลังศกึษาชั�นมธัยมศกึษาชั�นป�ที� 6 หรอืสาํเรจ็
การศกึษาชั�นมธัยมศกึษาชั�นป�ที� 6 หรอืเทียบเท่า
 2. ทกุกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
 3. ใชวิ้ชาเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ
 4. เกรดเฉลี�ย GPAX 5 ภาคเรยีน 2.50 ขึ�นไป
 5. A-Level (70%)
 - วิชาภาษาไทย 
 - วิชาสงัคมศกึษา
 - วิชาภาษาอังกฤษ 
 6. สอบสมัภาษณ ์(30%)

TCAS ปการศึกษา 2566
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น



คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม

สาขาวิชา จํานวนรบั คุณสมบัติ

3. ค.อ.บ. ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมโยธา 1

1.เป�นผู้ที�กําลังศกึษาชั�นมธัยมศกึษาป�ที� 6 หรอืสาํเรจ็
การศกึษาชั�นมธัยมศกึษาชั�นป�ที� 6 หรอืเทียบเท่า
 2. ทกุกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
 3. เกรดเฉลี�ย GPAX 5 ภาคเรยีน 2.50 ขึ�นไป
 4. สอบสมัภาษณ ์(60%)
 5. สอบขอ้เขยีนวัดแววความเป�นครู (40%)

4. ค.อ.บ. ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมไฟฟ�า 
 3

1. เป�นผู้ที�กําลังศกึษาชั�นมธัยมศกึษาป�ที� 6 หรอืสาํเรจ็
การศกึษาชั�นมธัยมศกึษาชั�นป�ที� 6 หรอืเทียบเท่า 
 2. ด้านวิทย ์- คณติ 
 3. เกรดเฉลี�ย GPAX 5 ภาคเรยีน 2.50 ขึ�นไป
 4. สอบสมัภาษณ ์(60%) 
 5. สอบขอ้เขยีนวัดแววความเป�นครู (40%)

TCAS ปการศึกษา 2566
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น



คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม

สาขาวิชา จํานวนรบั คุณสมบัติ

5. ค.อ.บ.ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม
อุตสาหการ 1

1. เป�นผู้ที�กําลังศกึษาชั�นมธัยมศกึษาชั�นป�ที� 6 หรอืสาํเรจ็
การศกึษาชั�นมธัยมศกึษาชั�นป�ที� 6 หรอืเทียบเท่า 
 2. ทกุกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
 3. เกรดเฉลี�ย GPAX 5 ภาคเรยีน 2.75 ขึ�นไป
 4. สอบสมัภาษณ ์(60%)
 5. สอบขอ้เขยีนวัดแววความเป�นครู (40%)

6. ค.อ.บ. อิเล็กทรอนกิสแ์ละ
โทรคมนาคม 

 
3

1. เป�นผู้ที�กําลังศกึษาชั�นมธัยมศกึษาชั�นป�ที� 6 หรอืสาํเรจ็
การศกึษาชั�นมธัยมศกึษาชั�นป�ที� 6 หรอืเทียบเท่า
 2. ทกุกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
 3. เกรดเฉลี�ย GPAX 5 ภาคเรยีน 2.50 ขึ�นไป
 4. สอบสมัภาษณ ์(70%)
 5. สอบขอ้เขยีนวัดแววความเป�นครู (30%)

TCAS ปการศึกษา 2566
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น



คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม

สาขาวิชา จํานวนรบั คุณสมบติั

7. ค.อ.บ. ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม
การเชื�อม 3

1. เป�นผู้ที�กําลังศกึษาชั�นมธัยมศกึษาชั�นป�ที� 6 หรอื
สาํเรจ็การศกึษาชั�นมธัยมศึกษาชั�นป�ที� 6 หรอืเทียบเท่า 
 2. ทกุกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
 3. เกรดเฉลี�ย GPAX 5 ภาคเรยีน 2.50 ขึ�นไป
 4. สอบสมัภาษณ ์(60%)
 5. สอบขอ้เขยีนวัดแววความเป�นครู (40%)

8. ค.อ.บ. เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ 2

1. เป�นผู้ที�กําลังศกึษาชั�นมธัยมศกึษาชั�นป�ที� 6 หรอื
สาํเรจ็การศกึษาชั�นมธัยมศึกษาชั�นป�ที� 6 หรอืเทียบเท่า 
 2. ทกุกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
 3. เกรดเฉลี�ย GPAX 5 ภาคเรยีน 2.50 ขึ�นไป
 4. สอบสมัภาษณ ์(60%)
 5. สอบขอ้เขยีนวัดแววความเป�นครู (40%)

