


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน่ 

ขอประกาศใหผู้้สมัครสอบคัดเลือกฯ ทราบดังนี้ 

“อย่าหลงเช่ือบุคคลที่แอบอ้างวา่สามารถชว่ยเหลือท่าน 

ให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ไดโ้ดยเรยีกค่าใชจ้า่ยต่างๆ” 

หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบพบว่ามกีารปลอมแปลงเอกสาร 

การสมัคร หรือพบว่าคุณวุฒิการสมัครไม่ตรง 

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด ในการรับเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยฯ 

จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ  

 เงื่อนไขในการสมัครสอบคัดเลือกฯ 

1. การสมัครผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) ถือว่าผูส้มัครสอบเป็นผู้ลงลายมือช่ือและรับรอง

ความถูกต้องของขอ้มูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติวา่ด้วยธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมคีวามผิดอาญา ฐาน -

แจ้งความเท็จ 

2. การสมัครด้วยตนเอง ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครในใบสมัครตามความเป็นจริง ให้ครบถ้วน    

และชัดเจน โดยการเขียนตัวบรรจงด้วยปากกาสีด าหรือสีน้ าเงิน หากผูส้มัครสอบจงใจกรอกข้อมูล      

อันเป็นเท็จ อาจมีความผิดอาญา ฐาน แจ้งความเท็จ 

3. ผูส้มัครจะต้องรับผดิชอบในการรับรองตนเองว่าเป็นผูส้ าเร็จการศกึษา หรอืเป็นผู้ที่ก าลังจะส าเร็จ

การศกึษาก่อนวันเปิดภาคการศกึษา ตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ    

ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจรงิ ในกรณีที่มคีวามผดิพลาดอันเกิดจากผูส้มัครสอบ เช่น กรณี

ผูส้มัครสอบมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนดในแตล่ะสาขา หรอืไม่ส าเร็จการศกึษาก่อนวันเปิด-     

ภาคการศกึษา มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแตต่้น   

และหมดสิทธิ์ที่จะเข้าศกึษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ 



  

  

 
 
 
 

คำนำ 
 

  ระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตร ี
และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 (เฉพาะผู้ที่สมัครสอบระดับ ปวส. 
เท่านั้น) , ปวช. , ปวส. และปริญญาตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น         
แบ่งการรับสมัคร ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ  
  1.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

    หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
  2.) ระดับปริญญาตรี รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
  3.) ระดับปริญญาตรี รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
  4.) ระดับบัณฑิตศึกษา รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี 
  รับสมัครทั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยใช้วิธสีมัครสอบด้วยตนเอง หรือสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ในส่วนของระเบียบการ
ฉบับนี้ประกอบด้วยใบสมัครและคู่มือแสดงรายละเอียดวิธีการสมัครสอบ สาขาวิชาที่เปิดรับ และคุณสมบัติ
ของผู้สมัคร หากมีปัญหาให้ตดิต่อโดยตรงที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หมายเลขโทรศัพท์ 
043-283709 หรือ 043-283700 ต่อ 1611 
 
 
            แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
       งานบริการการศึกษา  สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น 

 
  



สารบัญ 
 
เรื่อง                          หน้า 
 
ค าน า ก 

- ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2561 
- ประวัติโดยย่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
- การแบ่งหน่วยงานและหลักสูตรที่เปิดสอน 
- การจัดการศึกษา 
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน 

           และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2554 
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน 

           และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554 
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ค่าสนับสนุนการศึกษา ส าหรับนักศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
- วัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก 
- ข้อปฏิบัติของผู้สอบคัดเลือก 
- การรับสมัครสอบคัดเลือกและตัวอย่างใบสมัคร 
- คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาที่เปิดรับ ระดับ ปวส. / ป.ตรี / บัณฑิตศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา 2561 
- ตารางการสอบคัดเลือก 
- รายละเอียดวิชาที่จะสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. / ป.ตร ี/ บัณฑิตศึกษา       

ประจ าปีการศึกษา 2561 
- ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา 
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ปฏิทินการรบัสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
ระดับปริญญาตรี และระดบับัณฑิตศึกษา 

รับผูส้ําเร็จการศึกษาระดับ ปวช., ปวส., ม.6, และปรญิญาตรี  ประจาํปีการศึกษา 2561 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน  วิทยาเขตขอนแก่น 
 

รายการกิจกรรม วัน  เดือน  ปี  สถานที่ 
1. จําหน่ายใบสมัคร 1 ธ.ค. 60 – 23 ก.พ. 61 - แผนกงานประชาสัมพันธ์  

อาคาร 1 ชั้น 1 (วันเวลาราชการ) 
2. รับสมัคร 

2.1 สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
2.2 สมัครด้วยตนเอง 

 
1 ธ.ค. 60 – 16 ก.พ. 61 
1 ธ.ค. 60 – 23 ก.พ. 61 

- แผนกงานส่งเสรมิวิชาการและ 
งานทะเบียน อาคาร 1 ชั้น 1 
วิทยาเขตขอนแก่น  
(วันเวลาราชการ) 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ  
สถานที่สอบ  ห้องสอบ  และเลขที่นั่งสอบ 
-  กลุ่มสอบคัดเลือก 

 
5 มี.ค. 61 

 

- ติดบอร์ด วิทยาเขตขอนแก่น 
- www.kkc.rmuti.ac.th 

4. การสอบคัดเลือก 
4.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
4.2 ระดับปริญญาตรี 

กลุ่มท่ี 1  
- หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 
- หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)                            
กลุ่มท่ี 2 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)/บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

      4.3 ระดับบัณฑิตศึกษา 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 
 

 
ศ. 23 มี.ค. 61 

 
ส. 24 มี.ค. 61 

 
 
 
 

อา. 25 มี.ค. 61 
 
 
 
 

อา.  25 มี.ค. 61 
 

 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น            
ถ. ศรีจันทร์ อ. เมือง จ. ขอนแก่น 
 
 
(รายละเอียดตามท่ีระบุใน 
บัตรประจําตัวเลขที่นั่งสอบ) 
 
 
 
 
 

ณ  สาขาวิชา 
 

5. ประกาศผลสอบข้อเขียน 
-  เฉพาะกลุ่มสอบคัดเลือกระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี 

 
5  เม.ย. 61 

- ติดบอร์ด วิทยาเขตขอนแก่น 
- www.kkc.rmuti.ac.th 

6. สอบสัมภาษณ์ 
-  เฉพาะกลุ่มสอบคัดเลือกระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี 

 
25 เม.ย. 61 

- วิทยาเขตขอนแก่น 

7. ประกาศผลสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย 
-  กลุ่มสอบคัดเลือกทุกระดับ 

 
11 พ.ค. 61 

- ติดบอร์ด วิทยาเขตขอนแก่น 
- www.kkc.rmuti.ac.th 

8.   (ชําระเงินค่าขึ้น/ลงทะเบียน นักศึกษาใหม่/รายงานตัว/ส่งเอกสาร 
      หลักฐาน/ชําระค่าอุปกรณ์การศึกษา/ตรวจสุขภาพ/ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
 

16 พ.ค. 61 
17 พ.ค. 61 
18 พ.ค. 61 

- อาคารวิทยบริการ  ชั้น 1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น           
ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

 
       กําหนดการปฐมนิเทศจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
หมายเหตุ  ปฏิทินการสอบคัดเลือกฯ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  วันเปิดภาคเรียนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

 
1 

 
ปฏิทินการรบัสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
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รายการกิจกรรม วัน  เดือน  ปี  สถานที่ 
1. จําหน่ายใบสมัคร 1 ธ.ค. 60 – 23 ก.พ. 61 - แผนกงานประชาสัมพันธ์  

อาคาร 1 ชั้น 1 (วันเวลาราชการ) 
2. รับสมัคร 

2.1 สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
2.2 สมัครด้วยตนเอง 

 
1 ธ.ค. 60 – 16 ก.พ. 61 
1 ธ.ค. 60 – 23 ก.พ. 61 

- แผนกงานส่งเสรมิวิชาการและ 
งานทะเบียน อาคาร 1 ชั้น 1 
วิทยาเขตขอนแก่น  
(วันเวลาราชการ) 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ  
สถานที่สอบ  ห้องสอบ  และเลขที่นั่งสอบ 
-  กลุ่มสอบคัดเลือก 

 
5 มี.ค. 61 

 

- ติดบอร์ด วิทยาเขตขอนแก่น 
- www.kkc.rmuti.ac.th 

4. การสอบคัดเลือก 
4.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
4.2 ระดับปริญญาตรี 

กลุ่มท่ี 1  
- หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 
- หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)                            
กลุ่มท่ี 2 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)/บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

      4.3 ระดับบัณฑิตศึกษา 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 
 

 
ศ. 23 มี.ค. 61 

 
ส. 24 มี.ค. 61 

 
 
 
 

อา. 25 มี.ค. 61 
 
 
 
 

อา.  25 มี.ค. 61 
 

 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น            
ถ. ศรีจันทร์ อ. เมือง จ. ขอนแก่น 
 
 
(รายละเอียดตามท่ีระบุใน 
บัตรประจําตัวเลขที่นั่งสอบ) 
 
 
 
 
 

ณ  สาขาวิชา 
 

5. ประกาศผลสอบข้อเขียน 
-  เฉพาะกลุ่มสอบคัดเลือกระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี 

 
5  เม.ย. 61 

- ติดบอร์ด วิทยาเขตขอนแก่น 
- www.kkc.rmuti.ac.th 

6. สอบสัมภาษณ์ 
-  เฉพาะกลุ่มสอบคัดเลือกระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี 

 
25 เม.ย. 61 

- วิทยาเขตขอนแก่น 

7. ประกาศผลสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย 
-  กลุ่มสอบคัดเลือกทุกระดับ 

 
11 พ.ค. 61 

- ติดบอร์ด วิทยาเขตขอนแก่น 
- www.kkc.rmuti.ac.th 

8.   (ชําระเงินค่าขึ้น/ลงทะเบียน นักศึกษาใหม่/รายงานตัว/ส่งเอกสาร 
      หลักฐาน/ชําระค่าอุปกรณ์การศึกษา/ตรวจสุขภาพ/ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
 

16 พ.ค. 61 
17 พ.ค. 61 
18 พ.ค. 61 

- อาคารวิทยบริการ  ชั้น 1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น           
ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

 
       กําหนดการปฐมนิเทศจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
หมายเหตุ  ปฏิทินการสอบคัดเลือกฯ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  วันเปิดภาคเรียนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

 
1 

 
ปฏิทินการรบัสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

ระดับปริญญาตรี และระดบับัณฑิตศึกษา 
รับผูส้ําเร็จการศึกษาระดับ ปวช., ปวส., ม.6, และปรญิญาตรี  ประจาํปีการศึกษา 2561 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน  วิทยาเขตขอนแก่น 
 

รายการกิจกรรม วัน  เดือน  ปี  สถานที่ 
1. จําหน่ายใบสมัคร 1 ธ.ค. 60 – 23 ก.พ. 61 - แผนกงานประชาสัมพันธ์  

อาคาร 1 ชั้น 1 (วันเวลาราชการ) 
2. รับสมัคร 

2.1 สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
2.2 สมัครด้วยตนเอง 

 
1 ธ.ค. 60 – 16 ก.พ. 61 
1 ธ.ค. 60 – 23 ก.พ. 61 

- แผนกงานส่งเสรมิวิชาการและ 
งานทะเบียน อาคาร 1 ชั้น 1 
วิทยาเขตขอนแก่น  
(วันเวลาราชการ) 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ  
สถานที่สอบ  ห้องสอบ  และเลขที่นั่งสอบ 
-  กลุ่มสอบคัดเลือก 

 
5 มี.ค. 61 

 

- ติดบอร์ด วิทยาเขตขอนแก่น 
- www.kkc.rmuti.ac.th 

4. การสอบคัดเลือก 
4.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
4.2 ระดับปริญญาตรี 

กลุ่มท่ี 1  
- หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 
- หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)                            
กลุ่มท่ี 2 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)/บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

      4.3 ระดับบัณฑิตศึกษา 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 
 

 
ศ. 23 มี.ค. 61 

 
ส. 24 มี.ค. 61 

 
 
 
 

อา. 25 มี.ค. 61 
 
 
 
 

อา.  25 มี.ค. 61 
 

 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น            
ถ. ศรีจันทร์ อ. เมือง จ. ขอนแก่น 
 
 
(รายละเอียดตามท่ีระบุใน 
บัตรประจําตัวเลขที่นั่งสอบ) 
 
 
 
 
 

ณ  สาขาวิชา 
 

5. ประกาศผลสอบข้อเขียน 
-  เฉพาะกลุ่มสอบคัดเลือกระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี 

 
5  เม.ย. 61 

- ติดบอร์ด วิทยาเขตขอนแก่น 
- www.kkc.rmuti.ac.th 

6. สอบสัมภาษณ์ 
-  เฉพาะกลุ่มสอบคัดเลือกระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี 

 
25 เม.ย. 61 

- วิทยาเขตขอนแก่น 

7. ประกาศผลสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย 
-  กลุ่มสอบคัดเลือกทุกระดับ 

 
11 พ.ค. 61 

- ติดบอร์ด วิทยาเขตขอนแก่น 
- www.kkc.rmuti.ac.th 

8.   (ชําระเงินค่าขึ้น/ลงทะเบียน นักศึกษาใหม่/รายงานตัว/ส่งเอกสาร 
      หลักฐาน/ชําระค่าอุปกรณ์การศึกษา/ตรวจสุขภาพ/ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
 

16 พ.ค. 61 
17 พ.ค. 61 
18 พ.ค. 61 

- อาคารวิทยบริการ  ชั้น 1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น           
ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

 
       กําหนดการปฐมนิเทศจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
หมายเหตุ  ปฏิทินการสอบคัดเลือกฯ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  วันเปิดภาคเรียนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

1



2 
 

 

ประวัติโดยย่อ 
. 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เดิมชื่อ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น หรือ วิทยาลัยเทคนิค
ไทย – เยอรมันขอนแก่น  โดยได้จัดตั้งขึ้นตามความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและรัฐบาลแห่ง 
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2506 โดยอยู่ในสังกัดกองโรงเรียนพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม  และต่อมายา้ยเข้าสังกัด
กองวิทยาลยัเมื่อปี พ.ศ. 2516 กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร จัดตั้งขึ้นในสถานที่เดิมซึ่งเป็นที่สาธารณะ ตำบลพระลับ  
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  และซื้อท ี่ด ินเพ ิ่มด ้วยเงินงบประมาณอีก 20 ไร  ่ ป  ีพ .ศ . 2514  ได ้ท ี่ด ินจากโรงเรียน           
บ้านหนองใหญ ่อีก 16 ไร ่รวมเป็น 72 ไร่ (โดยกรมอาชีวศึกษาได้จัดหาที่ดินชดเชยให้ในบริเวณใกล้เคียงกัน) ปัจจุบันมีพื้นที่
รวม 101 ไร ่ปี พ.ศ.2530 ได้รับบริจาคพื้นที่สาธารณประโยชน์โคกหนองหว้าและโคกหนองไผ ่โดยพระครูสิริสารธรรม        
และชาวบ้านโคกสี ตำบลโคกส ีอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อีก 280 ไร ่ ใช้เป็นพื้นที่การศึกษาแห่งที่ 2 เพื่อใช้ฝึกนักศึกษา
สาขาช่างกลเกษตร วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรตลอดจนเพื่อรองรบัคณะใหม่ในอนาคต   
. 
          ช่วงเริ่มก่อตั้ง  รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน ี ได้จัดส่งผู้เชีย่วชาญมาสอนและจัดสรรเครื่องมือ  เครื่องจักร  และ
อุปกรณ์ที่จำเป็น  ให้ทุนพัฒนาครูและนักศึกษาโดยส่งไปอบรมและศึกษา  ณ  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนับตั้งแต่  ปี พ.ศ. 
2508 - 2516  การบุกเบิกสถานที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและโรงฝึกงาน  เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2506 
โรงฝึกงานหลังแรกที่สำเร็จเรียบร้อยคือโรงงานแผนกวิชาช่างไฟฟ้า  เมื่อ พ.ศ. 2507  โดยจัดการศึกษาเป็น 2 ระดับ คือ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ รับนักศึกษาที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3) เข้าเรียนตามหลักสูตร 3 ปี  เพื่อผลิตช่างใน
ระดับช่างฝีมือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รับนักศึกษาที่สำเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพเข้าศึกษาต่อตามหลักสูตร 2 ปี 
(สำหรับรอบบ่ายหลักสูตร 3  ปี) เพื่อฝึกให้เปน็ช่างเทคนิค  วิทยาลัยฯ  เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2507 จำนวน 
52 คน  สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา  2513  จำนวน 37 คน 
. 
          วันที ่ 14  มีนาคม  พ.ศ 2509  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จ- 
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ฯ ได้เสด็จมาทรงเปิดวิทยาลัยฯ  และทรงปลูกต้นประดู่พระราชทานแก่วิทยาลัยฯ ซึ่งวิทยาลัยฯ
ได้ถือเอาวันที ่14 มีนาคม ของทุกปีเปน็วันสถาปนาของวิทยาเขตขอนแก่น และถือเอาต้นประดู่เป็นต้นไม้ประจำวิทยาเขต
ซึ่งสาขาวิชาที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับช่างฝีมือ ประกอบด้วย ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ ช่างท่อและ
ประสาน  ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ช่างก่อสร้าง และช่างไฟฟ้า  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ระดับช่างเทคนคิ  ประกอบด้วย  แผนกวชิาเครื่องกล และแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง  โดยเปิดสอนเป็นครั้งแรกพร้อมกันตามความ
ร่วมมือระหว่างรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและรัฐบาลแหง่ประเทศไทย ในโครงการความช่วยเหลือ 2 ด้าน  คือ          
ด้านเทคนิค  ด้วยการจัดสรรเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ ์ และด้านการศึกษาเพือ่พัฒนาครูอาจารย์และนกัศึกษา  โดยส่งไป
ฝึกอบรมและศึกษา ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
. 

