


 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น 
ขอประกาศให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ทราบดังนี้ 

“อย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือท่าน 
ให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ได้โดยเรียกค่าใช้จ่ายต่างๆ” 

หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสาร 
การสมัคร หรือพบว่าคุณวุฒิการสมัครไม่ตรง 

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด ในการรับเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยฯ 
จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ  

 เงื่อนไขในการสมัครสอบคัดเลือกฯ 
1. การสมัครผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรอง

ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และ

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดอาญา ฐาน -แจ้ง

ความเท็จ 

2. ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการรับรองตนเองว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา หรือเป็นผู้ที่ก าลังจะส าเร็จ

การศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษา ตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  ให้

ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ เช่น กรณีผู้สมัคร

สอบมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนดในแต่ละสาขา หรือไม่ส าเร็จการศึกษาก่อนวันเปิด - ภาคการศึกษา 

มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น และหมดสิทธิ์ที่จะ

เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ โดยไม่สามารถขอคืนสิทธิ์หรือขอรับเงินค่าใช้จ่ายที่ได้ช าระไปแล้วคืน ไม่

ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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               ค าน า 
 

  ระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ม.6 (เฉพาะผู้ที่สมัครสอบระดับ ปวส. เท่านั้น), 
ปวช. , ปวส. และปริญญาตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น แบ่ง การรับสมัคร 
ออกเป็น 5 กลุ่ม คือ  
  1.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

    หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
  2.) ระดับปริญญาตรี รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
  3.) ระดับปริญญาตรี รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
  4.) ระดับบัณฑิตศึกษา รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 5.)  ระดับดุษฎีบัณฑิต รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญญาโท 
  รับสมัครทั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยใช้วิธีสมัครสอบด้วยตนเอง หรือสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ในส่วนของระเบียบการฉบับนี้
ประกอบด้วยใบสมัครและคู่มือแสดงรายละเอียดวิธีการสมัครสอบ สาขาวิชาที่เปิดรับ และคุณสมบัติของผู้สมัคร หาก
มีปัญหาให้ติดต่อโดยตรงที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หมายเลขโทรศัพท์  043-283709 หรือ              
043-283700 ต่อ 1611 
 
 
            แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
       งานบริการการศึกษา  ส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น 
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สารบัญ 
 

เรื่อง                         หน้า 
 
ค าน า ก 

- ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2562 
- ประวัติโดยย่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
- การแบ่งหน่วยงานและหลักสูตรที่เปิดสอน 
- การจัดการศึกษา 
- วัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก 
- ข้อปฏิบัติของผู้สอบคัดเลือก 
- การรับสมัครสอบคัดเลือกและตัวอย่างใบสมัคร 
- คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาที่เปิดรับ ระดับ ปวส. / ป.ตรี / บัณฑิตศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา 2562 
- ตารางการสอบคัดเลือก 
- รายละเอียดวิชาที่จะสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. / ป.ตร ี/ บัณฑิตศึกษา       

ประจ าปีการศึกษา 2562 
- ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา 
- ประกาศเรื่องการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ส าหรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 

1 
2 
5 
6 
7 
9 

10 
12 

 
26 
28 

 
35 
42 
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ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับดุษฎีบัณฑิต 

รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช., ปวส., ม.6, ปริญญาตรี, และปริญญาโท  ประจ าปีการศึกษา 2562 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแกน่ 
 

รายการกิจกรรม วัน  เดือน  ปี  สถานที่ 
1. รับสมัคร 

1.1 สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
 

8 ธ.ค. 61 – 20 ก.พ. 62 
 
-    www.kkc.rmuti.ac.th 

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  
สถานท่ีสอบ  ห้องสอบ  และเลขท่ีน่ังสอบ 
-  กลุ่มสอบคัดเลือก 

 
27 ก.พ. 62 

 

- ติดบอร์ด วิทยาเขตขอนแก่น 

- www.kkc.rmuti.ac.th 

3. การสอบคัดเลือก 
3.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 

3.2 ระดับปริญญาตรี 
กลุ่มท่ี 1  

- หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 

- หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
                                                                                                                                                                           
กลุ่มท่ี 2 

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

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
      4.3 ระดับบัณฑิตศึกษา 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 

- หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) 
      4.4 ระดับดุษฎีบัณฑิต 
              -     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) 

 
ศ. 8 มี.ค. 62 

 
ส. 9 มี.ค. 62 

 
 
 
 

อา. 10 มี.ค. 62 
 
 
 
 

อา.  10 มี.ค. 62 
อา.  10 มี.ค. 62 

      อา.  10 มี.ค. 62 

 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น                  
ถ. ศรีจันทร์ อ. เมือง จ. ขอนแก่น 
 
 
(รายละเอียดตามท่ีระบุใน 
บัตรประจ าตัวเลขท่ีน่ังสอบ) 
 
 
 
 
 
ณ  สาขาวิชา 
ณ  สาขาวิชา 

ณ  สาขาวิชา 

4. ประกาศผลสอบข้อเขียน 
-  เฉพาะกลุ่มสอบคัดเลือกระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี 

 
5  เม.ย. 62 

- ติดบอร์ด วิทยาเขตขอนแก่น 

- www.kkc.rmuti.ac.th 

5. สอบสัมภาษณ์ 
-  เฉพาะกลุ่มสอบคัดเลือกระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี 

 
23 เม.ย. 62 

- วิทยาเขตขอนแก่น 

6. ประกาศผลสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย 
-  กลุ่มสอบคัดเลือกระดับ ปวส. ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 

 
10 พ.ค. 62 

- ติดบอร์ด วิทยาเขตขอนแก่น 

- www.kkc.rmuti.ac.th 

8.   (ช าระเงินค่าขึ้น/ลงทะเบียน นักศึกษาใหม่/รายงานตัว/ส่งเอกสาร 
      หลักฐาน/ช าระค่าอุปกรณ์การศึกษา/ตรวจสุขภาพ/ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
 

29 พ.ค. 62 
30 พ.ค. 62 
31 พ.ค. 62 

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

 

ก าหนดการปฐมนิเทศจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหมายเหตุ  ปฏิทินการสอบคัดเลือกฯ  อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  วันเปิดภาคเรียนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  

http://www.kkc.rmuti.ac.th/
http://www.kkc.rmuti.ac.th/
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ประวัติโดยย่อ 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เดิมช่ือ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น หรือ วิทยาลัยเทคนิคไทย – 
เยอรมันขอนแก่น  โดยได้จัดตั้งข้ึนตามความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันและรัฐบาลแห่ง ประเทศไทย เมื่อวันที่ 
1 ตุลาคม พ.ศ. 2506 โดยอยู่ในสังกัดกองโรงเรียนพาณิชย์และอุตสาหกรรม  และต่อมาย้ายเข้าสังกัดกองวิทยาลัยเมื่อปี พ .ศ. 2516 
กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นในสถานท่ีเดิมซึ่งเป็นท่ีสาธารณะ ต าบลพระลับ  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  และซื้อ
ที่ดินเพิ่มด้วยเงินงบประมาณอีก 20 ไร่  ปี พ.ศ. 2514  ได้ที่ดินจากโรงเรียนบ้าน-    หนองใหญ่ อีก 16 ไร่ รวมเป็น 72 ไร่ (โดยกรม
อาชีวศึกษาได้จัดหาที่ดินชดเชยให้ในบริเวณใกล้เคียงกัน ) ปัจจุบันมีพื้นที่รวม 101 ไร่ ปี พ.ศ.2530 ได้รับบริจาคพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์โคกหนองหว้าและโคกหนองไผ ่โดยพระครูสิริสารธรรมและชาวบ้านโคกสี ต าบลโคกสี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อีก 280 
ไร่  ใช้เป็นพื้นที่การศึกษาแห่งที่ 2 เพื่อใช้ฝึกนักศึกษาสาขาช่างกลเกษตร วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรตลอดจนเพื่อรองรับคณะใหม่
ในอนาคต   
          ช่วงเริ่มก่อตั้ง  รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน  ได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาสอนและจัดสรรเครื่องมือ  เครื่องจักร  และอุปกรณ์
ที่จ าเป็น  ให้ทุนพัฒนาครูและนักศึกษาโดยส่งไปอบรมและศึกษา  ณ  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนับตั้งแต่  ปี พ .ศ. 2508 - 2516  
การบุกเบิกสถานที่เพื่อด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและโรงฝึกงาน  เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2506 โรงฝึกงานหลังแรกที่
ส าเร็จเรียบร้อยคือโรงงานแผนกวิชาช่างไฟฟ้า  เมื่อ พ.ศ. 2507  โดยจัดการศึกษาเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ รับ
นักศึกษาที่ส าเร็จช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3) เข้าเรียนตามหลักสูตร 3 ปี  เพื่อผลิตช่างในระดับช่างฝีมือ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง รับนักศึกษาที่ส าเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพเข้าศึกษาต่อตามหลักสูตร  2 ปี (ส าหรับรอบบ่ายหลักสูตร 3  ปี) เพื่อฝึกให้
เป็นช่างเทคนิค  วิทยาลัยฯ  เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2507 จ านวน 52 คน   ส าหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง  เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา  2513   จ านวน 37 คน 
          วันที่  14  มีนาคม  พ.ศ 2509  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จ - 
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ฯ ได้เสด็จมาทรงเปิดวิทยาลัยฯ  และทรงปลูกต้นประดู่พระราชทานแก่วิทยาลัยฯ ซึ่งวิทยาลัยฯได้ถือเอา
วันที่ 14 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนาของวิทยาเขตขอนแก่น และถือเอาต้นประดู่เป็นต้นไม้ประจ าวิทยาเขตซึ่งสาขาวิชาที่เปิด
สอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับช่างฝีมือ ประกอบด้วย ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ ช่างท่อและประสาน  ช่างเขียนแบบ
เครื่องกล ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างก่อสร้าง และช่างไฟฟ้า  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระดับช่างเทคนิค  ประกอบด้วย  
แผนกวิชาเครื่องกล และแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง  โดยเปิดสอนเป็นครั้งแรกพร้อมกันตามความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมันและรัฐบาลแห่งประเทศไทย   ในโครงการความช่วยเหลือ 2 ด้าน  คือ ด้านเทคนิค  ด้วยการจัดสรรเครื่องมือ เครื่องจักร 
อุปกรณ์  และด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาครูอาจารย์และนักศึกษา  โดยส่งไปฝึก-อบรมและศึกษา ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 