TCAS ปการศึกษา 2566
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น



คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม

สาขาวิชา จํานวนรบั คุณสมบติั

9. ค.อ.บ. ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม
เครื�องกล 2

1. เป�นผูที้�กําลังศกึษาชั�นมธัยมศกึษาชั�นป�ที� 6 หรอื
สาํเรจ็การศกึษาชั�นมธัยมศกึษาชั�นป�ที� 6 หรอืเทียบเท่า 
 2. ทกุกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
 3. เกรดเฉลี�ย GPAX 5 ภาคเรยีน 2.50 ขึ�นไป
 4. สอบสมัภาษณ ์(70%)
 5. สอบขอ้เขยีนวัดแววความเป�นครู (30%)

TCAS ปการศึกษา 2566
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น



คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา จํานวนรบั คุณสมบติั

1.วิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) 1

1. เป�นผูที้�กําลังศกึษาชั�นมธัยมศกึษาป�ที� 6
2. มผีลการเรยีนเฉลี�ยสะสมชั�นมธัยมศกึษาป�ที� 4-6 (5 เทอม) 
ไมน้่อยกว่า 3.00
 3. มผีลการเรยีนเฉลี�ยสะสมกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ในชั�นมธัยมศกึษาป�ที�
4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ไมน้่อยกว่า 3.00
 4. มผีลการเรยีนเฉลี�ยสะสมกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ในชั�นมธัยมศกึษาป�ที�
4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีไมน้่อย
กว่า 3.00
เกณฑ์การพจิารณา
 1. GPAX 5 ภาคเรยีน (10%)
 2. TGAT 3 (10%)
 3. TPAT 3 (30%)
 4. A-Level (50%)
  - วิชาภาษาอังกฤษ (10%)
  - วิชาคณติศาสตร1์ (15%)
  - วิชาฟ�สกิส ์(15%)
  - วิชาเคม ี(10%)

TCAS ปการศึกษา 2566
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น



คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา จํานวนรบั คุณสมบติั

2. วิศวกรรมโทรคมนาคม
(วศ.บ.) 10

1. เป�นผูที้�กําลังศึกษาชั�นมัธยมชั�นป�ที� 6 หรอืสําเร็จการศกึษา
ชั�นมัธยมศึกษาชั�นป�ที� 6 หรือเทียบเท่า
 2. เป�นผู้ที�มจํีานวนหนว่ยกิตกลุ่มสาระการเรยีนรูวิ้ทย ์= 22
และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติ = 12 และ กลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ = 9
เกณฑ์การพิจารณา
 1. เกรดเฉลี�ย GPAX 5 ภาคเรยีน 3.00 ขึ�นไป (15%)
 2. TPAT 3 (30%)
 3. A-Level (40%)
  - วิชาภาษาอังกฤษ (10%)
  - วิชาคณิตศาสตร1์ (10%)
  - วิชาฟ�สกิส ์(10%)
  - วิชาเคม ี(10%)
 4. สอบสมัภาษณ ์(15%)

TCAS ปการศึกษา 2566
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น



คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา จํานวนรบั คุณสมบติั

3. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.6
(วศ.บ.)

 
1

1. เป�นผูที้�กําลังศึกษาชั�นมัธยมชั�นป�ที� 6 หรอืสําเร็จการศกึษา
ชั�นมัธยมศึกษาชั�นป�ที� 6 หรือเทียบเท่า
 2. เป�นผู้ที�มจํีานวนหนว่ยกิตกลุ่มสาระการเรยีนรูวิ้ทย ์= 22
และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติ = 12 และ กลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ = 9
เกณฑ์การพิจารณา
 1. เกรดเฉลี�ย GPAX 5 ภาคเรยีน 3.00 ขึ�นไป (15%)
 2. TPAT 3 (30%)
 3. A-Level (40%)
  - วิชาภาษาอังกฤษ (10%)
  - วิชาคณิตศาสตร1์ (10%)
  - วิชาฟ�สกิส ์(10%)
  - วิชาเคม ี(10%)
 4. สอบสมัภาษณ ์(15%)