ในป ีพ.ศ.2515  เมื่ออาคารเรียนของแผนกวิชาเครื่องกล (อาคาร 2 ปัจจุบัน) สร้างเสร็จพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์และ
เครื่องจักรที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเรียบร้อยแล้ว คณาจารย์ชาวไทยและเยอรมันร่วมกับ
นักศึกษาได้สร้างและติดตั้งเฟืองขนาดใหญ่ทำด้วยโลหะแผ่นจำนวน 3 ตัว  ประกอบเข้าด้วยกันซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ยังเป็นที่
ภาคภูมิใจทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจนถึงทุกวันนี้ โดยเฟืองแต่ละตัวมีข้อความว่า  “ฝีมือ  ระเบียบวินัย  น้ำใจ” แล้วนำไป
ติดตั้งไว้ที่ฝาผนังด้านนอกหน้าอาคารเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อาคารเรียนของแผนกวิชาเครื่องกล 
หรืออาคาร 2 ในปัจจุบัน โดยเป็นที่ร ู้ก ันว่านี่ค ือสัญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี  ในปี พ.ศ.2552 สมาคมศิษย์เก่าไทยเยอรมันภาคตะวันออก ได้ร่วมบริจาคทุนสร้างเฟืองขนาดใหญ่ทำ
ด้วยโลหะทองเหลืองขบกันมีอักษรคำว่า  “ฝีมือ  ระเบียบวินัย  น้ำใจ” วางบนฐานที่เป็นแท่นปูนสี่เหลี่ยม หน้าอาคารเรียน
รวม (อาคาร 12)   
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ประวัติโดยย่อ 
. 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เดิมชื่อ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น หรือ วิทยาลัยเทคนิค
ไทย – เยอรมันขอนแก่น  โดยได้จัดตั้งขึ้นตามความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและรัฐบาลแห่ง 
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2506 โดยอยู่ในสังกัดกองโรงเรียนพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม  และต่อมายา้ยเข้าสังกัด
กองวิทยาลยัเมื่อปี พ.ศ. 2516 กรมอาชีวศกึษา กระทรวงศึกษาธกิาร จัดตั้งขึ้นในสถานที่เดิมซึ่งเป็นที่สาธารณะ ตำบลพระลับ  
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  และซื้อท ี่ด ินเพ ิ่มด ้วยเงินงบประมาณอีก 20 ไร  ่ ป  ีพ .ศ . 2514  ได ้ท ี่ด ินจากโรงเรียน           
บ้านหนองใหญ ่อีก 16 ไร ่รวมเป็น 72 ไร่ (โดยกรมอาชีวศึกษาได้จัดหาที่ดินชดเชยให้ในบริเวณใกล้เคียงกัน) ปัจจุบันมีพื้นที่
รวม 101 ไร ่ปี พ.ศ.2530 ได้รับบริจาคพื้นที่สาธารณประโยชน์โคกหนองหว้าและโคกหนองไผ ่โดยพระครูสิริสารธรรม        
และชาวบ้านโคกสี ตำบลโคกส ีอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อีก 280 ไร ่ ใช้เป็นพื้นที่การศึกษาแห่งที่ 2 เพื่อใช้ฝึกนักศึกษา
สาขาช่างกลเกษตร วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรตลอดจนเพื่อรองรับคณะใหม่ในอนาคต   
. 
          ช่วงเริ่มก่อตั้ง  รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน ี ได้จัดส่งผู้เชีย่วชาญมาสอนและจัดสรรเครือ่งมือ  เครื่องจักร  และ
อุปกรณ์ที่จำเป็น  ให้ทุนพัฒนาครูและนักศึกษาโดยส่งไปอบรมและศึกษา  ณ  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนับตั้งแต่  ปี พ.ศ. 
2508 - 2516  การบุกเบิกสถานที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและโรงฝึกงาน  เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2506 
โรงฝึกงานหลังแรกที่สำเร็จเรียบร้อยคือโรงงานแผนกวิชาช่างไฟฟ้า  เมื่อ พ.ศ. 2507  โดยจัดการศึกษาเป็น 2 ระดับ คือ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ รับนักศึกษาที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3) เข้าเรียนตามหลักสูตร 3 ปี  เพื่อผลิตช่างใน
ระดับช่างฝีมือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รับนักศึกษาที่สำเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพเข้าศึกษาต่อตามหลักสูตร 2 ปี 
(สำหรับรอบบ่ายหลักสูตร 3  ปี) เพื่อฝึกให้เป็นช่างเทคนิค  วิทยาลัยฯ  เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2507 จำนวน 
52 คน  สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา  2513  จำนวน 37 คน 
. 
          วันที ่ 14  มีนาคม  พ.ศ 2509  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จ- 
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ฯ ได้เสด็จมาทรงเปิดวิทยาลัยฯ  และทรงปลูกต้นประดู่พระราชทานแก่วิทยาลัยฯ ซึ่งวิทยาลัยฯ
ได้ถือเอาวันที ่14 มีนาคม ของทุกปีเปน็วันสถาปนาของวิทยาเขตขอนแก่น และถือเอาต้นประดู่เป็นต้นไม้ประจำวิทยาเขต
ซึ่งสาขาวิชาที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับช่างฝีมือ ประกอบด้วย ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ ช่างท่อและ
ประสาน  ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ช่างก่อสร้าง และช่างไฟฟ้า  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ระดับช่างเทคนคิ  ประกอบด้วย  แผนกวชิาเครื่องกล และแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง  โดยเปิดสอนเป็นครั้งแรกพร้อมกันตามความ
ร่วมมือระหว่างรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและรัฐบาลแหง่ประเทศไทย ในโครงการความช่วยเหลือ 2 ด้าน  คือ          
ด้านเทคนิค  ด้วยการจัดสรรเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ ์ และด้านการศึกษาเพือ่พัฒนาครูอาจารย์และนกัศึกษา  โดยส่งไป
ฝึกอบรมและศึกษา ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
. 

ในป ีพ.ศ.2515  เมื่ออาคารเรียนของแผนกวิชาเครื่องกล (อาคาร 2 ปัจจุบัน) สร้างเสร็จพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์และ
เครื่องจักรที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเรียบร้อยแล้ว คณาจารย์ชาวไทยและเยอรมันร่วมกับ
นักศึกษาได้สร้างและติดตั้งเฟืองขนาดใหญ่ทำด้วยโลหะแผ่นจำนวน 3 ตัว  ประกอบเข้าด้วยกันซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ยังเป็นที่
ภาคภูมิใจทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจนถึงทุกวันนี้ โดยเฟืองแต่ละตัวมีข้อความว่า  “ฝีมือ  ระเบียบวินัย  น้ำใจ” แล้วนำไป
ติดตั้งไว้ที่ฝาผนังด้านนอกหน้าอาคารเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อาคารเรียนของแผนกวิชาเครื่องกล 
หรืออาคาร 2 ในปัจจุบัน โดยเป็นที่ร ู้ก ันว่านี่ค ือสัญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี  ในปี พ.ศ.2552 สมาคมศิษย์เก่าไทยเยอรมันภาคตะวันออก ได้ร่วมบริจาคทุนสร้างเฟืองขนาดใหญ่ทำ
ด้วยโลหะทองเหลืองขบกันมีอักษรคำว่า  “ฝีมือ  ระเบียบวินัย  น้ำใจ” วางบนฐานที่เป็นแท่นปูนสี่เหลี่ยม หน้าอาคารเรียน
รวม (อาคาร 12)   
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ปี พ.ศ.2516 เปิดสอนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างยนต ์ ช่างเขียนแบบเครื่องกล และช่างท่อและประสาน คณะวิชา
วิชาช่างไฟฟ้า ประกอบด้วย แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยฯ เริ่มเป ิดสอนรอบบ่ายเมื่อป ีการศึกษา 2513 ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเป็นช่างฝีมือ ส่วนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเป็นช่างเทคนิคตั้งแต่ปีการศึกษา 2516          
เป็นต้นมา 

ปี พ.ศ. 2518 เข้าร่วมเป็นวิทยาเขตหนึ่งในสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา โดยในปี พ.ศ. 2531 ได้รับ
พระราชทานนามเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

ปี พ.ศ. 2548 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (เดิม) 
จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัย รวม 9 แห่ง แต่ละแห่งมีลักษณะเป็นนิติบุคคล  ปัจจุบันวิทยาเขตขอนแก่น เป็นวิทยาเขตหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย  4  
ส่วนราชการ  คือ  สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  และคณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดการศึกษาทั้งในระดับต่ำกว่าปริญญา ระดับปริญญาตร ี และระดับบัณฑิตศึกษา  จาก
สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับระดับอาชีวศึกษา สายช่างอุตสาหกรรม  ในอนาคตมีเป้าหมายที่จะจัด
การศึกษาระดบัสูงกว่าระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบนัการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ตลอดเกือบ 50 ปีที่
ผ่านมาภายใต้ปรัชญา“ฝีมือ ระเบียบวินัย น้ำใจ" ชื่อเสยีงของเทคนิคไทย - เยอรมนั ขอนแก่น เป็นที่ประจักษ์ในด้านฝีมือ 
ความรู ้ความสามารถ ศิษย์เก่าที่สำเร็จจากสถาบนัการศึกษาแห่งนี้เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชนเสมอมา 

วันนี้เราก้าวมาสู่การเป็นวิทยาเขตฯ  ในมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อย่างสมภาคภูม ิจัดการศกึษาตั้งแต่
ระดับต่ำกว่าปริญญา ระดับปริญญาตรี  และระดับปริญญาโท ทั้งในด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ 
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ซึ่งมีบัณฑิตที่จบการศึกษาในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 1,000 คน ภายใต้ปณิธานว่า“ราชมงคลสร้าง
คนสู่งานเชี่ยวชาญเทคโนโลยี” 

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ก่อกำเนิดมาจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2548 ข้อความว่า “เพื่อให้สถานศึกษาของ
รัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญา  เป็นนิติบุคคล  ดำเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีความ
คล่องตัว  มีเสรีภาพทางวิชาการ  ภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัยสมควรจัดตั้ง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
จำนวน 9 แห่ง  ขึ้นแทน  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ด้านวิชาชีพ  และเทคโนโลยี  ที่มีวัตถปุระสงค์ให้การศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ  ทำการสอน 
ทำการวิจัย  ผลิตครูวิชาชีพ  ให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยีและทำนุบำรุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  
เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางในระดับปริญญาเป็นหลัก" 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีผู้บริหารตำแหน่งรองอธิการบดีประจำวิทยาเขต ปฏิบัติ
หน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งสำนักงานอธิการบดีตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่ผลิตบณัฑิตนักปฏิบัติ นอกจากนี้ยังปรับปรงุหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา หลากหลายสาขาโดยเปิดกว้างให้โอกาสแก่นักศึกษาที่
จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เข้าศึกษาต่อได้ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี และนักเรียนที่จบ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตร ี ตามความต้องการของผู้เรียน  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้  
เพื่อมุ่งมั่นสร้างคุณค่าที่ดีแก่สังคมและประเทศชาติสืบไป 
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การแบ่งหน่วยงานและหลักสูตรที่เปิดสอน 

สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น (ส่วนงานสนับสนุน) 
•   งานบริการการศึกษา 

•   งานบริหารทรัพยากร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  ระดับปริญญาตรี 

•   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต แผนการเรียน 4 ปี และเทียบโอน รับผู้สำเร็จการศึกษา  ม.6 , ปวช.   
และ ปวส. 

•   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แผนการเรียน 4 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 

  ระดับบัณฑิตศึกษา 
•   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผนการเรียน 2 ปี แผน ก แบบ ก-2 รับผู้สำเร็จการศึกษา ปริญญาตร ี

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
       ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

•   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนการเรียน 2 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษา  ม.6 , ปวช. 

     ระดับปริญญาตรี 
•   หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต แผนการเรียน 2 ปี ต่อเนื่อง รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. 

•   หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต แผนการเรียน 4 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 , ปวช. 

•   หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต แผนการเรียน 5 ปี และเทียบโอน รับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 , ปวช.  
และ ปวส. 

•   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แผนการเรียน 4 ป ีรับผู้สำเร็จการศึกษา  ม.6 
 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       ระดับปริญญาตรี 

•   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แผนการเรียน 4 ป ีและเทียบโอน รับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6, ปวช. และ ปวส. 

•   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต แผนการเรียน 4 ป ีและเทียบโอน รับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6, ปวช. และ ปวส. 

นโยบายคุณภาพ 
 “เรามุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีคณุภาพ  ตอบสนองความพอใจของผู้รับบริการ   
ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” 
 
 

สถานที่ติดต่อ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น 
150  ถนนศรีจันทร์  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000 
โทรสาร   0-4323-7483   WEBSITE  :  WWW.KKC.RMUTI.AC.TH 

โทร.   043-283709 หรือ 043-283700 ต่อ 1611 
แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 1 ชั้น 1 
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  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  จัดการศึกษาออกเป็น 3 ระดับ แบ่งเป็น 2 ภาค คือ 
ภาคปกติ และภาคสมทบ ดังนี ้

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง มี  1  คณะ  คือ 
o คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 ระดับปริญญาตรี  มี  3  คณะ  ได้แก่ 
o คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
o คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
o คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ระดับบัณฑิตศึกษา มี 2 คณะ คือ 
o คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
o คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษา
บังคับ คือ ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ในภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

มหาวิทยาลัยฯ อาจจัดให้มีภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษา 5-8 สัปดาห์ โดย
เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 

 

ตารางเวลาเรียน  
 

รายการ จันทร์ - ศุกร์ เสาร์  
ภาคปกติ  08.00  -  16.00 น. 08.00   -    16.00  น.  (ตามความจ าเป็น) 
ภาคสมทบ     17.00  -  21.00  น. 08.00   -    16.00  น.  (ตามความจ าเป็น) 
 
วิธีการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

 การรับนักศึกษา และผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ที่มีคุณวุฒิ  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  และระดับปริญญาตรี  สมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  
ต้องผ่านกระบวนการสมัครสอบ  สอบข้อเขียน  สอบสัมภาษณ์  มีรายช่ือในประกาศผลสอบ เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษา   
เข้าประชุมฟังค าช้ีแจง  ผ่านการตรวจโรคและเอกซเรย์  ในวัน – เวลาที่ก าหนดในแต่ละสาขาวิชา  ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  
และเข้ารับการปฐมนิเทศ  ตามวันและเวลาที่ก าหนด  เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การจัดการศึกษา 
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1.   วัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์   
1.1   วัตถุประสงค์  

1.1.1    เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ ได้ผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถ และความถนัดตรงตามสาขาที่เรียน 
1.1.2    เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.2   องค์ประกอบ 
จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
1.2.1   ผลการสอบวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาชีพเฉพาะ 
1.2.2   ผลการสอบสัมภาษณ์  ความรู้ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพ การตรวจโรคและการเอ็กซเรย์  โดย  

การตรวจโรคและการเอกซเรย์  เพื่อหาข้อมูลประกอบการพิจารณาความพร้อม ความเหมาะสมเป็น
ครั้งสุดท้าย ก่อนการรับเข้าศึกษาต่อ ซึ่งการให้คะแนนกำหนดโดยกรรมการสอบของสาขาวิชาที่ทำการ
คัดเลือก 

2.   วิธีการและขั้นตอนการเลือกสาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่สมัคร สูงสุด 1 อันดับ โดยผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติในสาขาวิชาที่ประสงค์
จะเข้าศึกษาตามที่กำหนดไว้ ก่อนการยื่นใบสมัคร 

3.   วิธีการและขั้นตอนการเลือกสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี 
ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่สมัคร สูงสุด 3 อันดับ โดยที่ทุกอันดับต้องอยู่ในรหัสกลุ่มสอบเดียวกัน ผู้สมัครต้อง

ตรวจสอบคุณสมบัติในสาขาวิชาที่ประสงค์จะเข้าศึกษาตามที่กำหนดไว้ ก่อนการยื่นใบสมัคร 

เกณฑ์การเลือกสาขาวิชาโดยทั่วไปมีดังนี้ : 
3.1   ผู้สมัครจะเลือกสาขาวิชา อันดับที่ 2 หรือ ที่ 3 ได้ สาขาวิชานั้นจะต้องเป็นกลุ่มสอบเดียวกันกับสาขาวิชาที่ 
       เลือกเป็นอันดับที่ 1 
3.2   ในกรณีที่สาขาวิชาที่เลือกเป็นอันดับที่ 1 ไม่มีสาขาวิชาอื่นในกลุ่มสอบเดียวกัน ไม่สามารถจะเลือก สาขาวิชา 

อันดับที่ 2 หรือ 3 ได้ ให้เลือกเพียงอันดับเดียว 
3.3   การให้เลือกสาขาวิชา อันดับที่ 2 หรือ 3 นี้ มหาวิทยาลัยฯ เปิดโอกาสให้ในกรณ ีสาขาวิชาที่เลือกเป็นอันดับที่ 

2 หรือ ที่ 3 นั้นมีผู้สมัครในอันดับที่ 1 ไม่ครบตามจำนวนรับ โดย มหาวิทยาลัยฯ จะให้โอกาสกับผู้ที่เลือก 
สาขาวิชาที่เป็นอันดับที่ 1 ก่อน  มหาวิทยาลัยฯ อาจจะพิจารณาตัดผู้ที่ได้คะแนนสอบต่ำกว่า 50% หรือที่
คณะกรรมการพิจารณากำหนดให้ “ไม่ผ่าน” การสอบคัดเลือกได้ 

3.4   ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เลือกได้ทั้ง 3 อันดับ ไม่จำเป็นต้องเลือกครบทั้ง 3 อันดับก็ได้  
3.5   กรณีที่ผู้สมัครเลือก สาขาวิชา อันดับที ่2 หรือ 3 ที่ผิดไปจากเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด จะถือว่าการเลือก

สาขาวิชา อันดับที่ 2 หรือ 3 นั้นเป็นโมฆะ 

4.   วิธีการและขั้นตอนการเลือกสาขาวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา 
ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่สมัคร สูงสุด 2 อันดับ โดยที่ทุกอันดับต้องอยู่ในรหัสกลุ่มสอบเดียวกัน ผู้สมัครต้อง