ในปี พ.ศ.2515  เมื่ออาคารเรียนของแผนกวิชาเครื่องกล (อาคาร 2 ปัจจุบัน) สร้างเสร็จพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์และ
เครื่องจักรที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันเรียบร้อยแล้ว คณาจารย์ชาวไทยและเยอรมันร่วมกับนักศึกษา
ได้สร้างและติดตั้งเฟืองขนาดใหญ่ท าด้วยโลหะแผ่นจ านวน 3 ตัว  ประกอบเข้าด้วยกันซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ยังเป็นที่ภาคภูมิใจทั้งศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจุบันจนถึงทุกวันน้ี โดยเฟืองแต่ละตัวมีข้อความว่า  “ฝีมือ  ระเบียบวินัย  น้ าใจ” แล้วน าไปติดตั้งไว้ที่ฝาผนังด้านนอกหน้า
อาคารเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) อาคารเรียนของแผนกวิชาเครื่องกล หรืออาคาร 2 ในปัจจุบัน โดยเป็นที่รู้กันว่า
นี่คือสัญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน  ในปี พ .ศ.2552 สมาคมศิษย์เก่าไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตขอนแก่น 

ประจ าปีการศึกษา  2559 
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เยอรมันภาคตะวันออก ได้ร่วมบริจาคทุนสร้างเฟืองขนาดใหญ่ท าด้วยโลหะทองเหลืองขบกันมีอักษรค าว่า  “ฝีมือ  ระเบียบวินัย  
น้ าใจ” วางบนฐานที่เป็นแท่นปูนสี่เหลี่ยม หน้าอาคารเรียนรวม (อาคาร 12)   

ปี พ.ศ.2516 เปิดสอนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างยนต์  ช่างเขียนแบบเครื่องกล และช่างท่อและประสาน คณะวิชาวิชาช่าง
ไฟฟ้า ประกอบด้วย แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยฯ เริ่มเปิดสอนรอบบ่ายเมื่อปีการศึกษา 2513 ในระดับประกาศนีย-บัตรวิชาชีพเปน็
ช่างฝีมือ  ส่วนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงเป็นช่างเทคนิคตั้งแต่ปีการศึกษา 2516 เป็นต้นมา 

ปี พ.ศ.2518 เข้าร่วมเป็นวิทยาเขตหนึ่งในสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา โดยในปี พ.ศ.2531 ได้รับพระราชทาน
นามเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

ปี พ.ศ.2548 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (เดิม) จัดตั้งเป็น
มหาวิทยาลัย รวม 9 แห่ง แต่ละแห่งมีลักษณะเป็นนิติบุคคล  ปัจจุบันวิทยาเขตขอนแก่น เป็นวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 4 ส่วนราชการ คือ  
ส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จัดการศึกษาทั้งในระดับต่ ากว่าปริญญา ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา  จากสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนใน
ระดับระดับอาชีวศึกษา สายช่างอุตสาหกรรม  ในอนาคตมีเป้าหมายที่จะจัดการศึกษาระดับสูงกว่าระดับบัณฑิตศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ตลอดเกือบ 50 ปีที่ผ่านมาภายใต้ปรัชญา“ฝีมือ ระเบียบวินัย น้ าใจ" 
ช่ือเสียงของเทคนิคไทย - เยอรมัน ขอนแก่น เป็นท่ีประจักษ์ในด้านฝีมือ ความรู้ ความสามารถ ศิษย์เก่าที่ส าเร็จจากสถาบันการศึกษา
แห่งนี้เป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการ ท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนเสมอมา 

วันน้ีเราก้าวมาสู่การเป็นวิทยาเขตฯ  ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อย่างสมภาคภูมิ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับต่ า
กว่าปริญญา ระดับปริญญาตรี  และระดับปริญญาโท ทั้งในด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ ซึ่งมีบัณฑิตที่จบการศึกษาในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 1,000 คน ภายใต้ปณิธานว่า“ราชมงคลสร้างคนสู่งานเชี่ยวชาญ
เทคโนโลย”ี 
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ก่อก าเนิดมาจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2548 ข้อความว่า “เพื่อให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา
ระดับปริญญา  เป็นนิติบุคคล  ด าเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีความคล่องตัว  มีเสรีภาพทางวิชาการ  
ภายใต้การก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยสมควรจัดตั้ง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจ านวน 9 แห่ง  ขึ้นแทน  สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล  ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล  เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐด้านวิชาชีพ  และเทคโนโลยี  ที่มีวัตถุประสงค์
ให้การศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ  ท าการสอน ท าการวิจัย  ผลิตครูวิชาชีพ  ให้ บริการทางวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษา
ต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางในระดับปริญญาเป็นหลัก" 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีผู้บริหารต าแหน่งรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต ปฏิบัติหน้าที่
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งส านักงานอธิการบดีตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ นอกจากนี้ยังปรับปรุงหลักสู ตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา หลากหลายสาขาโดยเปิดกว้างให้โอกาสแก่นักศึกษาที่จบระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ เข้าศึกษาต่อได้ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและระดับปริญญาตรี และนักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  ตามความต้องการของผู้เรียน  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้   เพื่อมุ่งมั่นสร้างคุณค่าที่ดีแก่สังคมและ
ประเทศชาติสืบไป 
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การแบ่งหน่วยงานและหลักสูตรที่เปิดสอน 
ส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น (ส่วนงานสนับสนุน) 

 งานบริการการศึกษา 

 งานบริหารทรัพยากร 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
       ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง แผนการเรียน 2 ปี รับผูส้ าเรจ็การศึกษา  ม.6 , ปวช. 

     ระดับปริญญาตรี 
 หลักสตูรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต แผนการเรียน 2 ปี ต่อเนื่อง รบัผู้ส าเร็จการศึกษา ปวส. 

 หลักสตูรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต แผนการเรียน 4 ปี รับผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 , ปวช. 

 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต แผนการเรียน 5 ปี และเทียบโอน รับผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 , ปวช.  
และ ปวส. 

 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ แผนการเรยีน 4 ปี รับผู้ส าเร็จการศึกษา  ม.6 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี) รับผู้ส าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี (แผน ก แผน ข) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  ระดับปริญญาตรี 

 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต แผนการเรียน 4 ปี และเทียบโอน รับผูส้ าเรจ็การศึกษา  ม.6 , ปวช.   
และ ปวส. 

 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต แผนการเรยีน 4 ปี รับผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 

  ระดับบัณฑิตศึกษา 
 หลักสตูรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผนการเรียน 2 ปี แผน ก แบบ ก-2 รับผู้ส าเร็จการศึกษา ปรญิญาตร ี

ระดับดุษฎีบัณฑิต 
 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต แผนการเรียน 3 ปี   รับผูส้ าเร็จการศึกษา ปริญญาโท 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       ระดับปริญญาตรี 

 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต แผนการเรยีน 4 ปี และเทียบโอน รับผูส้ าเรจ็การศึกษา ม.6, ปวช. และ ปวส. 

 หลักสตูรบญัชีบัณฑติ แผนการเรียน 4 ปี และเทียบโอน รับผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6, ปวช. และ ปวส. 

นโยบายคุณภาพ 
  “ เรามุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีคณุภาพ  ตอบสนองความพอใจของผู้รับบริการ   
ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ” 
 

สถานที่ติดต่อ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น 

150 ถนนศรีจันทร ์ 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 4 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 

 ระดับดุษฎีบัณฑิต  มี 1 คณะ คือ 
o คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ 
ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ในภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ 
ระดับปริญญาตรี   มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
ระดับบัณฑิตศึกษา   มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
มหาวิทยาลัยฯ อาจจัดให้มีภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษา 5-8 สัปดาห์ โดยเพิ่ม

ช่ัวโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 

 
วิธีการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
 การรับนักศึกษา และผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ที่มีคุณวุฒิ  ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา สมัครและสอบคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อ ต้องผ่านกระบวนการสมัครสอบ  สอบข้อเขียน  สอบสัมภาษณ์  มีรายชื่อในประกาศผลสอบ เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษา เข้า
ประชุมฟังค าช้ีแจง ผ่านการตรวจโรคและเอกซเรย์ ในวัน – เวลาที่ก าหนดในแต่ละสาขาวิชา  ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และเข้ารับการ
ปฐมนิเทศ ตามวันและเวลาที่ก าหนด  เป็นต้น 

 
 

 
 
 

การจัดการศึกษา 



6 

     

    
 

 

 

 

1. วัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์   
1.1 วัตถุประสงค์  

1.1.1  เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ ได้ผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถ และความถนัดตรงตามสาขาท่ีเรียน 
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 ความเหมาะสมเป็นครั้งสุดท้าย 
ก่อนการรับเข้าศึกษาต่อ ซึ่งการให้คะแนนก าหนดโดยกรรมการสอบของสาขาวิชาที่ท าการคัดเลือก 

2. วิธีการและข้ันตอนการเลือกสาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่สมัคร สูงสุด 1 อันดับ โดยผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติในสาขาวิชาที่ประสงค์จะเข้า
ศึกษาตามที่ก าหนดไว้ ก่อนการยื่นใบสมัคร 

3. วิธีการและข้ันตอนการเลือกสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี 
ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่สมัคร สูงสุด 3 อันดับ โดยที่ทุกอันดับต้องอยู่ในรหัสกลุ่มสอบเดียวกัน ผู้สมัครต้อง