TCAS ปการศึกษา 2566
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น



คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา จํานวนรบั คุณสมบติั

4. วิศวกรรมเครื�องกล (วศ.บ.) 6

1. เป�นผู้ที�กําลังศกึษาชั�นมธัยมชั�นป�ที� 6 หรอืสาํเรจ็การ
ศกึษาชั�นมธัยมศกึษาชั�นป�ที� 6 หรอืเทียบเท่า
 2. เป�นผูที้�มีจํานวนหนว่ยกิตกลุ่มสาระการเรยีนรูวิ้ทย ์= 22
และกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิต = 12 
เกณฑ์การพจิารณา
 1. เกรดเฉลี�ย GPAX 5 ภาคเรยีน 3.50 ขึ�นไป (15%)
 2. TPAT 3 (30%)
 3. A-Level (40%)
  - วิชาภาษาอังกฤษ (10%)
  - วิชาคณิตศาสตร1์ (10%)
  - วิชาฟ�สกิส ์(10%)
  - วิชาเคม ี(10%)
 4. สอบสมัภาษณ ์(15%)

TCAS ปการศึกษา 2566
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น



คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา จํานวนรบั คุณสมบติั

5. วิศวกรรมเครื�องจักรกล
เกษตร (วศ.บ.)

 
8

1. เป�นผู้ที�กําลังศกึษาชั�นมธัยมชั�นป�ที� 6 หรอืสาํเรจ็การ
ศกึษาชั�นมธัยมศกึษาชั�นป�ที� 6 หรอืเทียบเท่า
 2. เป�นผูที้�มีจํานวนหนว่ยกิตกลุ่มสาระการเรยีนรูวิ้ทย ์= 22
และกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิต = 12 และ กลุ่มสาระการ
เรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ = 9
เกณฑ์การพจิารณา
 1. เกรดเฉลี�ย GPAX 5 ภาคเรยีน 2.75 ขึ�นไป (15%)
 2. TPAT 3 (30%)
 3. A-Level (40%)
  - วิชาภาษาอังกฤษ (10%)
  - วิชาคณิตศาสตร1์ (10%)
  - วิชาฟ�สกิส ์(10%)
  - วิชาเคม ี(10%)
 4. สอบสมัภาษณ ์(15%)

TCAS ปการศึกษา 2566
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น



คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา จํานวนรบั คุณสมบติั

6. วิศวกรรมแปรรูปอาหารและ
ผลิตผลการเกษตร (วศ.บ.) 5

1. เป�นผู้ที�กําลังศกึษาชั�นมธัยมชั�นป�ที� 6 หรอืสาํเรจ็การ
ศกึษาชั�นมธัยมศกึษาชั�นป�ที� 6 หรอืเทียบเท่า
2. เป�นผู้ที�มจํีานวนหนว่ยกิต  กลุ่มสาระการเรยีนรูวิ้ทย์ = 22
และกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิต = 12 และ กลุ่มสาระการ
เรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ = 9
เกณฑ์การพจิารณา
1. เกรดเฉลี�ย GPAX 5 ภาคเรยีน 2.75 ขึ�นไป (15%)
2. TPAT 3 (30%)
3. A-Level (40%)
   - วิชาภาษาอังกฤษ (10%)
   - วิชาคณิตศาสตร1์ (10%)
   - วิชาฟ�สกิส ์(10%)
   - วิชาเคม ี(10%)
4. สอบสมัภาษณ ์(15%)

TCAS ปการศึกษา 2566
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น



คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา จํานวนรบั คุณสมบติั

7. วิศวกรรมโลหการ (วศ.บ.) 6

1. เป�นผู้ที�กําลังศกึษาชั�นมธัยมชั�นป�ที� 6 หรอืสาํเรจ็การ
ศกึษาชั�นมธัยมศกึษาชั�นป�ที� 6 หรอืเทียบเท่า
 2. เป�นผูที้�มีจํานวนหนว่ยกิตกลุ่มสาระการเรยีนรูวิ้ทย ์= 22
และกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิต = 12 
เกณฑ์การพจิารณา
 1. เกรดเฉลี�ย GPAX 5 ภาคเรยีน 2.75 ขึ�นไป (15%)
 2. TPAT 3 (30%)
 3. A-Level (40%)
  - วิชาภาษาอังกฤษ (10%)
  - วิชาคณิตศาสตร1์ (10%)
  - วิชาฟ�สกิส ์(10%)
  - วิชาเคม ี(10%)
 4. สอบสมัภาษณ ์(15%)

TCAS ปการศึกษา 2566
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น



คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา จํานวนรบั คุณสมบติั

8. วิศวกรรมเครื�องกล 
(วิชาเอกวิศวกรรมระบบราง)

(วศ.บ.)
 