ตรวจสอบคุณสมบัติในสาขาวิชาที่ประสงค์จะเข้าศึกษาตามที่กำหนดไว้ ก่อนการยื่นใบสมัคร 

เกณฑ์การเลือกสาขาวิชาโดยทั่วไปมีดังนี้ : 
4.1   ผู้สมัครจะเลือกสาขาวิชา อันดับที่ 2 ได้ สาขาวิชานั้นจะต้องเป็นกลุ่มสอบเดียวกันกับสาขาวิชาที่เลือกเป็น 
       อันดับที่ 1 
4.2   กรณีที่ผู้สมัครเลือก สาขาวิชา อันดับที่ 2 ผิดไปจากเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด จะถือว่าการเลอืก-

สาขาวิชา อันดับที่ 2 นั้นเป็นโมฆะ 
 

การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
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1. ให้ปฏิบัติตามระเบียบการสอบโดยเคร่งครัด มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ  จะระงับสิทธิ์ในการสอบของท่าน และไม่พิจารณา
ตรวจกระดาษค าตอบของท่าน 

1.1 ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบก่อนก าหนดเวลาสอบ และหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที และไม่อนุญาตให้ออก
จากห้องสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ภายในเวลาครึ่งหนึ่งของเวลาสอบแต่ละวิชา 

1.2 ในการสอบทุกครั้งผู้เข้าสอบต้องน าบัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ 
บัตรอื่นใดที่มีรูปถ่ายปรากฏอยู่และเป็นบัตรที่หน่วยงานราชการเป็นผู้ออกให้  วางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ  
หรือแสดงต่อกรรมการก ากับห้องสอบ 

1.3 ห้ามน ากระดาษใด ๆ เข้าห้องสอบ และห้ามน ากระดาษค าถาม หรือ กระดาษค าตอบ ออกจากห้องสอบ 
1.4 ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น เมื่ออยู่ในห้องสอบ หรือ ออกจากห้องสอบ 
1.5 ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เมื่อเข้าไปในสถานท่ีสอบ หรือห้องสอบ 
1.6 ห้ามน าเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ 
1.7 ถ้าทุจริตในการสอบ มหาวิทยาลัยฯ จะไม่พิจารณาผลสอบ 
1.8 กรณีที่นักศึกษาไม่ได้น าบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่มีรูปถ่ายปรากฏอยู่มาในวันสอบ จะไม่

อนุญาตให้เข้าห้องสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

2. ให้น าอุปกรณ์การสอบมาดังต่อไปนี ้
2.1 ดินสอ  2  B 
2.2 ยางลบดินสอ 
2.3 ที่เหลาดินสอ 
2.4 ปากกาด า / ปากกาน้ าเงิน 

 

ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบคัดเลือก 
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1. การรับสมัครสอบคัดเลือก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  แบ่งการรับสมัครออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

1.1   สมัครผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์(Internet) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ ์ 2561 
และ ชำระเงินค่าสมัครให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้สนใจสมัคร สามารถดูรายละเอียดระเบียบ
การสอบฯ จากเว็บไซต์  WWW.KKC.RMUTI.AC.TH

1.2   สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. 

(วันเวลาราชการ) ณ แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 1 ชั้น 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล-
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 

2. เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือก
2.1   เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัคร ในวันรับสมัครสอบครั้งนี้ยังไม่ต้องใช้เอกสารในการสมัครสอบ สำหรับ

ผู้สมัครสอบที่ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ให้นำหลักฐานมาแสดงในวันรายงานตัวหรือก่อนวันเปิดภาคการศกึษาเป็นอย่าง
ช้า (รายละเอียดหลักฐานในการรายงานตัวปรากฏอยู่ที่หน้าปกด้านในของระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ) 

2.2 ในวันสอบคัดเลือกหรือวันสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครสอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน หรือ  
บัตรอื่นใดที่มีรูปถ่ายปรากฏอยู่ และเป็นบัตรที่หน่วยงานราชการเป็นผู้ออกให้มาแสดงด้วยทกุครั้ง 

3. เงื่อนไขในการสมัครสอบคัดเลือก
3.1   การสมัครผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้อง

ของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น 
หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดอาญา ฐานแจ้งความเท็จ 

3.2  .การสมัครด้วยตนเอง ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครในใบสมัครตามความเป็นจริงให้ครบถ้วนและชัดเจน โดยการ
เขียนตัวบรรจงด้วยปากกาสีดำหรือสีน้ำเงิน หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดอาญา ฐาน-
แจ้งความเท็จ 

3.3  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการรับรองตนเองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาก่อน-    
วันเปิดภาคการศึกษา ตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็น
จริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ เช่น กรณีผู้สมัครสอบมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดในแต่ละ
สาขา หรือไมส่ำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  
ในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น และหมดสิทธิ์ที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ 

4. ข้อแนะนำสำหรับผู้สมัคร
เพื่อให้การสมัครสอบคัดเลือกของนักเรียนนักศึกษาไม่เกิดข้อผิดพลาดขอให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำ ดังต่อไปนี้ : 

4.1   ผู้สมัครควรศึกษาและอ่านรายละเอียดในระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อฯ ให้เข้าใจก่อนการกรอกใบสมัคร 
4.2   ตรวจสอบวุฒิที่รับเข้าศึกษาของสาขาวิชาที่ผู้สมคัรต้องการสมัครในระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อฯ ให้ตรงกับ

วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร พร้อมอ่านรายละเอียดวิธีการขั้นตอนในการเลือกสาขาวชิา 
4.3   กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน 
4.4   ตรวจสอบ  วัน/เวลา/สถานที่ การรับสมัครสอบคัดเลือก 

การรับสมัครสอบคัดเลือก
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5. การสมัครด้วยตนเอง
 

ข้ันตอนการสมัครสอบด้วยตนเอง 

6. การสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 

ข้ันตอนการสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียด ระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ได้ท่ี  Web Site  WWW.KKC.RMUTI.AC.TH 

เข้าไปสมัครสอบที่หน้าเว็บไซต์ 

กรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วนและถูกต้อง 

ยืนยันข้อมูล 

พิมพ์ใบสมัคร (Bill Payment) 

ชำระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคาร (ธ.กรุงไทยทุกสาขา) 

ตรวจสอบสถานะการชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์ 

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ ตรวจสอบห้องสอบ และที่นั่งสอบ 

5.1  ผู้สมัครซื้อระเบียบการ ได้ที่ แผนกงานประชาสัมพันธ์ 
     อาคาร 1 ชั้น 1 ราคา 100 บาท 
5.2  ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน 
5.3  ยื่นให้เจ้าหน้าที่รับสมัครบันทึกข้อมูล และชำระเงิน 
     ค่าสมัครสอบ จำนวน 200 บาท 
5.4  รับบัตรประจำตัวสอบ 

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

6.1 ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
6.1.1 เลือกวิทยาเขตที่ต้องการสมัคร 
6.1.2 กรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วนและถูกต้อง 
6.1.3 ยืนยันข้อมูล 
6.1.4 พิมพ์ใบสมัคร (Bill Payment) 
6.1.5 ชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร  (ธนาคารกรุงไทย 
       ทุกสาขา) จำนวน 300 บาท และให้มารับ 
        ระเบียบการรับสมัคร ที่แผนกงานส่งเสริม- 
        วิชาการและงานทะเบียน อาคาร 1 ชั้น 1 
6.1.6 ตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินผ่านทางเว็บไซต์ 
        หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ 
6.1.7 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ ตรวจสอบ 
        ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ

ยื่นใบสมัครและชำระเงินค่าสมัครสอบ 

รับบัตรประจำตัวสอบ 

ผู้สมัครซื้อระเบียบการ 

กรอกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องชัดเจน 

ตัวอย่างการเขียน
ใบสมัคร 

    ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ   ประจ าปีการศึกษา  2561 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตขอนแก่น 
(กรุณาศึกษาระเบยีบการให้เข้าใจก่อนเขียนใบสมัคร) 

โปรดเขียนข้อความ  โดยพิมพ์หรือเขยีนด้วยตัวบรรจง  ท าเครื่องหมาย  ในช่อง   และเขยีนตัวเลขในช่อง  

ชื่อผู้สมัคร  นาย นาง นางสาว................สายสวรรค.์..............นามสกุล....... .......รักการเรียน.................................... 

   REF. 2(1)  รหัสสาขาวิชาที่เลือกสมัครอันดับ 1   ตวัเลข    ตัวอักษร (.หนึ่ง .)(.ศูนย์..)(..หนึ่ง...) สาขา..ช่างกลโรงงาน.. 
หมายเหต ุ  กรณีที่ตัวเลขกับตัวอักษรไม่ตรงกัน  มหาวิทยาลัยฯ จะยึดตวัอักษรเป็นหลัก 

สมัครโดยใช้คุณวุฒิ  ม. 6    ปวช.    อื่น ๆ ระบุ...................................................................................... 
รหัสประจ าตัวประชาชน ตัวเลข   ---- 

ตัวอักษร  ......-..................................-.........................................-.................-...................................................... 
วันเดือน/ปีเกิด...................................................................สัญชาติ...............................เช้ือชาติ.....................................ศาสนา.................................. 
ชื่อสถานศึกษาเดิม.....................................................................................................................จังหวัด...................................................................... 
แผนการเรียน/แผนก/สาขาวิชา (ที่จบมา)..................................................................................................................................................................... 
สถานที่ที่สามารถติดต่อทางไปรษณีย์ได้สะดวก (กรุณาเขียนขอ้ความให้ชัดเจน เพื่อผลประโยชน์ของนักศึกษาเอง) 

เลขที่/หมู่บ้าน................................หมู่ที่.........................ตรอก/ซอย.........................................ถนน....................................................... 
ต าบล/แขวง...................................................................อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด.................................................. 
รหัสไปรษณีย์.............................................................โทรศัพท์.............................................อีเมล์......................................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทั้งหมดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

หากมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิและคุณสมบัติของข้าพเจ้าไม่ตรงตามที่
มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางมหาวิทยาลัยฯ เพิกถอนสิทธิ์ การสมัครสอบคัดเลือกทุกประการ 

       ลงชื่อ.......................................................................ผู้สมัครสอบ 
 (..................................................................) 

         วันที่...........เดือน..................พ.ศ. ................. 

ระดับ  ปวส. 

10 กันยายน 2540 ไทย ไทย พทุธ 
วิทยาลยัเทคนิคขอนแก่น ขอนแก่น 

เขียนแบบเคร่ืองกล 

1 - ศรีจันทร์ - 
ในเมือง เมือง ขอนแก่น 

4 0 0 0 0 0 - 4332 -7492 Z-SWAN@YAHOO.COM 

 

การช าระเงนิ   ไดรั้บเงินค่าสมคัรสอบ      ปวส.     200  บาท 

ผูรั้บช าระเงิน.......................................( เจา้หนา้ท่ีการเงิน ) 

สายสวรรค์  รักการเรียน 
นางสาวสายสวรรค ์ รักการเรียน 

10               ม.ค.             2561 

 

 

1 1 0 

3 7 8 9 0 0 0 4 5 1 0 7 4 
สาม  เจ็ด แปด เก้า ศูนย์  ศูนย์ ศูนย์ ส่ี ห้า หน่ึง   เจ็ด ศูนย์  ส่ี 
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ตัวอย่างการเขียน
ใบสมัคร 

    ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ   ประจ าปีการศึกษา  2561 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตขอนแก่น 
(กรุณาศึกษาระเบยีบการให้เข้าใจก่อนเขียนใบสมัคร) 

โปรดเขียนข้อความ  โดยพิมพ์หรือเขยีนด้วยตัวบรรจง  ท าเครื่องหมาย  ในช่อง   และเขยีนตัวเลขในช่อง  

ชื่อผู้สมัคร  นาย นาง นางสาว................สายสวรรค.์..............นามสกุล....... .......รักการเรียน.................................... 

   REF. 2(1)  รหัสสาขาวิชาที่เลือกสมัครอันดับ 1   ตวัเลข    ตัวอักษร (.หนึ่ง .)(.ศูนย์..)(..หนึ่ง...) สาขา..ช่างกลโรงงาน.. 
หมายเหต ุ  กรณีที่ตัวเลขกับตัวอักษรไม่ตรงกัน  มหาวิทยาลัยฯ จะยึดตวัอักษรเป็นหลัก 

สมัครโดยใช้คุณวุฒิ  ม. 6    ปวช.    อื่น ๆ ระบุ...................................................................................... 
รหัสประจ าตัวประชาชน ตัวเลข   ---- 

ตัวอักษร  ......-..................................-.........................................-.................-...................................................... 
วันเดือน/ปีเกิด...................................................................สัญชาติ...............................เช้ือชาติ.....................................ศาสนา.................................. 
ชื่อสถานศึกษาเดิม.....................................................................................................................จังหวัด...................................................................... 
แผนการเรียน/แผนก/สาขาวิชา (ที่จบมา)..................................................................................................................................................................... 
สถานที่ที่สามารถติดต่อทางไปรษณีย์ได้สะดวก (กรุณาเขียนขอ้ความให้ชัดเจน เพื่อผลประโยชน์ของนักศึกษาเอง) 

เลขที่/หมู่บ้าน................................หมู่ที่.........................ตรอก/ซอย.........................................ถนน....................................................... 
ต าบล/แขวง...................................................................อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด.................................................. 
รหัสไปรษณีย์.............................................................โทรศัพท์.............................................อีเมล์......................................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทั้งหมดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

หากมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิและคุณสมบัติของข้าพเจ้าไม่ตรงตามที่
มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางมหาวิทยาลัยฯ เพิกถอนสิทธิ์ การสมัครสอบคัดเลือกทุกประการ 

       ลงชื่อ.......................................................................ผู้สมัครสอบ 
 (..................................................................) 

         วันที่...........เดือน..................พ.ศ. ................. 

ระดับ  ปวส. 

10 กันยายน 2540 ไทย ไทย พทุธ 
วิทยาลยัเทคนิคขอนแก่น ขอนแก่น 

เขียนแบบเคร่ืองกล 

1 - ศรีจันทร์ - 
ในเมือง เมือง ขอนแก่น 

4 0 0 0 0 0 - 4332 -7492 Z-SWAN@YAHOO.COM 

 

การช าระเงนิ   ไดรั้บเงินค่าสมคัรสอบ      ปวส.     200  บาท 

ผูรั้บช าระเงิน.......................................( เจา้หนา้ท่ีการเงิน ) 

สายสวรรค์  รักการเรียน 
นางสาวสายสวรรค ์ รักการเรียน 

10               ม.ค.             2561 

 

 

1 1 0 

3 7 8 9 0 0 0 4 5 1 0 7 4 
สาม  เจ็ด แปด เก้า ศูนย์  ศูนย์ ศูนย์ ส่ี ห้า หน่ึง   เจ็ด ศูนย์  ส่ี 

REF.1   เลขที่ใบสมัคร 1-0001
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    ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ   ประจ าปีการศึกษา  2561 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตขอนแก่น 
(กรุณาศึกษาระเบยีบการให้เข้าใจก่อนเขียนใบสมัคร) 

โปรดเขียนข้อความ  โดยพิมพ์หรือเขยีนด้วยตัวบรรจง  ท าเครื่องหมาย  ในช่อง   และเขยีนตัวเลขในช่อง  

ชื่อผู้สมัคร  นาย นาง นางสาว.....................รักชาติ.....................นามสกลุ.........................ยิ่งชีพ.................................... 

REF. 2 (1)  รหัสสาขาวิชาที่เลือกสมัครอันดับ 1   ตวัเลข        ตัวอกัษร (...สี.่..)(.สอง.)(.หนึ่ง.) สาขา... ............ ............ .......... ... 
(2) รหัสสาขาวิชาที่เลือกสมัครอันดับ 2   ตวัเลข        ตัวอกัษร (...สี.่..)(.สอง.)(.สอง.) สาขา... ............ ............ ............ ... 
(3) รหัสสาขาวิชาที่เลือกสมัครอันดับ 3   ตวัเลข       ตัวอกัษร (...สี.่..)(.สอง.)(.สาม.) สาขา... ............ ............ .............. 

หมายเหต ุ  กรณีที่ตัวเลขกับตัวอักษรไม่ตรงกัน  มหาวิทยาลัยฯ จะยึดตวัอักษรเป็นหลัก 

สมัครโดยใช้คุณวุฒิ   ปวช.    ปวส.    อื่น ๆ ระบุ................................................ 
รหัสประจ าตัวประชาชน ตัวเลข   ---- 

ตัวอักษร  .......-..................................-.........................................-.................-....................................................... 
วันเดือน/ปีเกิด...................................................................สัญชาติ...............................เช้ือชาติ.....................................ศาสนา.................................. 
ชื่อสถานศึกษาเดิม.....................................................................................................................จังหวัด...................................................................... 
แผนการเรียน/แผนก/สาขาวิชา (ที่จบมา).................................................................................................................................................................... 
สถานที่ที่สามารถติดต่อทางไปรษณีย์ได้สะดวก (กรุณาเขียนขอ้ความให้ชัดเจน เพื่อผลประโยชน์ของนักศึกษาเอง) 

เลขที่/หมู่บ้าน................................หมู่ที่.........................ตรอก/ซอย.........................................ถนน....................................................... 
ต าบล/แขวง...................................................................อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด.................................................. 
รหัสไปรษณีย์.............................................................โทรศัพท์.............................................อีเมล์......................................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทั้งหมดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

หากมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิและคุณสมบัติของข้าพเจ้าไม่ตรงตามที่
มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางมหาวิทยาลัยฯ เพิกถอนสิทธิ์ การสมัครสอบคัดเลือกทุกประการ 

       ลงชื่อ.......................................................................ผู้สมัครสอบ 
 (......................................................................) 

         วันที่...........เดือน..................พ.ศ. ................. 