ตรวจสอบคุณสมบัติในสาขาวิชาที่ประสงค์จะเข้าศึกษาตามที่ก าหนดไว้ ก่อนการยื่นใบสมัคร 

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

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

ที่ 3 นั้นมีผู้สมัครในอันดับที่ 1 ไม่ครบตามจ านวนรับ โดย มหาวิทยาลัยฯ จะให้โอกาสกับผู้ที่เลือก สาขาวิชาที่เป็น
อันดับท่ี 1 ก่อน  มหาวิทยาลัยฯ อาจจะพิจารณาตัดผู้ที่ได้คะแนนสอบต่ ากว่า 50% หรือที่คณะกรรมการพิจารณา
ก าหนดให ้“ไม่ผ่าน” การสอบคัดเลือกได้ 

3.4 ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เลือกได้ทั้ง 3 อันดับ ไม่จ าเป็นต้องเลือกครบทั้ง 3 อันดับก็ได้  
3.5 กรณีที่ผู้สมัครเลือก สาขาวิชา อันดับที่ 2 หรือ 3 ที่ผิดไปจากเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด จะถือว่าการเลือก

สาขาวิชา อันดับที่ 2 หรือ 3 น้ันเป็นโมฆะ 

 

 

 

การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
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4. วิธีการและข้ันตอนการเลือกสาขาวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา 
ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่สมัคร สูงสุด 2 อันดับ โดยที่ทุกอันดับต้องอยู่ในรหัสกลุ่มสอบเดียวกัน ผู้สมัครต้อง

ตรวจสอบคุณสมบัติในสาขาวิชาที่ประสงค์จะเข้าศึกษาตามที่ก าหนดไว้ ก่อนการยื่นใบสมัคร 

 

เกณฑ์การเลือกสาขาวิชาโดยท่ัวไปมีดังนี้ : 
4.1 ผู้สมัครจะเลือกสาขาวิชา อันดับที่ 2 ได้ สาขาวิชานั้นจะต้องเป็นกลุ่มสอบเดียวกันกับสาขาวิชาท่ีเลือกเป็น 
       อันดับที่ 1 
4.2 กรณีที่ผู้สมัครเลือก สาขาวิชา อันดับที่ 2 ผิดไปจากเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด จะถือว่าการเลือก-สาขาวิชา อันดับ

ที่ 2 นั้นเป็นโมฆะ 
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1. ให้ปฏิบัติตามระเบียบการสอบโดยเคร่งครัด มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ  จะระงับสิทธิ์ในการสอบของท่าน และไม่พิจารณาตรวจ
กระดาษค าตอบของท่าน 

1.1 ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบก่อนก าหนดเวลาสอบ และหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที และไม่อนุญาตให้ออกจากห้อง
สอบไม่ว่ากรณีใด 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 จะไม่อนุญาตให้

เข้าห้องสอบไม่ว่ากรณีใด 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 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  แบ่งการรับสมัครออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 

1.1 สมัครผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2562 
และ ช าระเงินค่าสมัครให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  ผู้สนใจสมัคร 
สามารถดูรายละเอียดระเบียบการสอบฯ จากเว็บไซต์  WWW.KKC.RMUTI.AC.TH 

 

2. เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือก 
2.1   เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้สมัคร ในวันรับสมัครสอบครั้งนี้ยังไม่ต้องใช้เอกสารในการสมัครสอบ ส าหรับ

ผู้สมัคร  สอบท่ีผ่านการสอบคัดเลือกฯ ให้น าหนักฐานมาแสดงในวันรายงานตัวหรือก่อนวันเปิดภาคการศึกษาเป็นอย่าง
ช้า (รายละเอียดหลักฐานในการรายงานตัวปรากฏอยู่ท่ีหน้าปกด้านในของระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ) 

2.2 ในวันสอบคัดเลือกหรือวันสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครสอบต้องน าบัตรประจ าตัวสอบ และบตัรประจ าตัวประชาชน หรือ  
บัตรอื่นใดท่ีมีรปูถ่ายปรากฏอยู่ และเป็นบตัรที่หน่วยงานราชการเปน็ผู้ออกให้มาแสดงด้วยทุกครั้ง 

 

3. เงื่อนไขในการสมัครสอบคัดเลือก 
3.1   การสมัครผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือช่ือและรับรองความถูกต้อง

ของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัตวิ่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังน้ัน   หาก
ผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดอาญา ฐานแจ้งความเท็จ 

3.2  .การสมัครด้วยตนเอง ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครในใบสมัครตามความเป็นจริงให้ครบถ้วนและชัดเจน โดยการ
เขียนตัวบรรจงด้วยปากกาสีด าหรือสีน้ าเงิน หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดอาญา ฐาน-
แจ้งความเท็จ 

3.3  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการรับรองตนเองว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา หรือเป็นผู้ที่ก าลั งจะส าเร็จการศึกษาก่อน- วัน
เปิดภาคการศึกษา ตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง 
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ เช่น กรณีผู้สมัครสอบมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนดในแต่ละสาขา 
หรือไม่ส าเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  ในการ
สมัครสอบมาต้ังแต่ต้น และหมดสิทธิ์ที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ 

 

4.  ข้อแนะน าส าหรับผู้สมัคร 
เพ่ือให้การสมัครสอบคัดเลือกของนักเรียนนักศกึษาไม่เกิดข้อผิดพลาดขอให้ปฏิบัติตามข้อแนะน า ดังต่อไปนี้ : 
 

4.1 ผู้สมคัรควรศึกษาและอ่านรายละเอียดในระเบยีบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อฯ ให้เข้าใจก่อนการกรอกใบสมัคร 
4.2 ตรวจสอบวุฒิที่รบัเข้าศึกษาของสาขาวิชาที่ผู้สมัครต้องการสมัครในระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อฯ ให้ตรงกับ

วุฒิการศึกษาของผู้สมคัร พร้อมอา่นรายละเอียดวิธีการขั้นตอนในการเลือกสาขาวิชา 
4.3 กรอกใบสมัครใหค้รบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน 
4.4 ตรวจสอบ  วัน/เวลา/สถานท่ี รับสมัคร 

การรับสมัครสอบคัดเลอืก 

http://www.kkc.rmuti.ac.th/
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5. การสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
 

 

ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
  ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียด ระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ได้ที ่ Web Site  WWW.KKC.RMUTI.AC.TH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าไปสมัครสอบที่หน้าเว็บไซต์ 

กรอกข้อมูลรายละเอยีดให้ครบถ้วนและถูกต้อง 

ยืนยันข้อมูล 

พิมพ์ใบสมัคร (Bill Payment) 

ช าระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคาร (ธ.กรุงไทยทุกสาขา) 

ตรวจสอบสถานะการช าระเงินผ่านทางเว็บไซต์ 

พิมพ์บัตรประจ าตวัผู้สมัครสอบ ตรวจสอบห้องสอบ และที่นั่งสอบ 

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

5.1 ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
5.1.1 เลือกวิทยาเขตที่ต้องการสมัคร 
5.1.2 กรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วนและถูกต้อง 
5.1.3 ยืนยันข้อมูล 
5.1.4 พิมพ์ใบสมัคร (Bill Payment) 
5.1.5 ช าระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร  (ธนาคารกรุงไทย 
        ทุกสาขา) จ านวน 300 บาท และให้มารับ 
        ระเบียบการรับสมัคร ท่ีแผนกงานส่งเสรมิ- 
        วิชาการและงานทะเบียน อาคาร 1 ช้ัน 1 
5.1.6 ตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินผ่านทางเว็บไซต์ 
        หลังจากช าระเงินแล้ว 3 วันท าการ 
5.1.7 พิมพ์บัตรประจ าตัวผูส้มัครสอบ ตรวจสอบ 
        ห้องสอบ และเลขที่น่ังสอบ 

http://www.kkc.rmuti.ac.th/
http://khonkaen-ess.rmuti.ac.th/
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1. คุณสมบัติท่ัวไป 
1.1 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษา หรือเคยต้องโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาของศาล เว้น

แต่กรณคีวามผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดฐานประมาท 
1.2 ต้องยินยอมปฏิบตัิตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน่ 
1.3 ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรอืเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
1.4 ไม่จ ากดัเพศและอาย ุ
1.5 ผู้สมคัรต้องมรีูปร่างสันทัด และเหมาะสมที่จะศึกษาในสาขาวิชานั้น ๆ 

2. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
 
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา 
แผนรับ 

คุณสมบัติ 
รหัสวิชา

สอบ โควตา รับตรง รวม 

101 ช่างกลโรงงาน 15 15 30 

เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาอยูร่ะดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
กลุ่มสาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล  
สาขาวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง สาขาวิชาแม่พิมพ์
พลาสติก สาขาวิชาแม่พิมพ์โลหะ สาขาวิชาอุปกรณจ์ับยึด หรือ
เทียบเท่า หรือให้เป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1001 
1101 

102 
ช่างท่อและ
ประสาน 

20 10 30 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) กลุ่มสาขาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือเทียบเท่า หรือ
หรือให้เป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบ
หลักสตูร 

2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาอยู่มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ หรือเทียบเท่า หรือให้เป็นไปตามความ
เห็นชอบของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร 

1001 
1102 

103 

 

ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 

40 20 60 

เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาอยูร่ะดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า หรือให้เป็นไปตามความ
เห็นชอบของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร 

1001 
1103 

คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบตัิเฉพาะสาขาวิชาที่เปิดรับ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ระดับปริญญาตรี  ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2562 
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รหัส
สาขา 

สาขาวิชา 
แผนรับ 

คุณสมบัติ 
รหัสวิชา

สอบ โควตา รับตรง รวม 

104 
ออกแบบ 
การผลิต 

25 5 30 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม หรือให้เป็นไปตามดลุยพินิจขอ 
คณะกรรมการประจ าหลักสตูร 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาอยู่มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6) ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเทียบเทา่  หรือให้เป็นไปตามความ
เห็นชอบของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร 