10

1. เป�นผู้ที�กําลังศกึษาชั�นมธัยมชั�นป�ที� 6 หรอืสาํเรจ็การ
ศกึษาชั�นมธัยมศกึษาชั�นป�ที� 6 หรอืเทียบเท่า
 2. เป�นผูที้�มีจํานวนหนว่ยกิตกลุ่มสาระการเรยีนรูวิ้ทย ์= 22
และกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิต = 12 
เกณฑ์การพจิารณา
 1. เกรดเฉลี�ย GPAX 5 ภาคเรยีน 2.75 ขึ�นไป (15%)
 2. TPAT 3 (30%)
 3. A-Level (40%)
  - วิชาภาษาอังกฤษ (10%)
  - วิชาคณิตศาสตร1์ (10%)
  - วิชาฟ�สกิส ์(10%)
  - วิชาเคม ี(10%)
 4. สอบสมัภาษณ ์(15%)

TCAS ปการศึกษา 2566
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น



คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา จํานวนรบั คุณสมบติั

9. วิศวกรรมเครื�องกล
ระบบอัตโนมติั

หุน่ยนต์ และป�ญญาประดิษฐ์
(วศ.บ.)

10

1. เป�นผู้ที�กําลังศกึษาชั�นมธัยมชั�นป�ที� 6 หรอืสาํเรจ็การ
ศกึษาชั�นมธัยมศกึษาชั�นป�ที� 6 หรอืเทียบเท่า
 2. เป�นผูที้�มีจํานวนหนว่ยกิตกลุ่มสาระการเรยีนรูวิ้ทย ์= 22
และกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิต = 12 
เกณฑ์การพจิารณา
 1. เกรดเฉลี�ย GPAX 5 ภาคเรยีน 3.50 ขึ�นไป (15%)
 2. TPAT 3 (30%)
 3. A-Level (40%)
  - วิชาภาษาอังกฤษ (10%)
  - วิชาคณิตศาสตร1์ (10%)
  - วิชาฟ�สกิส ์(10%)
  - วิชาเคม ี(10%)
 4. สอบสมัภาษณ ์(15%)

TCAS ปการศึกษา 2566
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น



คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา จํานวนรบั คุณสมบติั

10. ฟ�สกิสอุ์ปกรณก์ารแพทย์
(วท.บ.)

 
5

1. เป�นผู้ที�กําลังศกึษาชั�นมธัยมชั�นป�ที� 6 หรอืสาํเรจ็การ
ศกึษาชั�นมธัยมศกึษาชั�นป�ที� 6 หรอืเทียบเท่า
 2. เป�นผูที้�มีจํานวนหนว่ยกิตกลุ่มสาระการเรยีนรูวิ้ทย ์= 22
และกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิต = 12 
เกณฑ์การพจิารณา
 1. เกรดเฉลี�ย GPAX 5 ภาคเรยีน 2.75 ขึ�นไป (15%)
 2. TPAT 3 (30%)
 3. A-Level (40%)
  - วิชาภาษาอังกฤษ (10%)
  - วิชาคณิตศาสตร1์ (10%)
  - วิชาฟ�สกิส ์(10%)
  - วิชาเคม ี(10%)
 4. สอบสมัภาษณ ์(15%)

TCAS ปการศึกษา 2566
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น



คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา จํานวนรบั คุณสมบติั

11. เคม-ีบูรณาการ  (วท.บ.) 5

1. เป�นผู้ที�กําลังศกึษาชั�นมธัยมชั�นป�ที� 6 หรอืสาํเรจ็การ
ศกึษาชั�นมธัยมศกึษาชั�นป�ที� 6 หรอืเทียบเท่า
เกณฑ์การพจิารณา
 1. เกรดเฉลี�ย GPAX 5 ภาคเรยีน 2.75 ขึ�นไป (15%)
 2. TGAT1 (10%)
 3. TGAT2 (10%)
 4. TGAT3 (10%)
 5. A-Level (40%)
  - วิชาภาษาอังกฤษ (10%)
  - วิชาคณิตศาสตร1์ (10%)
  - วิชาฟ�สกิส ์(10%)
  - วิชาเคม ี(10%)
 4. สอบสมัภาษณ ์(15%)