ระดับ  ปริญญาตรี 

30 กันยายน 2540 ไทย ไทย พทุธ 
วิทยาลยัเทคนิคขอนแก่น ขอนแก่น 

ช่างอุตสาหกรรม 

25 4 ศรีจันทร์ - 
ในเมือง เมือง ขอนแก่น 

4 0 0 0 0 0 - 4332 -6789 RAKCHAT@GMAIL.COM 

การช าระเงิน   ได้รับเงินค่าสมัครสอบ    ปริญญาตรี    200  บาท 

ผู้รับช าระเงิน.......................................( เจ้าหน้าที่การเงิน ) 

รักชาติ  ยิง่ชีพ 
นายรักชาติ  ยิง่ชีพ 

10             ม.ค.               2561 
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4 2 2 
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1 

3 
หน่ึง  ส่ี ศูนย์ เก้า เก้า  ศูนย์ ศูนย์ หน่ึง หน่ึง หน่ึง   สอง สอง  สาม 

วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมโลหการ 

4 2 3 วิศวกรรมโยธา 

ตัวอย่างการเขียน
ใบสมัคร 
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    ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ   ประจ าปีการศึกษา  2561 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตขอนแก่น 
(กรุณาศึกษาระเบยีบการให้เข้าใจก่อนเขียนใบสมัคร) 

โปรดเขียนข้อความ  โดยพิมพ์หรือเขยีนด้วยตัวบรรจง  ท าเครื่องหมาย  ในช่อง   และเขยีนตัวเลขในช่อง  

ชื่อผู้สมัคร  นาย นาง นางสาว......................มานะชัย.....................นามสกลุ......................ใฝศ่ึกษา.................................... 

REF. 2 (1)  รหัสสาขาวิชาที่เลือกสมัครอันดับ 1   ตวัเลข         ตัวอกัษร (.หก.)(.ศูนย์.)(.หนึ่ง.) สาขา... ............ ............ .......... ... 
(2) รหัสสาขาวิชาที่เลือกสมัครอันดับ 2   ตวัเลข        ตัวอกัษร (.หก.)(.ศูนย์.)(.สอง.) สาขา... ............ ............ ............ ... 

หมายเหต ุ  กรณีที่ตัวเลขกับตัวอักษรไม่ตรงกัน  มหาวิทยาลัยฯ จะยึดตวัอักษรเป็นหลัก 

สมัครโดยใช้คุณวุฒิ   ปริญญาตรี    อื่น ๆ ระบุ................................................ 
รหัสประจ าตัวประชาชน ตัวเลข   ---- 

ตัวอักษร  ......-..................................-.........................................-.................-....................................................... 
วันเดือน/ปีเกิด...................................................................สัญชาติ...............................เช้ือชาติ.....................................ศาสนา.................................. 
ชื่อสถานศึกษาเดิม.....................................................................................................................จังหวัด...................................................................... 
แผนการเรียน/แผนก/สาขาวิชา (ที่จบมา).................................................................................................................................................................... 
สถานที่ที่สามารถติดต่อทางไปรษณีย์ได้สะดวก (กรุณาเขียนขอ้ความให้ชัดเจน เพื่อผลประโยชน์ของนักศึกษาเอง) 

เลขที่/หมู่บ้าน................................หมู่ที่.........................ตรอก/ซอย.........................................ถนน....................................................... 
ต าบล/แขวง...................................................................อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด.................................................. 
รหัสไปรษณีย์.............................................................โทรศัพท์.............................................อีเมล์......................................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทั้งหมดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

หากมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิและคุณสมบัติของข้าพเจ้าไม่ตรงตามที่
มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางมหาวิทยาลัยฯ เพิกถอนสิทธิ์ การสมัครสอบคัดเลือกทุกประการ 

       ลงชื่อ.......................................................................ผู้สมัครสอบ 
 (......................................................................) 

         วันที่...........เดือน..................พ.ศ. ................. 

ระดับ  บัณฑิตศึกษา 

20 มนีาคม 2535 ไทย ไทย พทุธ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 

วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล 

1 - ศรีจันทร์ - ในเมือง เมือง ขอนแก่น 
4 0 0 0 0 0 - 4391 -5082 MANACHAI@GMAIL.COM 

การช าระเงิน   ได้รับเงินค่าสมัครสอบ    ปริญญาโท    200  บาท 

ผู้รับช าระเงิน.......................................( เจ้าหน้าที่การเงิน ) 

มานะชัย   ใฝ่ศึกษา 
นายมานะชยั   ใฝ่ศึกษา 
10             ม.ค.               2561 

 

 

 

6 0 1 
6 2 0 

8 3 7 9 0 0 0 4 5 1 0 7 4 
สาม  เจ็ด แปด เก้า ศูนย์  ศูนย์ ศูนย์ ส่ี ห้า หน่ึง   เจ็ด ศูนย์  ส่ี 

วิศวกรรมเคร่ืองกล (วศ.ม.) ปกติ 
วิศวกรรมเคร่ืองกล (วศ.ม.) สมทบ 

ตัวอย่างการเขียน
ใบสมัคร 

REF.1   เลขที่ใบสมัคร 2-0001

20
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    ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ   ประจ าปีการศึกษา  2561 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตขอนแก่น 
(กรุณาศึกษาระเบยีบการให้เข้าใจก่อนเขียนใบสมัคร) 

โปรดเขียนข้อความ  โดยพิมพ์หรือเขยีนด้วยตัวบรรจง  ท าเครื่องหมาย  ในช่อง   และเขยีนตัวเลขในช่อง  

ชื่อผู้สมัคร  นาย นาง นางสาว......................มานะชัย.....................นามสกลุ......................ใฝศ่ึกษา.................................... 

REF. 2 (1)  รหัสสาขาวิชาที่เลือกสมัครอันดับ 1   ตวัเลข         ตัวอกัษร (.หก.)(.ศูนย์.)(.หนึ่ง.) สาขา... ............ ............ .......... ... 
(2) รหัสสาขาวิชาที่เลือกสมัครอันดับ 2   ตวัเลข        ตัวอกัษร (.หก.)(.ศูนย์.)(.สอง.) สาขา... ............ ............ ............ ... 

หมายเหต ุ  กรณีที่ตัวเลขกับตัวอักษรไม่ตรงกัน  มหาวิทยาลัยฯ จะยึดตวัอักษรเป็นหลัก 

สมัครโดยใช้คุณวุฒิ   ปริญญาตรี    อื่น ๆ ระบุ................................................ 
รหัสประจ าตัวประชาชน ตัวเลข   ---- 

ตัวอักษร  ......-..................................-.........................................-.................-....................................................... 
วันเดือน/ปีเกิด...................................................................สัญชาติ...............................เช้ือชาติ.....................................ศาสนา.................................. 
ชื่อสถานศึกษาเดิม.....................................................................................................................จังหวัด...................................................................... 
แผนการเรียน/แผนก/สาขาวิชา (ที่จบมา).................................................................................................................................................................... 
สถานที่ที่สามารถติดต่อทางไปรษณีย์ได้สะดวก (กรุณาเขียนขอ้ความให้ชัดเจน เพื่อผลประโยชน์ของนักศึกษาเอง) 

เลขที่/หมู่บ้าน................................หมู่ที่.........................ตรอก/ซอย.........................................ถนน....................................................... 
ต าบล/แขวง...................................................................อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด.................................................. 
รหัสไปรษณีย์.............................................................โทรศัพท์.............................................อีเมล์......................................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทั้งหมดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

หากมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิและคุณสมบัติของข้าพเจ้าไม่ตรงตามที่
มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางมหาวิทยาลัยฯ เพิกถอนสิทธิ์ การสมัครสอบคัดเลือกทุกประการ 

       ลงชื่อ.......................................................................ผู้สมัครสอบ 
 (......................................................................) 

         วันที่...........เดือน..................พ.ศ. ................. 

ระดับ  บัณฑิตศึกษา 

20 มนีาคม 2535 ไทย ไทย พทุธ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 

วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล 

1 - ศรีจันทร์ - ในเมือง เมือง ขอนแก่น 
4 0 0 0 0 0 - 4391 -5082 MANACHAI@GMAIL.COM 

การช าระเงิน   ได้รับเงินค่าสมัครสอบ    ปริญญาโท    200  บาท 

ผู้รับช าระเงิน.......................................( เจ้าหน้าที่การเงิน ) 

มานะชัย   ใฝ่ศึกษา 
นายมานะชยั   ใฝ่ศึกษา 
10             ม.ค.               2561 

 

 

 

6 0 1 
6 2 0 

8 3 7 9 0 0 0 4 5 1 0 7 4 
สาม  เจ็ด แปด เก้า ศูนย์  ศูนย์ ศูนย์ ส่ี ห้า หน่ึง   เจ็ด ศูนย์  ส่ี 

วิศวกรรมเคร่ืองกล (วศ.ม.) ปกติ 
วิศวกรรมเคร่ืองกล (วศ.ม.) สมทบ 

ตัวอย่างการเขียน
ใบสมัคร 

REF.1   เลขที่ใบสมัคร 3-0001
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1.   คุณสมบัติทั่วไป 
1.1  มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษา หรือเคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาของศาล 

เว้นแต่กรณีความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดฐานประมาท 
1.2  ต้องยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
1.3  ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
1.4  ไม่จำกัดเพศและอายุ 
1.5  ผู้สมัครต้องมีรูปร่างสันทัด และเหมาะสมที่จะศึกษาในสาขาวิชานั้น ๆ 

2.   คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
•   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา 
แผนรับ 

คุณสมบัติ 
รหัสวิชา
สอบ โควตา รับตรง รวม 

101 ช่างกลโรงงาน 15 15 30 

1. เป็นผูท้ี่สำเร็จการศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
กลุ่มสาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล  
สาขาวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชาแม่พิมพ์
พลาสติก สาขาวิชาแม่พิมพ์โลหะ สาขาวิชาอุปกรณ์จับยดึ หรือ
เทียบเท่า 

2. เป็นผูท้ี่สำเร็จการศกึษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 )      
ทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ หรือเทยีบเท่า โดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ประจำหลักสตูร 

1001 
1101 

102 
ช่างท่อและ
ประสาน 

15 15 30 

1. เป็นผูท้ี่สำเร็จการศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
กลุ่มสาขาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือเทียบเท่า  

2. เป็นผูท้ี่สำเร็จการศกึษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)        
ทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ หรือเทยีบเท่า โดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ประจำหลักสตูร 

1001 
1102 

103 

 
ช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ 
 

30 30 60 

เป็นผูท้ี่สำเร็จการศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทียบเท่า หรือเป็นไปตาม
ความเห็นชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

1001 
1103 

104 
ออกแบบ 
การผลิต 

25 5 30 

1. เป็นผูท้ี่สำเร็จการศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    
สายช่างอุตสาหกรรม โดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร   

2. เป็นผูท้ี่สำเร็จการศกึษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 )      
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเทยีบเท่า โดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ประจำหลักสูตร 

 

1001 
1104 

105 ช่างเครื่องกล 25 5 30 

เป็นผูท้ี่สำเร็จการศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงทุกสาขางาน สาขาวิชาเครื่องกล
ทุกสาขางาน สาขาวิชาโลหการทุกสาขางาน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
สาขาวิชาช่างเขียนแบบ ช่างยนต์ และสาขาวิชาที่เทียบเท่าตามที่
สาขาวิชากำหนด 
 

1001 
1105 

คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาที่เปิดรับ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา  2561 
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รหัส
สาขา 

สาขาวิชา 
แผนรับ 

คุณสมบัติ 
รหัสวิชา
สอบ โควตา รับตรง รวม 

106 ช่างกลเกษตร 10 20 30 

1. เป็นผูท้ี่สำเร็จการศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาวิชาช่างกลเกษตร สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
สาขาวิชาช่างโลหะ สาขางานในสาขาวิชาเครือ่งกล สาขาวิชา
เครื่องมือกลและซอ่มบำรุง สาขาวิชาโลหะการ สาขางานช่าง
เกษตร หรือเทียบเท่า 

2. เป็นผูท้ี่สำเร็จการศกึษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)      
หรือเทียบเท่า หรือเป็นไปตามความเหน็ชอบของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

1001 
1106 

107 ช่างยนต์ 15 15 30 
เป็นผู้ที่สำเร็จการศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)      
กลุ่มสาขา/สาขางานเครื่องกล สาขางานยานยนต์  หรือเทียบเท่า 

1001 
1107 

108 ช่างก่อสร้าง 25 5 30 
เป็นผู้ที่สำเร็จการศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  ช่างโยธา ช่างสำรวจ ช่างเทคนิค
สถาปัตยกรรม หรือเทียบเท่าตามที่กำหนด 

1001 
1108 

109 ช่างโยธา 25 5 30 
เป็นผูท้ี่สำเร็จการศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง   ชา่งโยธา ช่างสำรวจ  และช่างเทคนิค
สถาปัตยกรรม หรือเทียบเท่าตามที่กำหนด 

1001 
1108 

 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี 

•   หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)ี รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวช.  
 

รหัส
สาขา 
วิชา 

สาขาวิชา ภาค 
แผนรับ กลุ่ม

สอบ 
คุณสมบัติ 

รหัส 
วิชาสอบ โควตา รับตรง รวม 

504 

วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 
(ค.อ.บ. 5 ปี) 

ปกติ 5 15 20 - 

เป็นผูท้ี่สำเร็จการศกึษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
สาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา        ช่าง
โทรคมนาคม  
 

2001 
2106 

506 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

(ค.อ.บ. 5 ป)ี 
ปกติ 10 10 20 - 

เป็นผูท้ี่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า 2001 

2107 
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•   หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)ี รับผู้สำเร็จการศึกษา  ปวส. (เทียบโอน) 
รหัส
สาขา 
วิชา 

สาขาวิชา ภาค 
แผนรับ กลุ่ม

สอบ 
คุณสมบัติ 

รหัส 
วิชาสอบ โควตา รับตรง รวม 

301 
วิศวกรรมการเชื่อม 
(ค.อ.บ.5 ปี)  
(เทยีบโอน) 

ปกติ 25 5 30 - 

เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้สูง (ปวส.)  ประเภทหรือสายช่าง
อุตสาหกรรม ช่างโลหะ ช่างเชื่อมโลหะ ช่างท่อและ
ประสาน ช่างเชื่อม ช่างเทคนิคโลหะ ช่างกลโรงงาน 
ช่างกลโลหะ ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างเทคนิค
โลหะและโลหะการ ช่างเชื่อมโลหะและโลหะแผ่น 
ช่างโลหะการ ช่างโลหะวิทยา ช่างเทคนิค
อุตสาหกรรม ช่างออกแบบการผลิต ช่างเขียนแบบ  
ช่างเครื่องกล เทคนิคพื้นฐานหรือเทียบเท่าตามที่
สาขาวิชากำหนด โดยการเทียบโอนผลการเรยีน 

3001 
3208 

303 
วิศวกรรมเครื่องกล 
(ค.อ.บ.5 ปี)  
(เทียบโอน) 

ปกติ 20 10 30 - 

เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) ประเภทหรือสายวิชาช่าง
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ หรือเทียบเท่า
ตามที่สาขาวิชากำหนด โดยการเทียบโอน 
ผลการเรยีน 

3001 
3209 

 305 

วิศวกรรม-
อิเล็กทรอนิกส์และ-
โทรคมนาคม 
(ค.อ.บ.5 ปี)  
(เทียบโอน) 

ปกติ 15 15 30 - 

เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์-สื่อสาร สาขาอิเล็กทรอนิกส์-เทคนิค
คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์-เสียงและภาพ  
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์-อุตสาหกรรม สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์-อิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน สาขาวิชา
โทรคมนาคม หรือเทียบเท่าโดยการเทียบโอน 

3001 
3210 

 
 

•   หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร  ต่อเนื่อง) รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. 
รหัส
สาขา 
วิชา 

สาขาวิชา ภาค 
แผนรับ 

กลุ่ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ โควตา รับตรง รวม 

201 
เทคโนโลยีอุตสาหการ 
(อส.บ.) ต่อเนื่อง ปกติ 22 8 30 TEB01 

เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม  
ในสาขาวชิาเทคนิคการผลิต เทคนิคอตุสาหกรรม 
ช่างเชื่อม ช่างกลโลหะ  ช่างซ่อมบำรุง ช่างท่อ
และประสาน ช่างแม่พิมพ์ ช่างเครื่องกล–การผลิต  
ช่างเขียนแบบเครื่องกล หรือเทียบเท่าตามที่
สาขาวิชากำหนด  

3001 
3201 

203 
วิศวกรรมทอ่-
อุตสาหกรรม  
(อส.บ.) ต่อเนื่อง 

ปกติ 20 10 30 TEB01 

เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) กลุ่มสาขาวิชาช่าง
อุตสาหกรรม ช่างท่อและประสาน ช่างเชื่อมและ
โลหะแผ่น ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะการ  
เทคนิคโลหะ เทคนิคการผลิต ช่างเขียนแบบ
เครื่องกล ออกแบบการผลิต ช่างอุตสาหกรรม
เทคนิคการซ่อมบำรุง ช่างเครื่องกล หรือเทียบเท่า
ตามที่สาขาวิชากำหนด 

3001 
3201 

*หมายเหตุ : หลักสูตรเทียบโอน เรียน 3 ปี 
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รหัส
สาขา 
วิชา 

สาขาวิชา ภาค 
แผนรับ 

กลุ่ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ โควตา รับตรง รวม 

205 
เทคโนโลยีออกแบบ- 
การผลิต (อส.บ.) 
(ต่อเนื่อง) 

ปกติ 25 5 30 TEB01 

เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) กลุ่มสาขาวิชาช่าง
อุตสาหกรรม ช่างออกแบบ ช่างเขียนแบบ
เครื่องกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องกล ช่างซ่อม-
บำรุง หรือเทียบเท่าตามที่สาขาวิชากำหนด 

3001 
3201 

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา 

•   หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี) รับผู้สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี 
(แผน ก แผน ข) 

รหัส
สาขา 
วิชา 

สาขาวิชา ภาค 
แผน
รับ 

กลุ่ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ 

607 

ค.อ.ม.
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
แผน ก 
 

ปกติ 10 

ENGH04 

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านครศุาสตร์ 
อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ หรือ
เทียบเท่า ในสาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโทรคมนาคม 
วิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. เป็นผูท้ี่ได้คะแนนสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
ผ่านงานในตำแหน่งครู อาจารย ์หรือมีประสบการณ์ในการ
ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 1 ปี 

3. สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางการศึกษา ต้องเรียนปรับพื้นฐาน
ทางการศกึษาแบบ Intensive course ตามที่คณะกรรมการ
ประจำหลักสตูรกำหนด 

4. ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑข์้อ 2) และ 3) ให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการประจำหลักสูตร  

 

6004 

608 

ค.อ.ม.
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
แผน ข 
 

สมทบ 20 

*หมายเหตุ : อยู่ระหว่างขออนุมัติหลักสูตร 
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รหัส
สาขา 
วิชา 

สาขาวิชา ภาค 
แผนรับ 

กลุ่ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ โควตา รับตรง รวม 

205 
เทคโนโลยีออกแบบ- 
การผลิต (อส.บ.) 
(ต่อเนื่อง) 

ปกติ 25 5 30 TEB01 

เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) กลุ่มสาขาวิชาช่าง
อุตสาหกรรม ช่างออกแบบ ช่างเขียนแบบ
เครื่องกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องกล ช่างซ่อม-
บำรุง หรือเทียบเท่าตามที่สาขาวิชากำหนด 

3001 
3201 

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา 

•   หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี) รับผู้สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี 
(แผน ก แผน ข) 

รหัส
สาขา 
วิชา 

สาขาวิชา ภาค 
แผน
รับ 

กลุ่ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ 

607 

ค.อ.ม.
(วิศวกรรมไฟฟา้) 
แผน ก 
 

ปกติ 10 

ENGH04 

1. สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีทางด้านครศุาสตร์ 
อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ หรือ
เทียบเท่า ในสาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโทรคมนาคม 
วิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. เป็นผูท้ี่ได้คะแนนสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
ผ่านงานในตำแหน่งครู อาจารย์ หรือมีประสบการณ์ในการ
ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 1 ปี 

3. สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางการศึกษา ต้องเรียนปรับพื้นฐาน
ทางการศกึษาแบบ Intensive course ตามที่คณะกรรมการ
ประจำหลักสตูรกำหนด 

4. ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑข์้อ 2) และ 3) ให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการประจำหลักสูตร  

 

6004 

608 

ค.อ.ม.
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
แผน ข 
 

สมทบ 20 

*หมายเหตุ : อยู่ระหว่างขออนุมัติหลักสูตร 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี 

•   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (หลักสูตร 4 ปี) รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. 
รหัส
สาขา 
วิชา 

สาขาวิชา ภาค 
แผนรับ 

กลุ่ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ โควตา รับตรง รวม 

421 
วิศวกรรมอตุสาหการ 
(วศ.บ.) ปกติ 5 5 10 ENG01 

ผู้สำเรจ็การศึกษาไม่ตำ่กว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือ
เทียบเท่า ที่สาขาวิชาพิจารณาแลว้ว่ามีคุณสมบัติ
ที่เหมาะสม 

2001 
2102 

422 วิศวกรรมโลหการ 
(วศ.บ.) ปกติ 5 5 10 ENG01 

ผู้สำเรจ็การศึกษาไม่ตำ่กว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือ
เทียบเท่า ที่สาขาวิชาพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติ
ที่เหมาะสม 

2001 
2102 

423 
วิศวกรรมโยธา 
(วศ.บ.) ปกติ 5 5 10 ENG01 

ผู้สำเรจ็การศึกษาไม่ตำ่กว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือ
เทียบเท่า ที่สาขาวิชาพิจารณาแลว้ว่ามีคุณสมบัติ
ที่เหมาะสม 

2001 
2102 

 424 
วิศวกรรมเครื่องกล 
(วศ.บ.) ปกติ 5 5 10 ENG01 

ผู้สำเรจ็การศึกษาไม่ตำ่กว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือ
เทียบเท่า ที่สาขาวิชาพิจารณาแลว้ว่ามีคุณสมบัติ
ที่เหมาะสม 

2001 
2102 

425 
วิศวกรรม-
เครื่องจักรกลเกษตร 
(วศ.บ.) 

ปกติ 5 5 10 ENG01 

ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือ
เทียบเท่า ที่สาขาวิชาพิจารณาแลว้ว่ามีคุณสมบัติ
ที่เหมาะสม 

2001 
2102 

426 
วิศวกรรมหลังเก็บ-
เกี่ยวและแปรสภาพ 
(วศ.บ.) 

ปกติ 5 5 10 ENG01 

ผู้สำเรจ็การศึกษาไม่ตำ่กว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือ
เทียบเท่า ที่สาขาวิชาพิจารณาแลว้ว่ามีคุณสมบัติ
ที่เหมาะสม 

2001 
2102 

427 วิศวกรรมไฟฟ้า 
(วศ.บ.) ปกติ 5 5 10 ENG01 

ผู้สำเรจ็การศึกษาไม่ตำ่กว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือ
เทียบเท่า ที่สาขาวิชาพิจารณาแลว้ว่ามีคุณสมบัติ
ที่เหมาะสม 

2001 
2102 

428 

วิศวกรรม-
อิเล็กทรอนิกส์และ-
โทรคมนาคม 
(วศ.บ.) 

ปกติ 5 5 10 ENG01 

ผู้สำเรจ็การศึกษาไม่ตำ่กว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือ
เทียบเท่า ที่สาขาวิชาพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติ
ที่เหมาะสม 

2001 
2102 

429 วิศวกรรม-
คอมพิวเตอร์ (วศ.บ.) ปกติ 5 5 10 ENG01 

ผู้สำเรจ็การศึกษาไม่ตำ่กว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือ
เทียบเท่า ที่สาขาวิชาพิจารณาแลว้ว่ามีคุณสมบัติ
ที่เหมาะสม 

2001 
2102 

430 
วิศวกรรม- 
เมคคาทรอนิกส์ 
(วศ.บ.) 

ปกติ 5 5 10 ENG01 

ผู้สำเรจ็การศึกษาไม่ตำ่กว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือ
เทียบเท่า ที่สาขาวิชาพิจารณาแลว้ว่ามีคุณสมบัติ
ที่เหมาะสม 

2001 
2102 
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•   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต  (หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน) รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. 
รหัส
สาขา 
วิชา 

สาขาวิชา ภาค 
แผนรับ 

กลุ่ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ โควตา รับตรง รวม 

321 
วิศวกรรมอตุสาหการ 
(วศ.บ.)  (เทียบโอน) 
 

ปกติ 20 15 35 

ENG02 

.ผู้สำเรจ็การศึกษาไม่ตำ่กว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) สายช่างอุตสาหกรรม     
ช่างกลโรงงาน  ช่างโลหะ  ช่างผลิตเครื่องมือและ
แม่พิมพ์ ช่างออกแบบการผลิต ช่างท่อและ
ประสาน ช่างเครื่องกล ช่างเทคนิคการผลิต    
ช่างเขียนแบบเครื่องกล หรือเทียบเท่าที่สาขาวิชา
พิจารณาแล้วมีคุณสมบตัทิี่เหมาะสม 

3001 
3207 

322 วิศวกรรมอตุสาหการ 
(วศ.บ.)  (เทียบโอน) 

สมทบ - 30 30 

323 วิศวกรรมโยธา 
(วศ.บ.)  (เทียบโอน) ปกติ 30 5 35 

ENG03 

ผู้สำเรจ็การศึกษาไม่ตำ่กว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม 
สาขาช่างก่อสร้าง  ช่างโยธา ช่างสำรวจ  
เทคโนโลยีขนส่ง การบริหารงานก่อสร้างและ  
ช่างเขียนแบบโยธา หรือเทียบเท่า ที่สาขาวิชา
พิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม 
 

3001 
3202 

324 วิศวกรรมโยธา 
(วศ.บ.)  (เทียบโอน) 

สมทบ 20 10 30 

325 
วิศวกรรมเครื่องกล 
(วศ.บ.)  (เทียบโอน) ปกติ 20 15 35 

ENG04 

ผู้สำเรจ็การศึกษาไม่ตำ่กว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์         
ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างจักรกลหนัก ช่างกลเรอื   
ช่างกลเกษตร ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับ
อากาศ หรือเทียบเท่าที่สาขาวิชาพิจารณาแล้วว่า
มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยวิธกีารเทียบโอน 
ผลการเรยีน 
 

3001 
3203 

326 วิศวกรรมเครื่องกล 
(วศ.บ.)  (เทียบโอน) 

สมทบ - 30 30 

327 
วิศวกรรมเครื่องจักร- 
กลเกษตร 
(วศ.บ.)  (เทียบโอน) 

ปกติ 10 25 35 ENG04 

ผู้สำเรจ็การศึกษาไม่ตำ่กว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม  
ทุกสาขาวิชา โดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน 
 

3001 
3203 

329 วิศวกรรมไฟฟ้า 
(วศ.บ.)  (เทียบโอน) 

ปกติ 30 40 70 ENG05 

ผู้สำเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขา 
ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมช่างเครื่องมือวัด  
หรือเทียบเท่า ที่สาขาวิชาพิจารณาแลว้ว่ามี
คุณสมบตัิเหมาะสมโดยการเทียบโอนผลการเรียน 
 

3001 
3204 

331 

วิศวกรรม-
อิเล็กทรอนิกส์- 
และโทรคมนาคม 
(วศ.บ.)  (เทียบโอน) 

ปกติ 15 20 35 

ENG06 

ผู้สำเรจ็การศึกษาไม่ตำ่กว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) สาขาวชิาช่างอุตสาหกรรม 
สาขาช่างอิเล็กทรอนกิส์ ช่างไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์  
ช่างอิเล็กทรอนิกส์-สื่อสาร ช่างโทรคมนาคม   
ช่างอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน และเทคนิค
คอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า ที่สาขาวิชาพิจารณา
แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม 

3301 
3205 

332 

วิศวกรรม-
อิเล็กทรอนิกส์- 
และโทรคมนาคม 
(วศ.บ.)  (เทียบโอน) 

สมทบ 10 20 30 

334 
วิศวกรรม-
คอมพิวเตอร์ 
(วศ.บ.)  (เทียบโอน) 

สมทบ - 30 30 - 

ผู้สำเรจ็การศึกษาไม่ตำ่กว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) สาขาวิชาชา่งอุตสาหกรรม 
สาขาช่างอิเล็กทรอนกิส์  ช่างอิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร  
เทคนิคคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า ที่สาขาวิชาพิจารณา
แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม 

3001 
3206 

 
 

 

*หมายเหตุ หลักสูตรเทียบโอน เรียน 3 ปี 
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คณะวิศวกรรมศาสตร ์

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา 

•   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี) รับผู้สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี  
(แผน ก แบบ ก 2) 

รหัส
สาขา 
วิชา 

สาขาวิชา ภาค 
แผน
รับ 

กลุ่ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ 

601 
วิศวกรรมเครื่องกล 
(วศ.ม.) 

ปกติ 5 

ENGH01 

1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือกำลงัศึกษาอยู่ใน 
   ภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับปรญิญาตรีในสาขาวิชา 
   วศิวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร วิศวกรรม- 
   เกษตร วิศวกรรมอตุสาหการ วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรม- 
   โลหการ วิศวกรรมการผลิต 
2. หากมีคณุสมบัติไม่ตรงกบัข้อ 1. การรับเข้าศึกษาให้เป็นไป 
   ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรม 
   มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
3. การรับเขา้ศึกษาตามข้อ 1. ของผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาค 
   การศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรี จะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ 
   ผู้สมัครเข้าศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น 

6001 

602 
วิศวกรรมเครื่องกล 
(วศ.ม.) 

สมทบ 5 

 
603 

 
 

วิศวกรรมโยธา 
(วศ.ม.) 

ปกติ 5 

ENGH02 

1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
   ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   
   ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมขนส่ง   
   หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก 
   คณะกรรมการผู้รบัผิดชอบหลักสตูร 
2. หากมีคณุสมบัติไม่ตรงกบัข้อ 1. การรับเข้าศึกษาให้เป็นไป 
   ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรม 
   มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 
3. การรับเขา้ศึกษาตามข้อ 1. ของผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาค 
   การศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรี จะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ 
   ผู้สมัครเข้าศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น 

6002 

604 
วิศวกรรมโยธา  
(วศ.ม.) 

สมทบ 5 

605 
วิศวกรรมไฟฟ้า 
(วศ.ม.) 

ปกติ 5 

ENGH03 

1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
   ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  
ในสาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมระบบควบคุม  
วิศวกรรม การวัดคุม วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2. หากมีคณุสมบัติไม่ตรงกบัข้อ 1. การรับเข้าศึกษาให้เป็นไป 
   ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรม 
   มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
3. การรับเข้าศึกษาตามข้อ 1. ของผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาค 
   การศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรี จะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ 
   ผู้สมัครเข้าศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น 

6003 
 
 
 

606 
วิศวกรรมไฟฟ้า  
(วศ.ม.) 

สมทบ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29  
  

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ระดับปริญญาตร ี

•   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต / หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. 
รหัส
สาขา 
วิชา 

สาขาวิชา ภาค 
แผนรับ 

กลุ่ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ โควตา รับตรง รวม 

411 การจัดการ (บธ.บ.) ปกติ - 10 10 BIT01 
สาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

(ปวช.) สายบริหารธุรกิจหรือพณิชยกรรม 
2002 
2110 

412 การตลาด (บธ.บ.) ปกติ 10 5 15 BIT01 
สาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

(ปวช.) สายบริหารธุรกิจหรือพณิชยกรรม 
2002 
2110 

413 
ระบบสารสนเทศทาง-
คอมพิวเตอร์ (บธ.บ.) 

ปกติ - 15 15 BIT01 
สาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

(ปวช.) สายบริหารธุรกิจหรือพณิชยกรรม 
2002 
2110 

414 บัญชี (บช.บ.) ปกติ - 10 10 BIT01 
สาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

(ปวช.) สายบริหารธุรกิจหรือพณิชยกรรม 
2002 
2110 

415 
การจัดการโลจิสติกส์ 
(บธ.บ) 

ปกติ   - 5 5 BIT01 
สาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

(ปวช.) สายบริหารธุรกิจหรือพณิชยกรรม 
2002 
2110 

416 
การจัดการการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ (บธ.บ) 

ปกติ   - 5 5 BIT01 
สาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

(ปวช.) สายบริหารธุรกิจหรือพณิชยกรรม 
2002 
2110 

 

•   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต / หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน) รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. 
รหัส
สาขา 
วิชา 

สาขาวิชา ภาค 
แผนรับ 

กลุ่ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ โควตา รับตรง รวม 

311 
การจัดการ  

(บธ.บ) (เทียบโอน) 
สมทบ - 35 35 - 

สาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ

ชั@นสูง (ปวส.)  สายบริหารธุรกิจหรือพณิชยก

รรม หรือช่างอุตสาหกรรม หรือประเภทวชิา

อุตสาหกรรมท่องเทีFยวหรือมีคุณสมบติัอืFน ๆ 

ตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลอีสานวา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. 2559 หมวด 1 การรับเขา้ศึกษา 

3002 
3211 

312 
การตลาด 

(บธ.บ.) (เทียบโอน) 
สมทบ 15 20 35 - 

สาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ

ชั@นสูง (ปวส.) สายบริหารธุรกิจหรือพณิชยกรรม 

หรือมีคุณสมบติัอืFน ๆ ตามขอ้บงัคบัของ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสานวา่ดว้ย

การศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวด 1 

การรับเขา้ศึกษา 

3002 
3212 

313 

ระบบสารสนเทศ   

ทางคอมพิวเตอร์ 

(บธ.บ)  (เทียบโอน) 

สมทบ 20 15 35 - 

สาํเร็จการศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ

ชั@นสูง (ปวส.) สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

สาขาวชิาการพฒันาเวบ็เพจ สาขาวชิาเทคโนโลยี

สาํนกังาน สาขาวชิาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ สาขางาน

เทคนิคคอมพิวเตอร์  หรือสาขาวชิาอืFน ๆ 

3002 
3213 

28
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คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ระดับปริญญาตร ี

•   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต / หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. 
รหัส
สาขา 
วิชา 

สาขาวิชา ภาค 
แผนรับ 

กลุ่ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ โควตา รับตรง รวม 

411 การจัดการ (บธ.บ.) ปกติ - 10 10 BIT01 
สาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

(ปวช.) สายบริหารธุรกิจหรือพณิชยกรรม 
2002 
2110 

412 การตลาด (บธ.บ.) ปกติ 10 5 15 BIT01 
สาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

(ปวช.) สายบริหารธุรกิจหรือพณิชยกรรม 
2002 
2110 

413 
ระบบสารสนเทศทาง-
คอมพิวเตอร์ (บธ.บ.) 