1001 
1104 

105 
ช่างเครื่องมือกล

อัตโนมัติ 
25 5 30 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) กลุ่มสาขา/สาขางานช่าง เครื่องมือกล ช่างกลโรงงาน 
ช่างแม่พิมพ์ ช่างโลหะการ ช่างเชื่อมโลหะ ช่างเขียน แบบ ช่าง
ซ่อมบ ารุง ช่างยนต์ สาขาวิชาเครือ่งกลทุกสาขางาน หรือ
เทียบเท่า หรือให้เป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ กลุม่สาระการเรยีนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หรือเทียบเท่า หรือให้เป็นไปตาม
ความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1001 
1105 

106 ช่างกลเกษตร 10 20 30 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) สาขาวิชาช่างกลเกษตร สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่าง
กลโรงงาน สาขาวิชาช่างโลหะ สาขางานในสาขาวิชาเครื่องกล 
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง สาขาวิชาโลหะการ สาขา 
งานช่างเกษตร หรือเทียบเท่า หรอืให้เป็นไป ตามความเห็นชอบ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) 
หรือเทียบเท่า หรือให้เป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1001 
1106 

107 ช่างยนต์ 20 10 30 

เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาอยูร่ะดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
กลุ่มสาขา/สาขางานเครื่องกล สาขางานยานยนต์  หรือ
เทียบเท่า หรือให้เป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร 

1001 
1107 

108 ช่างก่อสร้าง 25 5 30 

เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาอยูร่ะดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างส ารวจ ช่างเทคนคิ
สถาปัตยกรรม หรือเทียบเท่า หรอืให้เป็นไปตามความเห็นชอบ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร  

1001 
1108 
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รหัส
สาขา 

สาขาวิชา 
แผนรับ 

คุณสมบัติ 
รหัสวิชา

สอบ โควตา รับตรง รวม 

109 ช่างโยธา 25 5 30 

เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาอยูร่ะดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างส ารวจ และช่างเทคนิค
สถาปัตยกรรม หรือเทียบเท่า หรอืให้เป็นไปตามความเห็นชอบ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

1001 
1108 

 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี 

 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร  4 ปี) รับผูส้ าเร็จการศึกษา ปวช. 
รหัส
สาขา 
วิชา 

สาขาวิชา ภาค 
แผนรับ กลุ่ม

สอบ 
คุณสมบัติ 

รหัส 
วิชาสอบ โควตา รับตรง รวม 

402 วิศวกรรมท่อ-
อุตสาหกรรม 
(อส.บ. 4 ปี) 

 
ปกติ 

 
5 

 
5 

 
10 

 
- 

เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภท
หรือสายวิชาช่างอุตสาหกรรม  ทุก
สาขาวิชา หรือเทียบเท่า หรือให้เป็นไป
ตามความเห็นชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
2001 
2101 

 
 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) รับผูส้ าเร็จการศึกษา ปวช.  

 

รหัส
สาขา 
วิชา 

สาขาวิชา ภาค 
แผนรับ กลุ่ม

สอบ 
คุณสมบัติ 

รหัส 
วิชาสอบ โควตา รับตรง รวม 

501 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

(ค.อ.บ. 5 ปี) 
ปกติ 10 10 20 - 

เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรมหรือ
เทียบเท่า หรือให้เป็นไปตามความเห็นชอบ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

2001 
2103 

502 
วิศวกรรมโยธา 
(ค.อ.บ. 5 ปี) 

ปกติ 3 2 5 - 

เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)  ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่าง
ส ารวจช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม 

2001 
2104 

503 
วิศวกรรมไฟฟ้า   
(ค.อ.บ. 5 ปี) 

ปกติ 15 5 20 - 

เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา
ไฟฟ้า  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หรือเทียบเท่า หรือให้เป็นไปตามความ
เห็นชอบ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

2001 
2105 
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รหัส
สาขา 
วิชา 

สาขาวิชา ภาค 
แผนรับ กลุ่ม

สอบ 
คุณสมบัติ 

รหัส 
วิชาสอบ โควตา รับตรง รวม 

504 

วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม 
(ค.อ.บ. 5 ปี) 

ปกติ 3 5 8 -- 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
สาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาช่าง
โทรคมนาคม หรือเทียบเท่า หรือให้ เป็นไป
ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร 
 

2001 
2106 

505 
วิศวกรรมการเชื่อม 

(ค.อ.บ. 5 ปี) 
ปกติ 5 10 15 - 

เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่าง
อุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า หรือให้เป็นไป
ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูร้บัผิดชอบ 
หลักสตูร 
 

2001 
2108 

506 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

(ค.อ.บ. 5 ปี) 
ปกติ 10 15 25 - 

เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรมหรือ
เทียบเท่า หรือให้เป็นไปตามความเห็นชอบ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
 

2001 
2107 

507 
วิศวกรรมเครื่องกล 

(ค.อ.บ. 5 ปี) 
ปกติ 5 5 10 - 

เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่าง
อุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า หรือให้เป็นไป
ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูร้บัผิดชอบ 
หลักสตูร 
 

2001 
2109 
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 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) รับผูส้ าเร็จการศึกษา  ปวส. (เทียบโอน) 
รหัส
สาขา 
วิชา 

สาขาวิชา ภาค 
แผนรับ กลุ่ม

สอบ 
คุณสมบัติ 

รหัส 
วิชาสอบ โควตา รับตรง รวม 

301 

วิศวกรรมการเชื่อม 
(ค.อ.บ.5 ป)ี  
(เทียบโอน) 

ปกติ 25 5 30 
- 

เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ประเภทหรอืสายช่าง
อุตสาหกรรม ช่างโลหะ ช่างเชื่อมโลหะ ช่างท่อ
และประสาน ช่างเชื่อม ช่างเทคนิคโลหะ ช่างกล
โรงงาน ช่างกลโลหะ ช่างเขียนแบบเครื่องกล 
ช่างเทคนิคโลหะและโลหะการ ช่างเชื่อมโลหะ
และโลหะแผ่น ช่างโลหะการ ช่างโลหะวิทยา 
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างออกแบบการผลิต 
ช่างเขียนแบบ ช่างเครื่องกล เทคนิคพ้ืนฐานหรือ
เทียบเท่า หรือให้เป็นไปตามความเห็นชอบของ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยการเทียบโอน
ผลการเรยีน 

3001 
3208 

303 

วิศวกรรมเครื่องกล 
(ค.อ.บ.5 ป)ี  
(เทียบโอน) 

ปกติ 20 10 30 - 

เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทหรือสายวิชาช่าง
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ หรือเทียบเท่า 
หรือให้เป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยการเทียบโอนผลการ
เรียน 

3001 
3209 

 305 

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

ปกติ 20 10 30 - 

เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส-์สื่อสาร  สาขาอิเลก็ทรอนิกส-์
เทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส-์
เสียงและภาพ  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์-
อุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส-์
อิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน สาขาวชิา
โทรคมนาคม 

3001 
3210 

 
 
 
 
 
 
 

*หมายเหตุ : หลักสตูรเทียบโอน เรียน 3 ป ี
 



16 

     

    
 

 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร  ต่อเนื่อง) รับผู้ส าเร็จการศึกษา ปวส. 
รหัส
สาขา 
วิชา 

สาขาวิชา ภาค 
แผนรับ 

กลุ่ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ โควตา รับตรง รวม 

201 เทคโนโลยีอุตสาหการ 
(อส.บ.) ต่อเนื่อง 

ปกติ 25 5 30 TEB01 

เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม 
ในสาขาวิชาเทคนิคการผลติ                  
เทคนิคอุตสาหกรรม ช่างเชื่อม  ช่างกลโลหะ           
ช่างซ่อมบ ารุง ช่างท่อและประสาน                     
ช่างแม่พิมพ์  ช่างเครื่องกล–การผลิต                 
ช่างเขียนแบบเครื่องกล หรือเทียบเท่า หรือให้
เป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3001 
3201 

203 
วิศวกรรมท่อ-
อุตสาหกรรม  
(อส.บ.) ต่อเนื่อง 

ปกติ 15 15 30 TEB01 

เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) กลุ่มสาขาวิชาช่าง
อุตสาหกรรม ช่างท่อและประสาน ช่างเชื่อม
และโลหะแผ่น ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ 
โลหะการ  เทคนิคโลหะ เทคนิคการผลิต              
ช่างเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบการผลิต 
ช่างอุตสาหกรรมเทคนิคการซ่อมบ ารุง         
ช่างเครื่องกล หรือเทียบเท่า หรือให้เป็นไป
ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูร้บัผิดชอบ
หลักสตูร 

3001 
3201 

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

ปกติ 25 5 30 TEB01 

เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) กลุ่มสาขาวิชาช่าง
อุตสาหกรรม  ช่างออกแบบ ช่างเขียนแบบ
เครื่องกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องกล           
ช่างซ่อมบ ารุง หรือเทียบเท่า หรือให้เป็นไป
ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูร้บัผิดชอบ
หลักสตูร 

3001 
3201 
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา 

 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี) รับผู้ส าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี 
(แผน ก แผน ข) 

รหัส
สาขา 
วิชา 

สาขาวิชา ภาค 
แผน
รับ 

กลุ่ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ 

701 

(ค.อ.ม.)
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 
แผน ก (ในเวลา) 
 

ปกติ 5 

ENGH04 

 
1. รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีทางด้านครุศาสตร์-
อุตสาหกรรม หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขา
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีทาง                
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี หรือ
เทียบเท่า ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                           
วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขา
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องเรียนปรับพื้นฐานทางการศึกษา
ตามที่อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรก าหนด 
3. เป็นผู้ที่ได้คะแนนสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.50 
หรือผ่านงานในต าแหน่งคร-ูอาจารย์ หรือมีประสบการณ์ใน
การท างานท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าไมต่่ ากว่า 
1 ปี 
4. ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ข้อ 1 และ 2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการประจ าหลักสตูร 
 

6004 

702 

(ค.อ.ม.)
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 
แผน ก (นอกเวลา) 
 

สมทบ 5 

703 

ค.อ.ม.)
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 
แผน ข (ในเวลา) 
 

สมทบ 10 

704 

(ค.อ.ม.)
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 
แผน ข (นอกเวลา) 
 

สมทบ 10 

*หมายเหตุ : อยู่ระหว่างขออนุมัตหิลักสตูร 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) รับผูส้ าเร็จการศึกษา ปวช. 
รหัส
สาขา 
วิชา 

สาขาวิชา ภาค 
แผนรับ 

กลุ่ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ โควตา รับตรง รวม 

421 วิศวกรรมอุตสาหการ 
(วศ.บ.) 