TCAS ปการศึกษา 2566
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น



คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา จํานวน
รบั คุณสมบัติ

12. เคม-ีอุตสาหกรรม (วท.บ.) 5

1. เป�นผูที้�กําลังศกึษาชั�นมธัยมชั�นป�ที� 6 หรอืสาํเรจ็การ
ศกึษาชั�นมธัยมศึกษาชั�นป�ที� 6 หรอืเทียบเท่า
เกณฑ์การพจิารณา
 1. เกรดเฉลี�ย GPAX 5 ภาคเรยีน 2.75 ขึ�นไป (15%)
 2. TGAT1 (10%)
 3. TGAT2 (10%)
 4. TGAT3 (10%)
 5. A-Level (40%)
  - วิชาภาษาอังกฤษ (10%)
  - วิชาคณิตศาสตร1์ (10%)
  - วิชาฟ�สกิส ์(10%)
  - วิชาเคม ี(10%)
 4. สอบสมัภาษณ์ (15%)

TCAS ปการศึกษา 2566
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น



คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา จํานวนรบั คุณสมบติั

13. วิศวกรรมโยธา
(วิชาเอกวิศวกรรมระบบราง)

  (วศ.บ.)
1

คณุสมบติั
1. เป�นผูที้�กําลังศกึษาชั�นมธัยมศกึษาป�ที� 6
2. มผีลการเรยีนเฉลี�ยสะสมชั�นมธัยมศกึษาป�ที� 4-6 (5 เทอม)  ไมน้่อยกว่า
3.00
3. มผีลการเรยีนเฉลี�ยสะสมกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ในชั�นมธัยมศกึษาป�ที� 4-6
(5 เทอม) กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ไมน้่อยกว่า 3.00
4. มผีลการเรยีนเฉลี�ยสะสมกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ในชั�นมธัยมศกึษาป�ที� 4-6
(5 เทอม) กลุ่มสาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ไมน่อ้ยกว่า
3.00
เกณฑ์การพจิารณา
1. GPAX 5 ภาคเรยีน (10%)
2. TGAT 3 (10%)
3. TPAT 3 (30%)
4. A-Level (50%)
   - วิชาภาษาอังกฤษ (10%)
   - วิชาคณิตศาสตร1์ (15%)
   - วิชาฟ�สกิส ์(15%)
   - วิชาเคม ี(10%)

TCAS ปการศึกษา 2566
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น



คณะบรหิารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ

สาขาวิชา จํานวนรบั คุณสมบติั

1.การจัดการนวัตกรรม
ทางธุรกิจ (บธ.บ.) 25

1. เป�นผูที้�กําลังศกึษาชั�นมธัยมศกึษาชั�นป�ที� 6
หรอืสาํเรจ็การศกึษาชั�นมธัยมศกึษาชั�นป�ที� 6
หรอืเทียบเท่า
 2. GPAX 5 ภาคเรยีน 2.50 ขึ�นไป (60%)
 3. สอบสมัภาษณ ์(40%)

2. การตลาด (บธ.บ.)
 10

3. เทคโนโลยธุีรกิจดิจิทัล
(บธ.บ.) 5

4. การบญัช ี(บช.บ.) 5

TCAS ปการศึกษา 2566
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น



คณะบรหิารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ

สาขาวิชา จํานวนรบั คุณสมบติั

5. การจัดการโลจิสติกส ์(บธ.บ.) 30
1. เป�นผูที้�กําลังศกึษาชั�นมธัยมศกึษาชั�นป�ที� 6
หรอืสาํเรจ็การศกึษาชั�นมธัยมศกึษาชั�นป�ที� 6
หรอืเทียบเท่า
2. GPAX 5 ภาคเรยีน 2.50 ขึ�นไป (40%)
3. สอบสมัภาษณ ์(60%)6. การจัดการการท่องเที�ยวและ

การบรกิาร (บธ.บ.)
 

10

TCAS ปการศึกษา 2566
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น



คณะบรหิารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ

สาขาวิชา จํานวนรบั คุณสมบติั

7. การบรหิารธุรกิจ
แบบบูรณาการ (บธ.บ.) 20 1. เป�นผูที้�กําลังศกึษาชั�นมธัยมศกึษาชั�นป�ที� 6

หรอืสาํเรจ็การศกึษาชั�นมธัยมศกึษาชั�นป�ที� 6
หรอืเทียบเท่า
2. GPAX 5 ภาคเรยีน 2.50 ขึ�นไป (60%)
3. สอบสมัภาษณ ์(40%)8. การจัดการธุรกิจ

บูรณาการภาษา (บธ.บ.) 20

TCAS ปการศึกษา 2566
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น



TCAS ปการศึกษา 2566
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น