ปกติ - 15 15 BIT01 
สาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

(ปวช.) สายบริหารธุรกิจหรือพณิชยกรรม 
2002 
2110 

414 บัญชี (บช.บ.) ปกติ - 10 10 BIT01 
สาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

(ปวช.) สายบริหารธุรกิจหรือพณิชยกรรม 
2002 
2110 

415 
การจัดการโลจิสติกส์ 
(บธ.บ) 

ปกติ   - 5 5 BIT01 
สาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

(ปวช.) สายบริหารธุรกิจหรือพณิชยกรรม 
2002 
2110 

416 
การจัดการการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ (บธ.บ) 

ปกติ   - 5 5 BIT01 
สาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

(ปวช.) สายบริหารธุรกิจหรือพณิชยกรรม 
2002 
2110 

 

•   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต / หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน) รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. 
รหัส
สาขา 
วิชา 

สาขาวิชา ภาค 
แผนรับ 

กลุ่ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ โควตา รับตรง รวม 

311 
การจัดการ  

(บธ.บ) (เทียบโอน) 
สมทบ - 35 35 - 

สาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ

ชั@นสูง (ปวส.)  สายบริหารธุรกิจหรือพณิชยก

รรม หรือช่างอุตสาหกรรม หรือประเภทวชิา

อุตสาหกรรมท่องเทีFยวหรือมีคุณสมบติัอืFน ๆ 

ตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลอีสานวา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. 2559 หมวด 1 การรับเขา้ศึกษา 

3002 
3211 

312 
การตลาด 

(บธ.บ.) (เทียบโอน) 
สมทบ 15 20 35 - 

สาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ

ชั@นสูง (ปวส.) สายบริหารธุรกิจหรือพณิชยกรรม 

หรือมีคุณสมบติัอืFน ๆ ตามขอ้บงัคบัของ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสานวา่ดว้ย

การศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวด 1 

การรับเขา้ศึกษา 

3002 
3212 

313 

ระบบสารสนเทศ   

ทางคอมพิวเตอร์ 

(บธ.บ)  (เทียบโอน) 

สมทบ 20 15 35 - 

สาํเร็จการศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ

ชั@นสูง (ปวส.) สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

สาขาวชิาการพฒันาเวบ็เพจ สาขาวชิาเทคโนโลยี

สาํนกังาน สาขาวชิาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ สาขางาน

เทคนิคคอมพิวเตอร์  หรือสาขาวชิาอืFน ๆ 

3002 
3213 

29
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รหัส
สาขา 
วิชา 

สาขาวิชา ภาค 
แผนรับ 

กลุ่ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ โควตา รับตรง รวม 

ทางดา้นคอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่า  โดยวธีิการ

เทียบโอนผลการเรียน หรือผูมี้คุณสมบติัอืFนๆ

ตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลอีสานวา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. 2559  

หมวด 1 การรับเขา้ศึกษา 

314 
การบัญชี 

(บช.บ)  (เทียบโอน) 
ปกติ 20 50 70 

BIT02 

สาํเร็จการศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ชั@นสูง (ปวส.) สาขาวชิาการบญัชี หรือมี
คุณสมบติัอืFน ๆ ตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลอีสานวา่ดว้ยการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวด 1 การรับเขา้
ศึกษา 

3002 
3214 

315 
การบัญชี 

(บช.บ)  (เทียบโอน) 

สมทบ 
10 25 35 

 *หมายเหตุ หลักสูตรเทียบโอน เรียน 2-3 ปี 
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  
กลุ่มช่างอุตสาหกรรม  รับผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6/ปวช. 

วันสอบ เวลา รหัส
วิชา วิชา คะแนน 

วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 9.00 – 12.00 1001 วิชาพื้นฐาน 1 120 
13.30 – 15.30 วิชาชีพเฉพาะ 100 

 

ระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต / 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต รับผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. 

วันสอบ เวลา รหัส
วิชา วิชา คะแนน 

วันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561 9.00 – 12.00 2001 วิชาพื้นฐาน 2 120 
13.30 – 15.30 วิชาชีพเฉพาะ 100 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต รับผู้ส าเร็จการศึกษา ปวส. 

วันสอบ เวลา รหัส
วิชา วิชา คะแนน 

วันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561 9.00 – 12.00 3001 วิชาพื้นฐาน 3 120 
13.30 – 15.30 วิชาชีพเฉพาะ 100 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต / หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   
รับผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. 

วันสอบ เวลา รหัส
วิชา วิชา คะแนน 

วันอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 2561 9.00 – 12.00 2002 วิชาพื้นฐาน 4 120 
13.30 – 15.30 วิชาชีพเฉพาะ 100 

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต / หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

รับผู้ส าเร็จการศึกษา ปวส. 

วันสอบ เวลา รหัส
วิชา วิชา คะแนน 

วันอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 2561 9.00 – 12.00 3002 วิชาพื้นฐาน 5 120 
13.30 – 15.30 วิชาชีพเฉพาะ 100 

*หมายเหตุ    ทุกกลุ่ม  ห้ามใช้เครื่องค านวณและไม้บรรทัดที่มีสูตรทุกชนิด 

ตารางสอบคัดเลอืก 
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ระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)  รับผู้ส าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี 

วันสอบ เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา คะแนน 

วันอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 2561 9.00 – 12.00 
6001 พื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล 80 
6002 พื้นฐานวิศวกรรมโยธา 80 
6003 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 80 

13.30 – 16.00 สอบสัมภาษณ์ 20 
 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)  รับผู้ส าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี 
วันสอบ เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา คะแนน 

วันอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 2561 9.00 – 12.00 
6004 พื้นฐานทางการศึกษา 40 

6004 พื้นฐานทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า 

40 

13.30 – 16.00 สอบสัมภาษณ์ 20 
 

*หมายเหตุ    ทุกกลุ่ม  ห้ามใช้เครื่องค านวณและไม้บรรทัดที่มีสูตรทกุชนิด 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขา เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบ 
1001 วิชาพื้นฐาน 1 ปวส.ทุกสาขา คณิตศาสตร ์  เศษส่วน  ทศนิยม  พหุนามและเศษส่วนย่อย  การแก้สมการและอสมการ  สถิติ-

เบื้องต้น  ทฤษฎีบททวินาม  ตรีโกณมติิเบื้องต้น  จำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้น  เมทริกซ์และดีเทอร-์
มิแนนท ์ ลำดับและอนุกรมของจำนวนจริง  เรขาคณิตวิเคราะห์ในระบบพิกัดฉาก                                                                                                                                                      
วิทยาศาสตร ์การเคลื่อนที ่แรงและการเคลือ่นที ่โมเมนต์และการสมดุล งานและพลังงาน ไฟฟ้า
กระแสตรง ไฟฟ้าแม่เหล็ก พลังงานศักย์ไฟฟา้  ความดันของของเหลว อิทธิพลของความร้อนต่อสาร 
สารประกอบและสารละลาย โครงสร้างและคุณสมบัติของสาร แรงในโครงสร้าง  คุณสมบัติของ
ของแข็ง 
ภาษาอังกฤษ เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับช่างเทคนิคทั่วๆ ไป รวมทั้ง
การให้คำจำกัดความ (Definition) ของเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ การอ่านกราฟ สถิต ิตาราง แผนภูมิ 
ประกาศ  รวมทั้งคำสั่ง  คำแนะนำในการปฏิบัติงาน (Instruction) ส่วนประกอบ (Parts) และหน้าที ่
(Functions) ของเครื่องจักรกลโรงงาน ลักษณะคุณสมบัติและการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์ทางช่าง
โดยทั่วไป, การบรรยายขนาด รูปร่าง จำนวนปริมาตรของวัตถ ุรูปทรงเรขาคณิตที่เกี่ยวข้องกับช่าง 
การบรรยายลำดับขั้นตอนและกระบวนการ (Process) การบรรยายเปรียบเทียบ และแสดงความ
ขัดแย้ง (Comparison & Contrast) การบรรยายเหตุผล (Cause Effect) 
ภาษาไทย  หลักและการใช้ภาษาไทย ลักษณะภาษาไทย คำประโยค สำนวนไทย โวหาร ความคิด
กับภาษา วรรณคดี  และวรรณกรรมที่สำคัญ การเขียนรายงาน การเขียนจดหมายธุรกิจ ย่อความ 
เรียงความ การอ่านจับใจความ  การฟังการพูดในชีวิตประจำวัน การพูดเพื่อธรุกิจ  การโต้วาท ีฯลฯ 
สังคมศึกษา การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจของไทย / ภูมิภาค / โลกในปัจจุบัน 
มนุษย ์  การเจรญิเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ์คุณธรรมจริยธรรม การดำเนนิชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1101 วิชาชีพเฉพาะ 

 

ช่างกลโรงงาน วัสดุช่าง ความปลอดภัยในโรงงาน เครื่องมือกลเบื้องต้น งานวัดละเอียด งานเขียนแบบเครื่องกล  
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล คำนวณงานเครื่องมือกล ขบวนการชุบแข็ง กรรมวิธีการผลิต ระบบงานสวม 
อุปกรณน์ำเจาะและจบังาน  งานแม่พิมพ์ตัดเจาะ ทฤษฎีช่างกลโรงงาน 

1102 วิชาชีพเฉพาะ 

 

ช่างท่อและ
ประสาน 

ความแข็งแรงของวัสด ุขบวนการงานเชื่อม เชื่อมแก๊ส เชื่อมไฟฟ้า สัญลักษณ์งานเชื่อม งานท่อ 
สัญลักษณ์งานท่อ งานท่อสุขภัณฑ ์งานประปา  ระบบประปาเบื้องต้น เครื่องมือกลทั่วไป งานโลหะ
แผ่น เขียนแบบเครื่องกล  เขียนแบบงานท่อ  พื้นฐานกลศาสตร์ของไหล 

1103 วิชาชีพเฉพาะ 

 

อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าเบื้องต้นและวงจรไฟฟ้าเซมิคอนดัคเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์
ระบบเสียงและเครื่องขยายเสียงเครื่องรับ-ส่งวิทยุวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการคำนวณวงจรพัลซ์
และสวิทซิงโทรทัศน์โทรคมนาคมอิเล็กทรอนิกส-์ อุตสาหกรรมดิจิตอลเบื้องต้น 

1104 วิชาชีพเฉพาะ 

 

ออกแบบการ
ผลิต 

วัสดุช่าง ความปลอดภัยในโรงงานเครื่องมือกลเบือ้งต้น งานเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบการผลิต
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล คำนวณงานเครื่องมือกล ขบวนการชุบแข็ง กรรมวิธีการผลิตระบบงานสวม
อุปกรณ์นำเจาะและจับงานงานแม่พิมพ์ตัดเจาะ เขียนแบบแผ่นคลี่เขียนแบบท่อเขียนแบบโครงสร้าง
แบบและประมาณการความแข็งแรงของวัสด ุ

1105 วิชาชีพเฉพาะ 

 

ช่างเครื่องกล งานวัดละเอียดวัสดุช่างเครื่องมือกลเบื้องต้นความปลอดภัยในโรงงาน เขียนแบบเครื่องกลชิ้นส่วน
เครื่องจักรกลและวิชาทฤษฎชี่างกลโรงงาน คณิตศาสตร์และกรรมวิธีการผลิต 

1106 วิชาชีพเฉพาะ ช่างกลเกษตร สำรวจรังว ัดพ ื้นท ี่เคร ื่องยนต์เล ็กท ั้งเบนซินและดีเซล เครื่องม ือก ่อนและหลังการเก ็บเก ี่ยว               
การชลประทานตลอดจนพื้นฐานทางช่างกลเกษตรอื่นๆ และความปลอดภัยในโรงงาน 

1107 วิชาชีพเฉพาะ 

 

ช่างยนต์ เครื่องยนต์แก๊สโซลีนดีเซล ระบบควบคุมส่งจ่ายเชื้อเพลิงไฟฟ้าและอิเล ็กทรอนิกส์ยานยนต์         
เครื่องล่างและระบบส่งกำลังรถยนต์ เครื่องปรับอากาศรถยนต ์รถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก 
คณิตศาสตร์ช่าง ช่างยนต์วัสด ุช่างชิ้นส่วนเครือ่งจักรกล 

1108 วิชาชีพเฉพาะ 

 

ช่างก่อสร้าง-
ช่างโยธา 

การสำรวจเครื่องจักรกลงานไม้ งานไม้งานปูน กำลังวัสดุ รายการงานก่อสร้างปฐพีกลศาสตร ์         
การออกแบบโครงสร้างไม้เหล็กคอนกรีต เทคโนโลยีงานประมาณราคาเทคนิคงานก่อสร้างวัสดุ
ก่อสร้าง 

 

รายละเอียดวิชาสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขา เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบ 
1001 วิชาพื้นฐาน 1 ปวส.ทุกสาขา คณิตศาสตร ์  เศษส่วน  ทศนิยม  พหุนามและเศษส่วนย่อย  การแก้สมการและอสมการ  สถิติ-

เบื้องต้น  ทฤษฎีบททวินาม  ตรีโกณมติิเบื้องต้น  จำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้น  เมทริกซ์และดีเทอร-์
มิแนนท ์ ลำดับและอนุกรมของจำนวนจริง  เรขาคณิตวิเคราะห์ในระบบพิกัดฉาก                                                                                                                                                      
วิทยาศาสตร ์การเคลื่อนที ่แรงและการเคลื่อนที ่โมเมนต์และการสมดุล งานและพลังงาน ไฟฟ้า
กระแสตรง ไฟฟ้าแม่เหล็ก พลังงานศักย์ไฟฟา้  ความดันของของเหลว อิทธิพลของความร้อนต่อสาร 
สารประกอบและสารละลาย โครงสร้างและคุณสมบัติของสาร แรงในโครงสร้าง  คุณสมบัติของ
ของแข็ง 
ภาษาอังกฤษ เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับช่างเทคนิคทั่วๆ ไป รวมทั้ง
การให้คำจำกัดความ (Definition) ของเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ การอ่านกราฟ สถิติ ตาราง แผนภูมิ 
ประกาศ  รวมทั้งคำสั่ง  คำแนะนำในการปฏิบัติงาน (Instruction) ส่วนประกอบ (Parts) และหน้าที ่
(Functions) ของเครื่องจักรกลโรงงาน ลักษณะคุณสมบัติและการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์ทางช่าง
โดยทั่วไป, การบรรยายขนาด รูปร่าง จำนวนปริมาตรของวัตถ ุรูปทรงเรขาคณิตที่เกี่ยวข้องกับช่าง 
การบรรยายลำดับขั้นตอนและกระบวนการ (Process) การบรรยายเปรียบเทียบ และแสดงความ
ขัดแย้ง (Comparison & Contrast) การบรรยายเหตุผล (Cause Effect) 
ภาษาไทย  หลักและการใช้ภาษาไทย ลักษณะภาษาไทย คำประโยค สำนวนไทย โวหาร ความคิด
กับภาษา วรรณคดี  และวรรณกรรมที่สำคัญ การเขียนรายงาน การเขียนจดหมายธุรกิจ ย่อความ 
เรียงความ การอ่านจับใจความ  การฟังการพูดในชีวิตประจำวัน การพูดเพื่อธรุกิจ  การโต้วาท ีฯลฯ 
สังคมศึกษา การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจของไทย / ภูมิภาค / โลกในปัจจุบัน 
มนุษย ์  การเจรญิเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ์คุณธรรมจริยธรรม การดำเนนิชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1101 วิชาชีพเฉพาะ 

 

ช่างกลโรงงาน วัสดุช่าง ความปลอดภัยในโรงงาน เครื่องมือกลเบื้องต้น งานวัดละเอียด งานเขียนแบบเครื่องกล  
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล คำนวณงานเครื่องมือกล ขบวนการชุบแข็ง กรรมวิธีการผลิต ระบบงานสวม 
อุปกรณน์ำเจาะและจบังาน  งานแม่พิมพ์ตัดเจาะ ทฤษฎีช่างกลโรงงาน 

1102 วิชาชีพเฉพาะ 

 

ช่างท่อและ
ประสาน 

ความแข็งแรงของวัสด ุขบวนการงานเชื่อม เชื่อมแก๊ส เชื่อมไฟฟ้า สัญลักษณ์งานเชื่อม งานท่อ 
สัญลักษณ์งานท่อ งานท่อสุขภัณฑ์ งานประปา  ระบบประปาเบื้องต้น เครื่องมือกลทั่วไป งานโลหะ
แผ่น เขียนแบบเครื่องกล  เขียนแบบงานท่อ  พื้นฐานกลศาสตร์ของไหล 

1103 วิชาชีพเฉพาะ 

 

อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าเบื้องต้นและวงจรไฟฟ้าเซมิคอนดัคเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์
ระบบเสียงและเครื่องขยายเสียงเครื่องรับ-ส่งวิทยุวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการคำนวณวงจรพัลซ์
และสวิทซิงโทรทัศน์โทรคมนาคมอิเล็กทรอนิกส-์ อุตสาหกรรมดิจิตอลเบื้องต้น 

1104 วิชาชีพเฉพาะ 

 

ออกแบบการ
ผลิต 

วัสดุช่าง ความปลอดภัยในโรงงานเครื่องมือกลเบื้องต้น งานเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบการผลิต
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล คำนวณงานเครื่องมือกล ขบวนการชุบแข็ง กรรมวิธีการผลิตระบบงานสวม
อุปกรณ์นำเจาะและจับงานงานแม่พิมพ์ตัดเจาะ เขียนแบบแผ่นคลี่เขียนแบบท่อเขียนแบบโครงสร้าง
แบบและประมาณการความแข็งแรงของวัสด ุ

1105 วิชาชีพเฉพาะ 

 

ช่างเครื่องกล งานวัดละเอียดวัสดุช่างเครื่องมือกลเบื้องต้นความปลอดภัยในโรงงาน เขียนแบบเครื่องกลชิ้นส่วน
เครื่องจักรกลและวิชาทฤษฎชี่างกลโรงงาน คณิตศาสตร์และกรรมวิธีการผลิต 

1106 วิชาชีพเฉพาะ ช่างกลเกษตร สำรวจรังว ัดพ ื้นท ี่เคร ื่องยนต์เล ็กท ั้งเบนซินและดีเซล เครื่องม ือก ่อนและหลังการเก ็บเก ี่ยว               
การชลประทานตลอดจนพื้นฐานทางช่างกลเกษตรอื่นๆ และความปลอดภัยในโรงงาน 

1107 วิชาชีพเฉพาะ 

 

ช่างยนต์ เครื่องยนต์แก๊สโซลีนดีเซล ระบบควบคุมส่งจ่ายเชื้อเพลิงไฟฟ้าและอิเล ็กทรอนิกส์ยานยนต์         
เครื่องล่างและระบบส่งกำลังรถยนต์ เครื่องปรับอากาศรถยนต ์รถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก 
คณิตศาสตร์ช่าง ช่างยนตว์สัด ุช่างชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 

1108 วิชาชีพเฉพาะ 

 

ช่างก่อสร้าง-
ช่างโยธา 

การสำรวจเครื่องจักรกลงานไม้ งานไม้งานปูน กำลังวัสดุ รายการงานก่อสร้างปฐพีกลศาสตร ์         
การออกแบบโครงสร้างไม้เหล็กคอนกรีต เทคโนโลยีงานประมาณราคาเทคนิคงานก่อสร้างวัสดุ
ก่อสร้าง 

 

รายละเอียดวิชาสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. 
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รหัสวิชา
สอบ 

ชื่อวิชา สาขา เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบ 

2001 วิชาพื้นฐาน 2 ว.ศ.บ.ทุกสาขา 
ค.อ.บ.ทุกสาขา 

คณิตศาสตร์  เซท ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ระบบจำนวน เลขยกกำลัง จำนวนเชิงซอ้น  
การแก้สมการ และอสมการ การแปรผัน ตรรกศาสตร์เบื้องต้น สถิติเบื้องต้น วิธีเรียงสับเปลี่ยน 
วิธีจัดหมู่ ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องตน้ ลิมิตและความต่อเนื่อง 
อนุพันธแ์ละฟังก์ชันพีชคณติ 
วิทยาศาสตร์  กลศาสตร์ (สถิตยศาสตร์และพลศาสตร์)  ความร้อน อุณหพลศาสตร์ คลื่น  
เสียง แม่เหลก็ไฟฟ้า ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ สสารธาตุ  
สารประกอบ สารละลายคอลอยด์ แขวนลอย ปฏิกิริยาเคมี กรด-เบส-เกลือ สารอินทรีย์      
แร่เชื้อเพลิง (ห้ามใช้เครื่องคิดเลขและไม้บรรทัดที่มสีูตรคณิตศาสตร์) 
ภาษาอังกฤษ 

1.  Structure (โครงสร้างภาษา) ( Grammar ; ไวยากรณ์ ,Vocabulary ; คำศัพท์ ) 
2.  Conversation (บทสนทนา)    
3.  Reading  Comprehension (เนื้อหาการอ่าน)   

ภาษาไทย  หลักการสะกดการันต์ (การเขียนคำ) การอ่านคำการใช้สำนวนโวหารและ 
สำนวนต่าง ๆ การเขียนแบบต่าง ๆ (การเขียนโครงการ การเขียนรายงานทางวิชาการ ฯลฯ) 
การย่อความ การอ่านเพื่อวิเคราะห์ความและหาสาระสำคัญ ความรู้เรื่องการพูดในที่ประชุมชน 
สังคม  ภูมิศาสตร์ไทย และภูมศิาสตร์สากล ประวัติศาสตร์ไทยและสากล สาขาสังคมวิทยา-
เบื้องต้น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจวัฒนธรรม ประเพณีคา่นิยมของสังคมไทย การเมือง-
การปกครองของไทย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายของไทย เหตุการณ์ปัจจุบนัของไทยและ
สากล 
มนุษย ์  การเจริญเตบิโตและพัฒนาการของมนุษย์ คุณธรรมจริยธรรม การดำรงชีวติและ
ครอบครัว เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการเรียนรู้ ความปลอดภัยในการ
ดำรงชีวิต  การจัดการกับอารมณ์และความเครียด การดำเนินชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2002 วิชาพื้นฐาน 4 ศศ.บ. 
บธ.บ. ทุกสาขา 
บช.บ. 