ปกติ 3 2 5 ENG01 

ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือ
เทียบเท่า ท่ีสาขาวิชาพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติ
ท่ีเหมาะสม 

2001 
2102 

422 วิศวกรรมโลหการ 
(วศ.บ.) 

ปกติ 3 2 5 ENG01 

ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือ
เทียบเท่า ท่ีสาขาวิชาพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติ
ท่ีเหมาะสม 

2001 
2102 

423 วิศวกรรมโยธา 
(วศ.บ.) 

ปกติ 3 2 5 ENG01 

ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือ
เทียบเท่า ท่ีสาขาวิชาพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติ
ท่ีเหมาะสม 

2001 
2102 

 424 วิศวกรรมเครื่องกล 
(วศ.บ.) 

ปกติ 3 2 5 ENG01 

ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือ
เทียบเท่า ท่ีสาขาวิชาพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติ
ท่ีเหมาะสม 

2001 
2102 

425 
วิศวกรรม-
เครื่องจักรกลเกษตร 
(วศ.บ.) 

ปกติ 3 2 5 ENG01 

ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือ
เทียบเท่า ท่ีสาขาวิชาพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติ
ท่ีเหมาะสม 

2001 
2102 

426 
วิศวกรรมหลังเก็บ-
เกี่ยวและแปรสภาพ 
(วศ.บ.) 

ปกติ 3 2 5 ENG01 

ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือ
เทียบเท่า ท่ีสาขาวิชาพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติ
ท่ีเหมาะสม 

2001 
2102 

427 วิศวกรรมไฟฟ้า 
(วศ.บ.) 

ปกติ 3 2 5 ENG01 

ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือ
เทียบเท่า ท่ีสาขาวิชาพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติ
ท่ีเหมาะสม 

2001 
2102 

428 

วิศวกรรม-
อิเล็กทรอนิกส์และ-
โทรคมนาคม 
(วศ.บ.) 

ปกติ 3 2 5 ENG01 

ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือ
เทียบเท่า ท่ีสาขาวิชาพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติ
ท่ีเหมาะสม 

2001 
2102 

429 วิศวกรรม-
คอมพิวเตอร์ (วศ.บ.) 

ปกติ 3 2 5 ENG01 

ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือ
เทียบเท่า ท่ีสาขาวิชาพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติ
ท่ีเหมาะสม 

2001 
2102 
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รหัส
สาขา 
วิชา 

สาขาวิชา ภาค 
แผนรับ 

กลุ่ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ โควตา รับตรง รวม 

430 
วิศวกรรม- 
เมคคาทรอนิกส์ 
(วศ.บ.) 

ปกติ 3 2 5 ENG01 

ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือ
เทียบเท่า ท่ีสาขาวิชาพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติ
ท่ีเหมาะสม 

2001 
2102 

431 วิศวกรรมเครื่องกล -
ระบบราง (วศ.บ.) 

ปกติ 3 2 5 

ENG01 ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือ
เทียบเท่า ท่ีสาขาวิชาพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติ
ท่ีเหมาะสม 

2001 
2102 

432 วิศวกรรมโยธา – 
ระบบราง (วศ.บ.) 

ปกติ 3 2 5 

ENG01 ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือ
เทียบเท่า ท่ีสาขาวิชาพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติ
ท่ีเหมาะสม 

2001 
2102 

433 วิศวกรรมไฟฟ้า – 
ระบบราง (วศ.บ.) 

ปกติ 3 2 5 

ENG01 ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือ
เทียบเท่า ท่ีสาขาวิชาพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติ
ท่ีเหมาะสม 

2001 
2102 

434 วิศวกรรมอุตสาหการ-
การผลิต (วศ.บ.) 

ปกติ 3 2 5 

ENG01 ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือ
เทียบเท่า ท่ีสาขาวิชาพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติ
ท่ีเหมาะสม 

2001 
2102 

 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต  (หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน) รับผู้ส าเร็จการศึกษา ปวส. 
รหัส
สาขา 
วิชา 

สาขาวิชา ภาค 
แผนรับ 

กลุ่ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ โควตา รับตรง รวม 

321 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
(วศ.บ.)  (เทียบโอน) 
 

ปกติ 15 15 30 

ENG02 

.ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สายช่างอุตสาหกรรม     
ช่างกลโรงงาน ช่างซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล      
ช่างโลหะ  ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ช่าง
ออกแบบการผลิต ช่างท่อประสาน  ช่างเครื่องกล  
ช่างเทคนิคการผลิต  ช่างเขียนแบบเครื่องกล หรือ
เทียบเท่าท่ี  สาขาวิชาฯ  พิจารณาแล้วว่ามี
คุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

3001 
3207 

322 วิศวกรรมอุตสาหการ 
(วศ.บ.)  (เทียบโอน) สมทบ - 30 30 

323 วิศวกรรมโยธา 
(วศ.บ.)  (เทียบโอน) 

ปกติ 15 15 30 

ENG03 

ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม 
สาขาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างส ารวจ เทคโนโลยี
ขนส่ง การบริหารงานก่อสร้าง  และช่างเขียนแบบ
โยธา  หรือเทียบเท่าท่ีสาขาวิชาฯ พิจารณาแล้วว่า
มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 
 
 
 

3001 
3202 

324 วิศวกรรมโยธา 
(วศ.บ.)  (เทียบโอน) สมทบ - 30 30 
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รหัส
สาขา 
วิชา 

สาขาวิชา ภาค 
แผนรับ 

กลุ่ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ โควตา รับตรง รวม 

325 วิศวกรรมเครื่องกล 
(วศ.บ.)  (เทียบโอน) 

ปกติ 15 15 30 

ENG04 

ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์ ช่างเทคนิค
ยานยนต์ ช่างจักรกลหนัก ช่างกลเรือ ช่างกล
เกษตร  ช่างเครื่องท าความเย็น 
และปรับอากาศ หรือเทียบเท่าท่ีสาขาวิชาฯ 
พิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม0 3001 

3203 326 
วิศวกรรมเครื่องกล 
(วศ.บ.)  (เทียบโอน) 

สมทบ - 30 30 

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

ปกติ 15 15 30 
ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม  
ทุกสาขาวิชา โดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน 
 

329 วิศวกรรมไฟฟ้า 
(วศ.บ.)  (เทียบโอน) 

ปกติ 30 30 60 ENG05 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขา 
ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมช่างเครื่องมือวัด  
หรือเทียบเท่า ท่ีสาขาวิชาพิจารณาแล้วว่ามี
คุณสมบัติเหมาะสมโดยการเทียบโอนผลการเรียน 
 

3001 
3204 

331 

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

ปกติ 30 30 60 ENG06 

ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม 
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า-เล็กทรอนิกส์  
ช่างอิเล็กทรอนิกส์-สื่อสาร ช่างโทรคมนาคม   
ช่างอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน และเทคนิค  
คอมพิวเตอร์  หรือเทียบเท่าท่ีสาขาวิชาฯ 
พิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 
 

3001 
3205 

333 
วิศวกรรม-
คอมพิวเตอร์ 
(วศ.บ.)  (เทียบโอน) 

ปกติ 15 15 30 - 

ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม 
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์  ช่างอิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร  
เทคนิคคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า ท่ีสาขาวิชาพิจารณา
แล้วว่ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

3001 
3206 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*หมายเหตุ หลักสูตรเทียบโอน เรยีน 3 ป ี
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี) รับผูส้ าเร็จการศึกษา 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. ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือก าลังศึกษาอยู่ใน 
   ภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา 
   วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร วิศวกรรม- 
   เกษตร วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรม- 
   โลหการ วิศวกรรมการผลิต 
2. หากมีคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อ 1. การรับเข้าศึกษาให้เป็นไป 
   ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรม 
   มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
3. การรับเข้าศึกษาตามข้อ 1. ของผู้ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาค 
   การศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรี จะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ 
   ผู้สมัครเข้าศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้วเท่าน้ัน 

6001 

602 
วิศวกรรมเครื่องกล 
(วศ.ม.) 

สมทบ 5 

 
603 

 
 

วิศวกรรมโยธา 
(วศ.ม.) 

ปกติ 5 

ENGH02 

1. ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
   ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   
   ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมส ารวจ วิศวกรรมขนส่ง   
   หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์  ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจาก 
   คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. หากมีคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อ 1. การรับเข้าศึกษาให้เป็นไป 
   ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรม 
   มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 
3. การรับเข้าศึกษาตามข้อ 1. ของผู้ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาค 
   การศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรี จะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ 
   ผู้สมัครเข้าศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้วเท่าน้ัน 

6002 

604 
วิศวกรรมโยธา  
(วศ.ม.) 

สมทบ 5 

605 
วิศวกรรมไฟฟ้า 
(วศ.ม.) 