คณิตศาสตร์  เซท ระบบจำนวน การแก้สมการและอสมการ เลขยกกำลัง สถิติเบื้องต้น 
ความสัมพันธ์ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังชันเอกซ์โพแนนเชียล ทฤษฎีบททวินาม ลำดับและอนุกรม 
วิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธีจัดหมูแ่ละทฤษฎีความนา่จะเป็น 
วิทยาศาสตร์  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ สสาร ธาตุ สารประกอบ 
สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี   กรด ด่าง เกลือ สารอินทรีย์  แร่ เชื้อเพลิง ความร้อน แสง เสียง 
(ห้ามใช้เครื่องคิดเลขและไม้บรรทัดที่มสีูตรคณิตศาสตร์) 
ภาษาอังกฤษ  

1.  Structure (โครงสร้างภาษา) (Grammar ; ไวยากรณ ์,Vocabulary ; คำศัพท์ ) 
2.  Conversation (บทสนทนา)   
3.  Reading  Comprehension (เนื้อหาการอ่าน)   

ภาษาไทย  หลักการสะกดการันต์ (การเขียนคำ) การอ่านคำ การใช้สำนวนโวหารและ   
สำนวนต่าง ๆ การเขียนแบบต่าง ๆ (การเขียนโครงการ การเขียนรายงานทางวิชาการ ฯลฯ) 
การย่อความ การอ่านเพื่อวิเคราะห์ความและหาสาระสำคัญ ความรู้เรือ่งการพูดในที่ประชุมชน 
สังคม  ภูมิศาสตร์ไทยและภูมศิาสตร์สากล ประวัติศาสตร์ไทยและสากล  
สาขาสังคมวิทยาเบื้องต้น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรมประเพณี  
ค่านิยมของสังคมไทย การเมืองการปกครองของไทย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายของไทย 
เหตุการณ์ปัจจุบันของไทยและสากล 
มนุษย ์ การเจริญเตบิโตและพัฒนาการของมนุษย์ คุณธรรมจริยธรรม การดำรงชีวิตและ
ครอบครัว เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการเรียนรู้ ความปลอดภัยในการ
ดำรงชีวิต  การจัดการกับอารมณ์และความเครียด การดำเนินชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2101 วิชาชีพเฉพาะ 

 

อส.บ. ท่อฯ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตรช์่าง วัสดุช่าง กรรมวิธีการผลิต วงจรไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องมือ
วัดไฟฟ้าเบื้องต้น เขียนแบบเทคนิค และเทคนิคงานก่อสร้าง โยธาหลกัการทำงานเบือ้งต้นของ
เครื่องยนตเ์ผาไหม้ภายในงานท่ออุตสาหกรรมเบื้องต้น งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น 

2102 วิชาชีพเฉพาะ 

 

วศ.บ.ทุกสาขา
(เท่านั้น) 
 

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์วิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม กรรมวิธีการผลิต วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเบื้องต้น คอมพิวเตอรเ์บื้องต้น เขียนแบบวศิวกรรม และ
เทคนิคงานก่อสร้าง โยธา หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น จรรยาบรรณวิศวกร  

รายละเอียดวิชาที่จะสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. 
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รหัสวิชา
สอบ 

ชื่อวิชา สาขา เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบ 

2106 วิชาชีพเฉพาะ ค.อ.บ.อิเล็กฯ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตรช์่าง วัสดุช่าง เขียนแบบเทคนิค อุปกรณ์อิเล็กทรอนกิส์เบื้องต้น 
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องมือวัดไฟฟ้าเบื้องต้น และวัดแววความเป็นครู 

2107 วิชาชีพเฉพาะ ค.อ.บ. 
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้งานคอมพิวเตอร์ในด้านโปรแกรมประยุกต์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพวง และวัดแววความเป็นครู 

 
 
 
 
รหัสวิชา
สอบ 

ชื่อวิชา สาขา เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบ 

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

คณิตศาสตร์  ฟังก์ชันเอ็กซ์โพแนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันตรโีกณมิติจำนวนเชิงซ้อน  
เมทริกซแ์ละดีเทอร์มิแนนต์  เรขาคณิตวเิคราะห์ในระบบพกิัดฉากและในระบบพิกัดเชิงขั้วภาค
ตัดกรวย  ฟังก์ชัน  ลิมิตและความต่อเนื่อง  อนุพันธ์ของฟงักช์ันชนิดต่าง ๆ  ค่าเชิงอนุพันธ์และ
การประยุกต์ อินทเิกรตและการประยุกต์ 
วิทยาศาสตร์  กลศาสตร์ ( สถิตยศาสตร์และพลศาสตร์ ) ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ คลื่น 
แสง เสียงแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแมเ่หล็ก ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ธาตุสารประกอบ พันธะเคมี สารละลายกรด-เบส-เกลือ การผุกร่อนอินทรีย์เคมี พลาสติก  
ยางปิโตรเลียม 
ภาษาอังกฤษ 

1. Structure (โครงสร้างภาษา) (Grammar ;ไวยากรณ,์Vocabulary ;คำศัพท์) 
2. Conversation  (บทสนทนา)                                                                                                                                      
3. Reading  Comprehension  (เนื้อหาการอ่าน)    

ภาษาไทย หลักการสะกดการันต์ (การเขียนคำ) การอ่านคำการใช้สำนวนความหมายของคำ
และสำนวนต่าง ๆการเขียนแบบต่าง ๆ (จดหมายราชการ บันทึก การเขียนโครงการ  
การเขียนรายงานทางวิชาการ ฯลฯ )  การยอ่ความ การอ่านเพื่อวิเคราะหค์วามและหา-
สาระสำคัญของเรื่อง ความรู้เรือ่งการพูดในที่ประชุมชน 
สังคม ภูมิศาสตร์ไทยและภูมศิาสตร์สากล ประวัติศาสตร์ไทยและสากล สังคมวิทยาเบื้องต้น  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณีคา่นิยมของสังคมไทย การเมือง-          
การปกครองของไทย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายของไทยเหตกุารณ์ปัจจุบันของไทยและ
สากล 
มนุษย ์ การเจริญเตบิโตและพัฒนาการของมนุษย์ คุณธรรมจริยธรรม การดำรงชีวติและ
ครอบครัว เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการเรียนรู้ ความปลอดภัยในการ
ดำรงชีวิต  การจัดการกับอารมณ์และความเครียด การดำเนินชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3002 วิชาพื้นฐาน 5 บธ.บ.ทุกสาขา 
บช.บ. 

คณิตศาสตร์  คณิตศาสตร์ที่จะนำไปใชท้างธุรกิจ เซตสถิติเบื้องต้น  
ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ฟังก์ชันเอกซ์โพแนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม เลขฐานต่าง ๆ  
เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น และอนุพันธ์ของฟังก์ชันพชีคณิต 
ภาษาอังกฤษ  

1. Structure (โครงสร้างภาษา) (Grammar; ไวยากรณ ์,Vocabulary; คำศัพท์ ) 
2. Conversation  (บทสนทนา)                                                                                                                          
3. Reading  Comprehension  ( เนื้อหาการอ่าน )                                                                                 

ภาษาไทย  หลักการสะกดการันต์  (การเขียนคำ) การอ่านคำการใช้สำนวน ความหมายของคำ
และสำนวนต่าง ๆ การเขียนแบบต่าง ๆ  (จดหมายราชการบันทึกการเขียนโครงการ การเขียน
รายงานทางวิชาการฯลฯ )  การยอ่ความ การอ่านเพื่อวิเคราะหค์วามและหาสาระสำคัญของ
เรื่อง  ความรู้เรือ่งการพูดในที่ประชุมชน 
สังคม   ภูมิศาสตร์ไทยและภูมศิาสตร์สากล ประวัติศาสตร์ไทยและสากล สังคมวิทยาเบื้องต้น 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมของสังคมไทย การเมืองการ
ปกครองของไทย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายของไทยเหตกุารณ์ปัจจุบันของไทยและสากล 
มนุษย ์  การเจรญิเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ์คุณธรรมจริยธรรม การดำรงชีวิตและ
ครอบครัว เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการเรียนรู ้ความปลอดภัยในการดำรงชีวิต 
การจัดการกบัอารมณ์และความเครียด การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

3201 วิชาชีพเฉพาะ อส.บ.ทุกสาขา 
 

ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ กลศาสตรว์ศิวกรรม ความแข็งแรงของวัสดุเขียนแบบ
เครื่องกลสถิติและการควบคมุคุณภาพ การศึกษางาน เครื่องจักรกลอัตโนมัติการขึ้นรูปโลหะ 

รายละเอียดวิชาที่จะสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. 
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รหัสวิชา
สอบ 

ชื่อวิชา สาขา เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบ 

โลหะวิทยางานอุตสาหกรรมงานอบชุบงานหล่อโลหะ งานเชื่อมและงานท่ออุตสาหกรรม 

3202 วิชาชีพเฉพาะ วศ.บ.โยธา ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา กลศาสตรว์ศิวกรรม กลศาสตรข์องแข็ง ทฤษฎีโครงสร้าง 
เทคนิคกอ่สร้าง คอนกรีตเทคโนโลยี การสำรวจ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
การออกแบบโครงสร้างไมแ้ละเหล็กการทาง ปฐพีกลศาสตร์ 

3203 วิชาชีพเฉพาะ วศ.บ.เครื่องกล 
วศ.บ.
เครื่องจักรกล
เกษตร 

การเขียนแบบพื้นฐาน  ความรู้ทางไฟฟ้าพืน้ฐาน  กลศาสตร์วิศวกรรม  กลศาสตร์ของไหล  
เธอร์โมไดนามิกส์  ไฮดรอลิกส์และนิวสแ์มติกส์  ความรู้พื้นฐานทางยานยนต์  เชื้อเพลิงและสาร
หล่อลื่น  ความแข็งแรงของวัสดุและการทำความเย็นและปรับอากาศ 

3204 วิชาชีพเฉพาะ วศ.บ.ไฟฟ้า ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรงเครื่องมือวัดพื้นฐาน 
เทคโนโลยีสมัยใหม่และข่าวสารทางวิศวกรรมไฟฟ้าวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  
วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานระบบไฟฟ้ากำลัง เครื่องจักรกลไฟฟ้า 

3205 วิชาชีพเฉพาะ วศ.บ.อิเล็กฯ องค์ประกอบพื้นฐานทางไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
วงจรเรียงกระแส วงจรทรานซสิเตอร์ วงจรออปแอมป์ วงจรดิจิตอล ไมโครโพรเซสเซอร์ ระบบ
มัลติเพล็กซ์  การมอดูเลตแบบ AM และ FM ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า หลักการสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น และเครือ่งมือวัดทางไฟฟา้  

3206 วิชาชีพเฉพาะ วศ.บ.คอมฯ วงจรไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับ วงจรดิจิตอล และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสื่อสาร
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น  ความรู้ทางอินเตอร์เน็ต ระบบ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระบบปฏิบัติการ ซอฟแวร์ประยุกต์ทั่วไป และไมโครโปรเซสเซอร์ 

3207 วิชาชีพเฉพาะ วศ.บ. 
อุตสาหการ 

เครื่องมือกล กลศาสตร์วศิวกรรม ความแข็งแรงของวัสดุ  เขียนแบบวิศวกรรม สถิติและการ
ควบคุมคุณภาพ การศึกษางาน เครื่องจักรกลอัตโนมัติ โลหะวิทยางานอุตสาหกรรม งานเชื่อม
โลหะแผ่น แม่พิมพ์โลหะและแมพ่ิมพ์พลาสติก 

3208 วิชาชีพเฉพาะ ค.อ.บ. 
การเชื่อม 

กระบวนงานเชื่อม มาตรฐานงานเชื่อม มาตรฐานลวดเชื่อม สัญลักษณ์งานเชื่อม งานโลหะแผ่น
พื้นฐานโลหะวิทยา และวัดแววความเป็นครู 

3209 วิชาชีพเฉพาะ 

 

ค.อ.บ.เครื่องกล การเขียนแบบพื้นฐาน  ความรู้ทางไฟฟ้าพื้นฐาน  กลศาสตร์วิศวกรรม  กลศาสตร์ของไหล  
เธอร์โมไดนามิกส์  ไฮดรอลิกส์และนิวสแ์มติกส์  ความรู้พื้นฐานทางยานยนต์  เชื้อเพลิงและสาร
หล่อลื่น ความแขง็แรงของวัสดุและการทำความเย็นและปรับอากาศ และวัดแววความเป็นครู 

3210 วิชาชีพเฉพาะ 

 

ค.อ.บ.อิเล็กฯ องค์ประกอบพื้นฐานทางไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
วงจรเรียงกระแส วงจรทรานซสิเตอร์ วงจรออปแอมป์ วงจรดิจิตอล ไมโครโพรเซสเซอร์ ระบบ
มัลติเพล็กซ์  การมอดูเลตแบบ AM และ FM ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า หลักการสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์เบือ้งต้น และเครื่องมอืวัดทางไฟฟ้า วัดแววความเป็นครู 

3211 วิชาชีพเฉพาะ 

 

บธ.บ. 
การจัดการ 

หลักเศรษฐศาสตร์ กฎหมายธรุกิจ สถิติธุรกจิ การภาษอีากร หลักการตลาดหลักการจัดการ  
การบัญชีการเงิน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จริยธรรมทางธุรกิจ หลักการจัดการ   
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทฤษฎีองค์การ พฤติกรรมองค์การ ภาษีอากร จริยธรรมและ
สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ  การบริหารระบบคุณภาพ  ความรู้เบื้องต้นธุรกิจระหว่างประเทศ 

3212 วิชาชีพเฉพาะ บธ.บ.การตลาด หลักเศรษฐศาสตร์ กฎหมายธรุกิจ สถิติธุรกจิ การภาษอีากร หลักการตลาดหลักการจัดการ  
การบัญชีการเงิน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จริยธรรมทางธุรกิจ 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค การส่งเสริมการตลาด การจัดซื้อ การขาย  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้า
ระหว่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับสินค้า การจัดจำหน่าย การค้าปลีก 

3213 วิชาชีพเฉพาะ 

 

บธ.บ.
สารสนเทศฯ 

หลักเศรษฐศาสตร์ กฎหมายธรุกิจ สถิติธุรกจิ การภาษอีากร หลักการตลาดหลักการจัดการ  
การบัญชีการเงิน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จริยธรรมทางธุรกิจ 
สัญลักษณ์และผังโปรแกรม  (Flowcharts)  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรโ์ครงสร้างข้อมูล
เบื้องต้น ระบบปฏิบัติการ แฟ้มข้อมูลและฐานข้อมลู ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัเครือข่าย-
คอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้งานและเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน จริยธรรมด้าน
คอมพิวเตอร์ 

3214 วิชาชีพเฉพาะ บช.บ.การบัญชี หลักเศรษฐศาสตร์ กฎหมายธรุกิจ สถิติธุรกจิ การภาษอีากร หลักการตลาดหลักการจัดการ  
การบัญชีการเงิน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จริยธรรมทางธุรกิจ 
การบัญชีชั้นกลาง 1  การบัญชีชั้นกลาง  2   การบัญชีต้นทุน 1 การบัญชีตน้ทุน 2   
และการบัญชีชั้นสูง 1 
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รหัสวิชา
สอบ 