ปกติ 5 

ENGH03 

1. ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
   ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  

ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมระบบควบคุม  
วิศวกรรม การวัดคุม วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง หรือได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2. หากมีคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อ 1. การรับเข้าศึกษาให้เป็นไป 
   ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรม 
   มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
3. การรับเข้าศึกษาตามข้อ 1. ของผู้ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาค 
   การศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรี จะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ 
   ผู้สมัครเข้าศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้วเท่าน้ัน 

6003 
 
 
 

606 
วิศวกรรมไฟฟ้า  
(วศ.ม.) 

สมทบ 5 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ระดบัดุษฎีบัณฑิต 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตร 3 ปี) รับผู้ส าเร็จการศึกษา ปริญญาโท (แบบ 1.1) 
รหัส
สาขา 
วิชา 

สาขาวิชา ภาค 
แผน
รับ 

กลุ่ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ 

801 
วิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิเตอร์ (วศ.ด.) 

ปกติ 1 - รับผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย
ระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม  วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  หรือสาขาอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

- 
802 

วิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิเตอร์ (วศ.ด.) 

สมทบ 
1 
 
 

- 

 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตร 3 ปี) รับผู้ส าเร็จการศึกษา ปริญญาโท (แบบ 2.1) 
รหัส
สาขา 
วิชา 

สาขาวิชา ภาค 
แผน
รับ 

กลุ่ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ 

803 
วิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิเตอร์ (วศ.ด.) 

ปกติ 3 - 
รับผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย
ระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม  วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  หรือสาขาอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

- 
804 

วิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิเตอร์ (วศ.ด.) 

สมทบ 3 - 

 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต / หลักสูตรบัญชบีัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) รับผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. 
รหัส
สาขา 
วิชา 

สาขาวิชา ภาค 
แผนรับ 

กลุ่ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ โควตา รับตรง รวม 

411 การจัดการ (บธ.บ.) ปกติ 25 15 40 BIT01 

ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) สายบริหารธุรกิจหรือพณิชยกรรม 
 

2002 
2110 

412 การตลาด (บธ.บ.) ปกติ 10 10 20 BIT01 

ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) สายบริหารธุรกิจหรือพณิชยกรรม 
 

2002 
2110 

413 
ระบบสารสนเทศทาง-
คอมพิวเตอร์ (บธ.บ.) 

ปกติ 20 20 40 BIT01 

ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) สายบริหารธุรกิจหรือพณิชยกรรม 
 

2002 
2110 

414 บัญชี (บช.บ.) ปกติ - 35 35 BIT01 

ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) สายบริหารธุรกิจหรือพณิชยกรรม 
 

2002 
2110 
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รหัส
สาขา 
วิชา 

สาขาวิชา ภาค 
แผนรับ 

กลุ่ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ โควตา รับตรง รวม 

415 
การจัดการโลจิสติกส์ 
(บธ.บ) 

ปกติ 18 7 25 BIT01 

ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) สายบริหารธุรกิจหรือพณิชยกรรม 
 

2002 
2110 

416 

การจัดการการ
ท่องเท่ียวและการ
บริการ (บธ.บ) 

ปกติ 21 19 40 BIT01 
ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) สายบริหารธุรกิจหรือพณิชยกรรม 

2002 
2110 

 
 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต / หลักสูตรบัญชบีัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน) รับผู้ส าเร็จการศึกษา ปวส. 
รหัส
สาขา 
วิชา 

สาขาวิชา ภาค 
แผนรับ 

กลุ่ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ โควตา รับตรง รวม 

211 
การจัดการ  
(บธ.บ) (เทียบโอน) 

ปกติ - 35 35 

BIT02 

ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)  สายบริหารธุรกิจหรือพณิชยกรรม 
หรือช่างอุตสาหกรรม หรือประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวหรือมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสานว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2559 หมวด 1 การรับเข้าศึกษา 

3002 
3211 

212 
การจัดการ  
(บธ.บ) (เทียบโอน) 

สมทบ 25 10 35 

213 
การตลาด 
(บธ.บ.) (เทียบโอน) 

ปกติ - 35 35 

BIT03 

ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สายบริหารธุรกิจหรือพณิชยกรรม 
หรือมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวด 1 
การรับเข้าศึกษา 

3002 
3212 

214 
การตลาด 
(บธ.บ.) (เทียบโอน) 

สมทบ 20 15 35 

215 
ระบบสารสนเทศ   
ทางคอมพิวเตอร์ 
(บธ.บ)  (เทียบโอน) 

ปกติ - 35 35 

BIT04 

ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สาขาวิชาการพัฒนาเว็บเพจ สาขาวิชาเทคโนโลยี
ส านักงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานเทคนิค
คอมพิวเตอร์  หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ทางด้าน
คอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่า  โดยวิธีการเทียบโอน
ผลการเรียน หรือผู้มีคุณสมบัติอื่นๆตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  
หมวด 1 การรับเข้าศึกษา 
 
 

3002 
3213 

216 
ระบบสารสนเทศ   
ทางคอมพิวเตอร์ 
(บธ.บ)  (เทียบโอน) 

สมทบ 25 10 35 
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รหัส
สาขา 
วิชา 

สาขาวิชา ภาค 
แผนรับ 

กลุ่ม
สอบ 

คุณสมบัติ 
รหัส 

วิชาสอบ โควตา รับตรง รวม 

217 

การบัญชี 
(บช.บ)  (เทียบโอน) 
 
 

ปกติ 22 48 70 

BIT05 

ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี หรือมีคุณสมบัติ
อื่น ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสานว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2559 หมวด 1 การรับเข้าศึกษา 
 
 
 
 
 
 

3002 
3214 

218 
การบัญชี 
(บช.บ)  (เทียบโอน) 

สมทบ 20 15 35 

219 
 

การจัดการโลจิสติกส์ 
(บธ.บ) 

ปกติ - 

 

35 

 

35  
 
BIT06 

ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ประเภทสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ
มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวด 1 การรับเข้าศึกษา 

 
 

3002 
3215 

220 การจัดการโลจิสติกส์ 
(บธ.บ) 

สมทบ 20 15 35 

221 การจัดการการ
ท่องเท่ียวและการ
บริการ (บธ.บ) 

ปกติ - 35 35  

 

BIT07 

ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ประเภทสาขาวิชา
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวหรือบริหารธุรกิจ หรือ
มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวด 1 การรับเข้าศึกษา 

 
 
 

   3002 
3216 

 
 

222 การจัดการการ
ท่องเท่ียวและการ
บริการ (บธ.บ) 

สมทบ 25 10 35 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

วันสอบ เวลา 
รหัส
วิชา 

วิชา คะแนน 

วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 9.00 – 12.00 1001 วิชาพื้นฐาน 1 120 
13.30 – 15.30 วิชาชีพเฉพาะ 100 

 

ระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต / 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต รับผูส้ าเร็จการศึกษา ปวช. 

วันสอบ เวลา 
รหัส
วิชา 

วิชา คะแนน 

วันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2562 9.00 – 12.00 2001 วิชาพื้นฐาน 2 120 
13.30 – 15.30 วิชาชีพเฉพาะ 100 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต รับผูส้ าเร็จการศึกษา ปวส. 

วันสอบ เวลา 
รหัส
วิชา 

วิชา คะแนน 

วันเสาร ์ที่ 9 มีนาคม 2562 9.00 – 12.00 3001 วิชาพื้นฐาน 3 120 
13.30 – 15.30 วิชาชีพเฉพาะ 100 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต / หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   
รับผูส้ าเร็จการศึกษา ปวช. 

วันสอบ เวลา 
รหัส
วิชา 

วิชา คะแนน 

วันอาทิตย์ ที่ 10 มีนาคม 2562 9.00 – 12.00 2002 วิชาพื้นฐาน 4 120 
13.30 – 15.30 วิชาชีพเฉพาะ 100 

 
 
 
 
 

ตารางสอบคัดเลอืก 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต / หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
รับผูส้ าเร็จการศึกษา ปวส. 

วันสอบ เวลา 
รหัส
วิชา 

วิชา คะแนน 

วันอาทิตย์ ที่ 10 มีนาคม 2562 9.00 – 12.00 3002 วิชาพื้นฐาน 5 120 
13.30 – 15.30 วิชาชีพเฉพาะ 100 

*หมายเหตุ    ทุกกลุ่ม  ห้ามใช้เครื่องค านวณและไม้บรรทัดที่มีสูตรทุกชนิด 
 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)  รับผู้ส าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี 

วันสอบ เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา คะแนน 

วันอาทิตย์ ที่ 10 มีนาคม 2562 
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 10 มีนาคม 2562 
9.00 – 12.00 6004 

 

พื้นฐานทางการศึกษาและ
พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

80 

13.30 – 16.00 สอบสัมภาษณ์ 20 
 

*หมายเหตุ    ทุกกลุ่ม  ห้ามใช้เครื่องค านวณและไม้บรรทัดที่มีสูตรทกุชนิด 
 

ระดับดุษฎีบัณฑิต 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.)  รับผูส้ าเร็จการศึกษา ปริญญาโท 

วันสอบ เวลา ชื่อวิชา 

วันอาทิตย์ ที่ 10 มีนาคม 2562 
9.00 – 12.00 สอบสัมภาษณ์ 
13.30 – 16.00 ทดสอบภาษาอังกฤษ 

 

*หมายเหต ุ   ทดสอบภาษาอังกฤษเฉพาะบุคคลที่ไม่มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไมเ่กิน 2 ปี  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขา เนื้อหาวิชาท่ีใช้ในการสอบ 
1001 วิชาพื้นฐาน 1 ปวส.ทุกสาขา คณิตศาสตร์   เศษส่วน  ทศนิยม  พหุนามและเศษส่วนย่อย  การแก้สมการและอสมการ  สถิติ-

เบื้องต้น  ทฤษฎีบททวินาม  ตรีโกณมิติเบื้องต้น  จ านวนเชิงซ้อนเบื้องต้น  เมทริกซ์และดีเทอร์-
มิแนนท์  ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง  เรขาคณิตวิเคราะห์ในระบบพิกัดฉาก                                                                                                                                                      
วิทยาศาสตร์ การเคลื่อนที่ แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนต์และการสมดุล งานและพลังงาน ไฟฟ้า
กระแสตรง ไฟฟ้าแม่เหล็ก พลังงานศักย์ไฟฟ้า  ความดนัของของเหลว อิทธิพลของความร้อนต่อสาร 
สารประกอบและสารละลาย โครงสร้างและคุณสมบัติของสาร แรงในโครงสร้าง  คุณสมบัติของ
ของแข็ง 
ภาษาอังกฤษ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับช่างเทคนิคทั่วๆ ไป รวมทั้ง
การให้ค าจ ากัดความ (Definition) ของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ การอ่านกราฟ สถิติ ตาราง แผนภูมิ 
ประกาศ  รวมทั้งค าสั่ง  ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน (Instruction) ส่วนประกอบ (Parts) และหน้าที่ 
(Functions) ของเคร่ืองจักรกลโรงงาน ลักษณะคุณสมบัติและการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์ทางช่าง
โดยทั่วไป, การบรรยายขนาด รูปร่าง จ านวนปริมาตรของวัตถุ รูปทรงเรขาคณิตที่เกี่ยวข้องกับช่าง 
การบรรยายล าดับขั้นตอนและกระบวนการ (Process) การบรรยายเปรียบเทียบ และแสดงความ
ขัดแย้ง (Comparison & Contrast) การบรรยายเหตุผล (Cause Effect) 
ภาษาไทย  หลักและการใช้ภาษาไทย ลักษณะภาษาไทย ค าประโยค ส านวนไทย โวหาร ความคิด
กับภาษา วรรณคดี  และวรรณกรรมที่ส าคัญ การเขียนรายงาน การเขียนจดหมายธุรกิจ ย่อความ 
เรียงความ การอ่านจับใจความ  การฟังการพูดในชีวิตประจ าวัน การพูดเพ่ือธุรกิจ  การโต้วาที  ฯลฯ 
สังคมศึกษา การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจของไทย / ภูมิภาค / โลกในปัจจุบัน 
มนุษย ์  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ คุณธรรมจริยธรรม การด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1101 วิชาชีพเฉพาะ 

 

ช่างกลโรงงาน วัสดุช่าง ความปลอดภัยในโรงงาน เคร่ืองมือกลเบื้องต้น งานวัดละเอียด งานเขียนแบบเคร่ืองกล  
ชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกล ค านวณงานเคร่ืองมือกล ขบวนการชุบแข็ง กรรมวิธีการผลิต ระบบงานสวม 
อุปกรณ์น าเจาะและจับงาน  งานแม่พิมพ์ตัดเจาะ ทฤษฎีช่างกลโรงงาน 

1102 วิชาชีพเฉพาะ 

 

ช่างท่อและ
ประสาน 

ความแข็งแรงของวัสดุ ขบวนการงานเชื่อม เชื่อมแก๊ส เชื่อมไฟฟ้า สัญลักษณ์งานเชื่อม งานท่อ 
สัญลักษณ์งานท่อ งานท่อสุขภัณฑ์ งานประปา  ระบบประปาเบื้องต้น เคร่ืองมือกลทั่วไป งานโลหะ
แผ่น เขียนแบบเคร่ืองกล  เขียนแบบงานท่อ  พ้ืนฐานกลศาสตร์ของไหล 

1103 วิชาชีพเฉพาะ 

 

อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าเบื้องต้นและวงจรไฟฟ้าเซมิคอนดัคเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคร่ืองมือวัดอิเล็กทรอนิกส์
ระบบเสียงและเคร่ืองขยายเสียงเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการค านวณวงจรพัลซ์
และสวิทซิงโทรทัศน์โทรคมนาคมอิเล็กทรอนิกส์- อุตสาหกรรมดิจิตอลเบื้องต้น 

1104 วิชาชีพเฉพาะ 

 

ออกแบบการ
ผลิต 

วัสดุช่างความปลอดภัยในโรงงานเคร่ืองมือกลเบื้องต้นงานเขียนแบบเคร่ืองกลเขียนแบบการผลิต
ชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกล ค านวณงานเคร่ืองมือกล ขบวนการชุบแข็งกรรมวิธีการผลิตระบบงานสวม
อุปกรณ์น าเจาะและจับงานงานแม่พิมพ์ตัดเจาะ เขียนแบบแผ่นคลี่เขียนแบบท่อเขียนแบบโครงสร้าง
แบบและประมาณการความแข็งแรงของวัสดุ 

1105 วิชาชีพเฉพาะ 

 

ช่างเครื่องมือ
กลอัตโนมัติ 

งานวัดละเอียดวัสดุช่างเคร่ืองมือกลเบื้องต้นความปลอดภัยในโรงงาน เขียนแบบเคร่ืองกลชิ้นส่วน
เคร่ืองจักรกลและวิชาทฤษฎีช่างกลโรงงาน คณิตศาสตร์และกรรมวิธีการผลิต 

รายละเอียดวิชาสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขา เนื้อหาวิชาท่ีใช้ในการสอบ 
1106 วิชาชีพเฉพาะ ช่างกลเกษตร ส ารวจรังวัดพ้ืนที่เคร่ืองยนต์เล็กทั้งเบนซินและดีเซลเคร่ืองมือก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวการ

ชลประทานตลอดจนพื้นฐานทางช่างกลเกษตรอื่นๆ และความปลอดภัยในโรงงาน 

1107 วิชาชีพเฉพาะ 

 

ช่างยนต์ เคร่ืองยนต์แก๊สโซลีนดีเซลระบบควบคุมส่งจ่ายเชื้อเพลิงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์เคร่ืองล่าง
และระบบส่งก าลังรถยนต์เคร่ืองปรับอากาศรถยนต์รถจักรยานยนต์และเคร่ืองยนต์เล็ก คณิตศาสตร์
ช่าง ช่างยนต์วัสดุช่างชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกล 

1108 วิชาชีพเฉพาะ 

 

ช่างก่อสร้าง-
ช่างโยธา 

การส ารวจเคร่ืองจักรกลงานไม้งานไม้งานปูนก าลังวัสดุรายการงานก่อสร้างปฐพีกลศาสตร์การ
ออกแบบโครงสร้างไม้เหล็กคอนกรีตเทคโนโลยีงานประมาณราคาเทคนิคงานก่อสร้างวัสดุก่อสร้าง 

 
 
 
 
 

รหัสวิชา
สอบ ชื่อวิชา สาขา เนื้อหาวิชาท่ีใช้ในการสอบ 

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

คณิตศาสตร์  เซท ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ระบบจ านวน เลขยกก าลัง จ านวนเชิงซ้อน  
การแก้สมการ และอสมการ การแปรผัน ตรรกศาสตร์เบื้องต้น สถิติเบื้องต้น วิธีเรียงสับเปล่ียน 
วิธีจัดหมู่ ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น ลิมิตและความต่อเนื่อง 
อนุพันธ์และฟังก์ชันพีชคณิต 
วิทยาศาสตร์  กลศาสตร์ (สถิตย์ศาสตร์และพลศาสตร์)  ความร้อน อุณหพลศาสตร์ คลื่น  
เสียง แม่เหล็กไฟฟ้า ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ สสารธาตุ  
สารประกอบ สารละลายคอลอยด์ แขวนลอย ปฏิกิริยาเคมี กรด-เบส-เกลือ สารอินทรีย์      
แร่เชื้อเพลิง (ห้ามใช้เครื่องคิดเลขและไม้บรรทัดท่ีมีสูตรคณิตศาสตร์) 
ภาษาอังกฤษ 

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

ภาษาไทย  หลักการสะกดการันต์ (การเขียนค า) การอ่านค าการใช้ส านวนโวหารและ 
ส านวนต่าง ๆ การเขียนแบบต่าง ๆ (การเขียนโครงการการเขียนรายงานทางวิชาการ ฯลฯ) 
การย่อความ การอ่านเพื่อวิเคราะห์ความและหาสาระส าคัญ ความรู้เรื่องการพูดในท่ีประชุมชน 
สังคม  ภูมิศาสตร์ไทย และภูมิศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์ไทยและสากล สาขาสังคมวิทยา-
เบื้องต้น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจวัฒนธรรม ประเพณีค่านิยมของสังคมไทย การเมือง-
การปกครองของไทย ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมายของไทย เหตุการณ์ปัจจุบันของไทยและ
สากล 
มนุษย ์  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ คุณธรรมจริยธรรม การด ารงชีวิตและ
ครอบครัว เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการเรียนรู้ ความปลอดภัยในการ
ด ารงชีวิต  การจัดการกับอารมณ์และความเครียด การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

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

คณิตศาสตร์  เซท ระบบจ านวน การแก้สมการและอสมการ เลขยกก าลัง สถิติเบ้ืองต้น 
ความสัมพันธ์ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังชันเอกซ์โพแนนเชียล ทฤษฎีบททวินาม ล าดับและอนุกรม 
วิธีเรียงสับเปล่ียน วิธีจัดหมู่และทฤษฎีความน่าจะเป็น 
วิทยาศาสตร์  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ สสาร ธาตุ สารประกอบ 
สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี   กรด ด่าง เกลือ สารอินทรีย์  แร่ เชื้อเพลิง ความร้อน แสง เสียง 
(ห้ามใช้เครื่องคิดเลขและไม้บรรทัดท่ีมีสูตรคณิตศาสตร์) 
ภาษาอังกฤษ  

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

ภาษาไทย  หลักการสะกดการันต์ (การเขียนค า) การอ่านค า การใช้ส านวนโวหารและ   

รายละเอียดวิชาที่จะสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รับผูส้ าเร็จการศึกษา ปวช. 