ชื่อวิชา สาขา เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบ 

6001 พื้นฐาน
วิศวกรรม 
เครื่องกล 

วศ.ม.
เครื่องกล 

Engineering Mechanics   
     เนื้อหาเกี่ยวกับ การศึกษาหลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ แรงและโมเมนต์ของแรง ระบบแรง 
และผลลัพธ์ของระบบแรง การสมดลุ และการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ การวิเคราะห์แรงในชิ้นส่วน
ของโครงสร้าง ชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล แรงภายใต้ของไหลที่อยู่นิ่ง จลศาสตร์และพลศาสตร์ของ
อนุภาคและวัตถุ กฎข้อสองของนิวตัน 
Thermodynamics 
     เนื้อหาเกี่ยวกับ คุณสมบตัิของเทอร์โมไดนามิคส์ กฎข้อศูนย์ กฎข้อหนึ่ง และกฎขอ้สองของ
เทอร์โมไดนามิคส์ วัฏจักรคาร์โนต์ งาน พลังงาน การเปลี่ยนรูปของพลังงานและความร้อน เอนโทร
ปี และหลักการพื้นฐานการถา่ยเทความร้อน 
Engineering Drawing  
     เนื้อหาเกี่ยวกับ การศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานงานเขียนแบบ การเขียนแบบตัวอักษร วิธีการฉาย
ภาพ การเขียนแบบภาพฉาย การเขียนแบบภาพตัดแบบต่าง ๆ การกำหนดขนาด ค่าพิกัด ความ
เผื่อ การสเกต็ภาพ การเขียนภาพประกอบและภาพแยกชิ้น การเขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐาน การ
เขียนแบบงานด้วยคอมพิวเตอร์ 

6002 พื้นฐาน
วิศวกรรมโยธา 

วศ.ม.โยธา Soil mechanic and Foundation engineering (สายปฐพี) 
     เนื้อหาเกี่ยวกับ ความสำคัญของดินในงานวศิวกรรมโยธา ทฤษฎีการหาความสามารถในการรับ
น้ำหนักของดิน การออกแบบฐานรากเสาเข็ม การทรุดตัวของฐานราก การวิเคราะห์เสถียรภาพของ
ความลาด กำแพงกัน้ดิน และระบบเข็มพืด  
Materials and Concrete technology (สายวัสดวุิศวกรรม) 
     เนื้อหาเกี่ยวกับ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบในงานวัสดุวศิวกรรมและเทคโนโลยีคอนกรีต, 
การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต, ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับซเีมนต์และคอนกรีต 
Hydrology (สายชลศาสตร์) 
     เนื้อหาเกี่ยวกับ หัวข้อดังตอ่ไปนี้ 
     อุทกวิทยาของน้ำผิวดนิ การวิเคราะห์ระบบทรัพยากรน้ำ ระบบลุ่มน้ำ โครงการชลประทาน 
สภาพภูมอิากาศและลักษณะทางอุทกวิทยา ความต้องการใช้น้ำ ระบบอ่างเก็บน้ำ คุณภาพนำ้ 
     ชลศาสตร์การไหลในทางน้ำเปิด การวิเคราะห์การไหลด้วยหลักการของพลังงานโมเมนตั้ม การ
ไหลสม่ำเสมอ การออกแบบหน้าตัดทางน้ำเปิด 
    วิศวกรรมชลศาสตร์ การวิเคราะห์การไหลในทอ่ความดัน งานระบายน้ำในท่อความดัน 
Structure (สายโครงสร้าง) 
     เนื้อหาเกี่ยวกับ หัวข้อดังตอ่ไปนี้ 
     Structure analysis stability and determinacy, deflection of indeterminate 
structures, slope -deflection equations, metrix analysis 
     Reinforced Concrete Design : transformed section, stress in beam, design of rc 
members, Strength of materials : stress and strnin, mohr’s circle 
 

6003 พื้นฐาน
วิศวกรรมไฟฟ้า 

วศ.ม.ไฟฟ้า ทางด้านการศึกษา  หลักและวธิีการสอน เทคโนโลยีทางการศึกษา จิตวิทยาทางการศึกษา และ
การพัฒนาหลักสูตร  
ทางด้านวิศวกรรม  วงจรไฟฟ้า วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ วงจรดิจิตอล และคณิตศาสตร์ช่าง 

6004 พื้นฐานทาง
การศึกษาและ
พื้นฐานทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า 

ค.อ.ม.
ไฟฟ้า 

หลักและวิธีการสอน วิจัยทางการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา คณิตศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า การวิเคราะห์โครงข่าย การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนกิส์ ทฤษฎีสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้า 
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ค่าบำรุงการศึกษา  ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ภาคปกติ ชาย (บาท) หญิง (บาท) 

สายวิชาช่างอุตสาหกรรม     
 ภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาแรก 9,040 9,200 
 ภาคการศึกษาต่อไป 5,650 5,650 
 

ระดับปริญญาตรี  ค่าบำรุงการศึกษา  ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 

ภาคปกติ ชาย (บาท) หญิง (บาท) 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตและหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

 ภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาแรก  11,980 11,900 
 ภาคการศึกษาต่อไป 8,650 8,650 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 ภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาแรก  13,480 13,400 
 ภาคการศึกษาต่อไป 10,150 10,150 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 ภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาแรก  10,480 10,400 
 ภาคการศึกษาต่อไป 7,150 7,150 
    

ภาคสมทบ ชาย (บาท) หญิง (บาท) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 ภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาแรก  26,330 26,250 
 ภาคการศึกษาต่อไป 23,000 23,000 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

 ภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาแรก  15,330 15,250 
 ภาคการศึกษาต่อไป 12,000 12,000 

 
ระดับบัณฑิตศึกษา  ค่าบำรุงการศึกษา  ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

  

 ภาคปกติ (บาท) ภาคสมทบ (บาท) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ   
ภาคการศึกษาปกติ   ภาคการศึกษาละ 20,000 35,000 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน   ภาคการศึกษาละ 10,000 17,000 
นักศึกษาที่ใช้เวลาเรียนเกินหลักสูตรกำหนด ภาคการศึกษาละ 6,000 6,000 
ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  ภาคการศึกษาละ 3,000 3,000 

 รายละเอียดค่าสนับสนุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ 
  1)  ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
  2)  ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา 
  3)  ค่าหน่วยกิต 
  4)  ค่าบำรุงการศึกษา 

 5)  ค่าธรรมเนียมศึกษาพิเศษ 
 6)  ค่าธรรมเนียมวิทยานิพนธ์ 
 7)  ค่าบำรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
     8)  ค่าบำรุงห้องสมุด 

9)  ค่าใบรายงานผลการศึกษา  1 ชุด 
10)  ค่าขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต

   

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา 
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ภาคปกต ิ 
ประมาณการค่าใช้จ่ายในวันมอบตัวนักศึกษาใหม่ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
กลุ่มสาขา ช่างอุตสาหกรรม (หลักสูตร 2 ปี) รับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 / ปวช. 

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา 

ค่าขึ้น
ทะเบียน นศ.
ใหม่(เก็บครั้ง

เดียว) 

ค่าบำรุง
การศึกษา
(เหมาจ่าย) 

ค่าประกันของ
เสียหาย(เก็บครั้ง

เดียว) 

ค่า
ประกัน
อุบัติเหตุ 

ค่าเครื่องแบบและ
อุปกรณ์ทางการ

ศึกษา 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

101 ช่างกลโรงงาน 1,000 5,650 1,000 200 1,190 1,350 9,040 9,200 

102 ช่างท่อและประสาน 1,000 5,650 1,000 200 1,190 1,350 9,040 9,200 

103 อิเล็กทรอนิกส์ 1,000 5,650 1,000 200 1,190 1,350 9,040 9,200 

104 ออกแบบการผลิต 1,000 5,650 1,000 200 1,190 1,350 9,040 9,200 

105 ช่างเครื่องกล 1,000 5,650 1,000 200 1,190 1,350 9,040 9,200 

106 ช่างกลเกษตร 1,000 5,650 1,000 200 1,190 1,350 9,040 9,200 

107 ช่างยนต์ 1,000 5,650 1,000 200 1,190 1,350 9,040 9,200 

108 ช่างก่อสร้าง 1,000 5,650 1,000 200 1,190 1,350 9,040 9,200 

109 ช่างโยธา 1,000 5,650 1,000 200 1,190 1,350 9,040 9,200 

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) (หลักสูตร 5 ปี) รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. 

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา 
ค่าขึ้นทะเบียน 

นศ.ใหม่ (เก็บครั้ง
เดียว) 

ค่าบำรุง
การศึกษา
(เหมาจ่าย) 

ค่าประกัน
ของเสียหาย 

(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค่า
ประกัน
อุบัติเหตุ 

ค่าเครื่องแบบ
และอุปกรณ์
ทางการศึกษา 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

504 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม-
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
(ค.อ.บ.) 

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

506 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ 
(ค.อ.บ.) 

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

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี เทียบโอน) รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. 

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา 
ค่าขึ้นทะเบียน 
นศ.ใหม่ (เก็บ
ครั้งเดียว) 

ค่าบำรุง
การศึกษา
(เหมาจ่าย) 

ค่าประกัน
ของ

เสียหาย 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค่า
ประกัน
อุบัติเหตุ 

ค่าเครื่องแบบและ
อุปกรณ์ทางการ

ศึกษา 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

301 
วิศวกรรมการเชื่อม  
(ค.อ.บ.) (เทียบโอน) 

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

303 
วิศวกรรมเครื่องกล  
(ค.อ.บ.) (เทียบโอน) 

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

305 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ-
โทรคมนาคม  (ค.อ.บ.) (เทียบโอน) 

1,000 8,650 1,000 200 1,130 1,050 11,980 11,900 
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หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ) (หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง) รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. 

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา 
ค่าขึ้นทะเบียน 
นศ.ใหม่ (เก็บ
ครั้งเดียว) 

ค่าบำรุง
การศึกษา
(เหมาจ่าย) 

ค่าประกัน
ของ

เสียหาย 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค่า
ประกัน
อุบัติเหตุ 

ค่าเครื่องแบบและ
อุปกรณ์ทางการ

ศึกษา 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

201 
เทคโนโลยีอุตสาหการ 
(อส.บ.) (ต่อเนื่อง) 

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

203 
วิศวกรรมท่ออุตสาหกรรม 
(อส.บ.) (ต่อเนื่อง) 

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

205 
เทคโนโลยีออกแบบการผลิต (อส.บ.) 
(ต่อเนื่อง) 

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

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับ ปริญญาตรี 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศ.บ) (หลักสูตร 4 ปี) รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. 

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา 
ค่าขึ้นทะเบียน 

นศ.ใหม่ 
(เก็บครั้งเดียว) 

ค่าบำรุง
การศึกษา 
(เหมาจ่าย) 

ค่าประกัน
ของ

เสียหาย 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค่า
ประกัน
อุบัติเหตุ 

ค่าเครื่องแบบและ
อุปกรณ์ทางการ

ศึกษา 
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 
วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและ- 
แปรสภาพ (วศ.บ.) 

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

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

428 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ-
โทรคมนาคม (วศ.บ.) 

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

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

430 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (วศ.บ.) 1,000 10,150 1,000 200 1,130 1,050 13,480 13,400 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศ.บ) (หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน) รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. 

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา 
ค่าขึ้นทะเบียน 

นศ.ใหม่ (เก็บครั้ง
เดียว) 

ค่าบำรุง
การศึกษา
(เหมาจ่าย) 

ค่าประกัน
ของ

เสียหาย 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค่า
ประกัน
อุบัติเหตุ 

ค่าเครื่องแบบและ
อุปกรณ์ทางการ

ศึกษา 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

321 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
(วศ.บ.) (เทียบโอน) 

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

323 
วิศวกรรมโยธา 
(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 
วิศวกรรมไฟฟ้า 
(วศ.บ.) (เทียบโอน) 

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

331 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ 
โทรคมนาคม 
(วศ.บ.) (เทียบโอน) 

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

 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) / หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ) (หลักสูตร 4 ป)ี รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. 

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา 
ค่าขึ้นทะเบียน 

นศ.ใหม่ (เก็บครั้ง
เดียว) 

ค่าบำรุง
การศึกษา
(เหมาจ่าย) 

ค่าประกัน
ของ

เสียหาย 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค่า
ประกัน
อุบัติเหตุ 

ค่าเครื่องแบบและ
อุปกรณ์ทางการ

ศึกษา 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

411 การจัดการ (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 
ระบบสารสนเทศทางคอมฯ 
(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 การจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.) 1,000 7,150 1,000 200 1,130 1,050 10,480 10,400 

416 
การจัดการการท่องเที่ยวและการ
บริการ (บช.บ.) 

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

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ) (หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน) รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. 

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา 
ค่าขึ้นทะเบียน 

นศ.ใหม่ (เก็บครั้ง
เดียว) 

ค่าบำรุง
การศึกษา
(เหมาจ่าย) 

ค่าประกัน
ของ

เสียหาย 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค่า
ประกัน
อุบัติเหตุ 

ค่าเครื่องแบบและ
อุปกรณ์ทางการ

ศึกษา 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

314 
การบัญชี  
(บช.บ.) (เทียบโอน) 

1,000 7,150 1,000 200 1,130 1,050 10,480 10,400 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศ.บ) (หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน) รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. 

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา 
ค่าขึ้นทะเบียน 

นศ.ใหม่ (เก็บครั้ง
เดียว) 

ค่าบำรุง
การศึกษา
(เหมาจ่าย) 

ค่าประกัน
ของ

เสียหาย 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค่า
ประกัน
อุบัติเหตุ 

ค่าเครื่องแบบและ
อุปกรณ์ทางการ

ศึกษา 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

321 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
(วศ.บ.) (เทียบโอน) 

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

323 
วิศวกรรมโยธา 
(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 
วิศวกรรมไฟฟ้า 
(วศ.บ.) (เทียบโอน) 

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

331 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ 
โทรคมนาคม 
(วศ.บ.) (เทียบโอน) 

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

 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) / หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ) (หลักสูตร 4 ป)ี รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. 

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา 
ค่าขึ้นทะเบียน 

นศ.ใหม่ (เก็บครั้ง
เดียว) 

ค่าบำรุง
การศึกษา
(เหมาจ่าย) 

ค่าประกัน
ของ

เสียหาย 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค่า
ประกัน
อุบัติเหตุ 

ค่าเครื่องแบบและ
อุปกรณ์ทางการ

ศึกษา 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

411 การจัดการ (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 
ระบบสารสนเทศทางคอมฯ 
(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 การจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.) 1,000 7,150 1,000 200 1,130 1,050 10,480 10,400 

416 
การจัดการการท่องเที่ยวและการ
บริการ (บช.บ.) 

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

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ) (หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน) รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. 

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา 
ค่าขึ้นทะเบียน 

นศ.ใหม่ (เก็บครั้ง
เดียว) 

ค่าบำรุง
การศึกษา
(เหมาจ่าย) 

ค่าประกัน
ของ

เสียหาย 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค่า
ประกัน
อุบัติเหตุ 

ค่าเครื่องแบบและ
อุปกรณ์ทางการ

ศึกษา 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

314 
การบัญชี  
(บช.บ.) (เทียบโอน) 

1,000 7,150 1,000 200 1,130 1,050 10,480 10,400 
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ภาคสมทบ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับ ปริญญาตรี 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศ.บ) (หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน) รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. 

 
รหัส
สาขา 

สาขาวิชา 
ค่าขึ้นทะเบียน 

นศ.ใหม่ (เก็บครั้ง
เดียว) 

ค่าบำรุง
การศึกษา 

(เหมา
จ่าย) 

ค่าประกัน
ของเสียหาย 

(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค่า
ประกัน
อุบัติเหตุ 

ค่าเครื่องแบบ
และอุปกรณ์
ทางการศึกษา 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

322 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
(วศ.บ.) (เทียบโอน) 

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

324 
วิศวกรรมโยธา 
(วศ.บ.) (เทียบโอน) 

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

326 
วิศวกรรมเครื่องกล 
(วศ.บ.) (เทียบโอน) 

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

332 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ-
โทรคมนาคม (วศ.บ.) (เทียบโอน) 

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

334 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
(วศ.บ.) (เทียบโอน) 

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

  

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ ระดับ ปริญญาตรี   
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(บช.บ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ) (หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน) รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. 

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา 
ค่าขึ้นทะเบียน 
นศ.ใหม่ (เก็บ
ครั้งเดียว) 

ค่าบำรุง
การศึกษา
(เหมาจ่าย) 

ค่าประกัน
ของ

เสียหาย 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค่า
ประกัน
อุบัติเหตุ 

ค่าเครื่องแบบและ
อุปกรณ์ทางการ

ศึกษา 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

311 การจัดการ (บธ.บ.) (เทียบโอน) 1,000 12,000 1,000 200 1,130 1,050 15,330 15,250 

312 การตลาด (บธ.บ.) (เทียบโอน) 1,000 12,000 1,000 200 1,130 1,050 15,330 15,250 

313 
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
 (บธ.บ.) (เทียบโอน) 

1,000 12,000 1,000 200 1,130 1,050 15,330 15,250 

315 
สาขาวิชาการบัญชี 
(บช.บ.) (เทียบโอน) 

1,000 12,000 1,000 200 1,130 1,050 15,330 15,250 
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 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสมัภาษณ ์

ส าเนาใบแสดงผลการเรียน ที่แสดงรายละเอียดวิชาเรียน 

 หลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันรายงานตัว 
ให้ส าเนาเอกสารขนาด  A4  และให้รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

1. ระเบียนผลการเรียน ( รบ. ) หรือใบสุทธิ หรือประกาศนยีบัตร ที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษา     

เป็นผู้มีคุณสมบัตติามที่ระบุไว้ในคุณสมบัตขิองผู้สมัครอย่างใดอย่างหนึ่ง  จ านวน  3  ฉบับ 

2. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร     จ านวน  1  ฉบับ 

3. ส าเนาทะเบยีนบา้นบดิา มารดา   จ านวน  1  ฉบับ 

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้สมัคร   จ านวน  1  ฉบับ 

5. กรณีที่ชื่อหรอืชื่อสกุลของนักศึกษา บดิา มารดา ที่ปรากฏในเอกสารขอ้ที่  1  -  3  ไม่

ตรงกัน ตอ้งแสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือชื่อสกุล ดังกล่าวดว้ย 

 