29 

     

    
 

รหัสวิชา
สอบ ชื่อวิชา สาขา เนื้อหาวิชาท่ีใช้ในการสอบ 

ส านวนต่าง ๆ การเขียนแบบต่าง ๆ (การเขียนโครงการการเขียนรายงานทางวิชาการ ฯลฯ) 
การย่อความ การอ่านเพื่อวิเคราะห์ความและหาสาระส าคัญ ความรู้เรื่องการพูดในท่ีประชุมชน 
สังคม  ภูมิศาสตร์ไทยและภูมิศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์ไทยและสากล  
สาขาสังคมวิทยาเบื้องต้น ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรมประเพณี  
ค่านิยมของสังคมไทย การเมืองการปกครองของไทย ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมายของไทย 
เหตุการณ์ปัจจุบันของไทยและสากล 
มนุษย ์ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ คุณธรรมจริยธรรม การด ารงชีวิตและ
ครอบครัว เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการเรียนรู้ ความปลอดภัยในการ
ด ารงชีวิต  การจัดการกับอารมณ์และความเครียด การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2101 วิชาชีพเฉพาะ 

 

อส.บ. ท่อฯ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ช่าง วัสดุช่าง กรรมวิธีการผลิต วงจรไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องมือ
วัดไฟฟ้าเบื้องต้น เขียนแบบเทคนิค และเทคนิคงานก่อสร้าง โยธาหลักการท างานเบื้องต้นของ
เครื่องยนต์เผาไหม้ภายในงานท่ออุตสาหกรรมเบื้องต้น งานเชื่อมโละเบื้องต้น 

2102 วิชาชีพเฉพาะ 

 

วศ.บ.ทุกสาขา
(เท่าน้ัน) 
 

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์วิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม กรรมวิธีการผลิต วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเบ้ืองต้น คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เขียนแบบวิศวกรรม และ
เทคนิคงานก่อสร้าง โยธา หลักการท างานเบื้องต้นของเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน  
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น จรรยาบรรณวิศวกร  

2103 วิชาชีพเฉพาะ ค.อ.บ. 
อุตสาหการ 

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ช่าง วัสดุช่าง เขียนแบบเทคนิค  
ความรู้ท่ัวไปด้านช่างอุตสาหกรรม และวัดแววความเป็นครู 

2104 วิชาชีพเฉพาะ ค.อ.บ.โยธา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ช่าง วัสดุช่าง เขียนแบบกอสร้าง คอนกรีตเทคโนโลยี  
และวัดแววความเป็นครู 

2105 วิชาชีพเฉพาะ ค.อ.บ.ไฟฟ้า คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ช่าง วัสดุช่าง ตรีโกณมาตราและหน่วยการวัดชั่งตวง  
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องมือวัดไฟฟ้าเบื้องต้น เขียนแบบเทคนิค และวัดแววความเป็นครู 

2106 วิชาชีพเฉพาะ ค.อ.บ.อิเล็กฯ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ช่าง วัสดุช่าง เขียนแบบเทคนิค อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องมือวัดไฟฟ้าเบื้องต้น และวัดแววความเป็นครู 

2107 วิชาชีพเฉพาะ ค.อ.บ. 
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้งานคอมพิวเตอร์ในด้านโปรแกรมประยุกต์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้งานระบบ
อินเตอร์เน็ต การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วงจรไฟฟ้าเบื้องต้นและวัดแววความเป็น
ครู 

2108 วิชาชีพเฉพาะ ค.อ.บ.เชือม คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ช่าง วัสดุช่าง เขียนแบบเทคนิค เครื่องมือช่างเบื้องต้น  
ความรู้เท่ียวไปด้านช่าง พื้นฐานงานเชื่อม พื้นฐานงานโลหะแผ่น และวัดแววความเป็นครู 

2109 วิชาชีพเฉพาะ ค.อ.บ.เครื่องกล คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ช่าง วัสดุช่าง เขียนแบบเทคนิค  
ความรู้ท่ัวไปด้านช่างอุตสาหกรรม และวัดแววความเป็นครู 

2110 วิชาชีพเฉพาะ บธ.บ.ทุกสาขา 
บช.บ. 

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ความรู้ท่ัวไปในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  การจัดองค์การ  
การจัดต้ังธุรกิจ แนวคิดทางการขายการตลาด กฎหมายธุรกิจ ความรู้ท่ัวไปทางคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



30 

     

    
 

 
รหัสวิชา

สอบ ชื่อวิชา สาขา เนื้อหาวิชาท่ีใช้ในการสอบ 

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

คณิตศาสตร์  ฟังก์ชันเอ็กซ์โพแนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติจ านวนเชิงซ้อน  
เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์  เรขาคณิตวิเคราะห์ในระบบพิกัดฉากและในระบบพิกัดเชิงขั้วภาค
ตัดกรวย  ฟังก์ชัน  ลิมิตและความต่อเนื่อง  อนุพันธ์ของฟังก์ชันชนิดต่าง ๆ  ค่าเชิงอนุพันธ์และ
การประยุกต์ อินทิเกรตและการประยุกต์ 
วิทยาศาสตร์  กลศาสตร์ ( สถิตย์ศาสตร์และพลศาสตร์ ) ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ คลื่น 
แสง เสียงแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็ก ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ธาตุสารประกอบ พันธะเคมี สารละลายกรด-เบส-เกลือ การผุกล่อนอินทรีย์เคมี พลาสตกิ  
ยางปโิตรเลียม 
ภาษาอังกฤษ 

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

ภาษาไทย หลักการสะกดการันต์ (การเขียนค า) การอ่านค าการใช้ส านวนความหมายของค า
และส านวนต่าง ๆการเขียนแบบต่าง ๆ (จดหมายราชการบันทึกการเขียนโครงการ  
การเขียนรายงานทางวิชาการ ฯลฯ )  การย่อความ การอ่านเพื่อวิเคราะห์ความและหา-
สาระส าคัญของเรื่อง ความรู้เรื่องการพูดในท่ีประชุมชน 
สังคม ภูมิศาสตร์ไทยและภูมิศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์ไทยและสากล สังคมวิทยาเบื้องต้น  
ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณีค่านิยมของสังคมไทย การเมือง-          
การปกครองของไทย ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมายของไทยเหตุการณ์ปัจจุบันของไทยและ
สากล 
มนุษย ์ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ คุณธรรมจริยธรรม การด ารงชีวิตและ
ครอบครัว เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการเรียนรู้ ความปลอดภัยในการ
ด ารงชีวิต  การจัดการกับอารมณ์และความเครียด การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

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

คณิตศาสตร์  คณิตศาสตร์ท่ีจะน าไปใช้ทางธุรกิจ เซตสถิติเบ้ืองต้น  
ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ฟังก์ชันเอกซ์โพแนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม เลขฐานต่าง ๆ  
เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น และอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต 
ภาษาอังกฤษ  

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

ภาษาไทย  หลักการสะกดการันต์  (การเขียนค า) การอ่านค าการใช้ส านวน ความหมายของค า
และส านวนต่าง ๆ การเขียนแบบต่าง ๆ  (จดหมายราชการบันทึกการเขียนโครงการ การเขียน
รายงานทางวิชาการฯลฯ )  การย่อความ การอ่านเพื่อวิเคราะห์ความและหาสาระส าคัญของ
เรื่อง  ความรู้เรื่องการพูดในท่ีประชุมชน 
สังคม   ภูมิศาสตร์ไทยและภูมิศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์ไทยและสากล สังคมวิทยาเบื้องต้น 
ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมของสังคมไทย การเมืองการ
ปกครองของไทย ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมายของไทยเหตุการณ์ปัจจุบันของไทยและสากล 
มนุษย ์  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ คุณธรรมจริยธรรม การด ารงชีวิตและ
ครอบครัว เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการเรียนรู้ ความปลอดภัยในการด ารงชีวิต 
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด การด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

3201 วิชาชีพเฉพาะ อส.บ.ทุกสาขา 
 

ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ กลศาสตร์วิศวกรรม ความแข็งแรงของวัสดุเขียนแบบ
เครื่องกลสถิติและการควบคุมคุณภาพ การศึกษางาน เครื่องจักรกลอัตโนมัติการขึ้นรูปโลหะ 
โลหะวิทยางานอุตสาหกรรมงานอบชุบงานหล่อโลหะ งานเชื่อมและงานท่ออุตสาหกรรม 

3202 วิชาชีพเฉพาะ วศ.บ.โยธา ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา กลศาสตร์วิศวกรรมกลศาสตร์ของแข็งทฤษฎีโครงสร้าง 
เทคนิคก่อสร้าง คอนกรีตเทคโนโลยี การส ารวจ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็กการทาง ปฐพีกลศาสตร์ 

รายละเอียดวิชาที่จะสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รับผูส้ าเร็จการศึกษา ปวส. 



31 

     

    
 

รหัสวิชา
สอบ ชื่อวิชา สาขา เนื้อหาวิชาท่ีใช้ในการสอบ 

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

การเขียนแบบพ้ืนฐาน  ความรู้ทางไฟฟ้าพื้นฐาน  กลศาสตร์วิศวกรรม  กลศาสตร์ของไหล  
เธอร์โมไดนามิกส์  ไฮดรอลิกส์และนิวส์แมติกส์  ความรู้พื้นฐานทางยานยนต์  เชื้อเพลิงและสาร
หล่อลื่น  ความแข็งแรงของวัสดุและการท าความเย็นและปรับอากาศ 

3204 วิชาชีพเฉพาะ วศ.บ.ไฟฟ้า ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรงเครื่องมือวัดพ้ืนฐาน 
เทคโนโลยีสมัยใหม่และข่าวสารทางวิศวกรรมไฟฟ้าวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  
วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานระบบไฟฟ้าก าลัง เครื่องจักรกลไฟฟ้า 

3205 วิชาชีพเฉพาะ วศ.บ.อิเล็กฯ องค์ประกอบพ้ืนฐานทางไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
วงจรเรียงกระแส วงจรทรานซิสเตอร์ วงจรออปแอมป์ วงจรดิจิตอล ไมโครโพรเซสเซอร์ ระบบ
มัลติเพล็กซ์  การมอดูเลตแบบ AM และ FM ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า หลักการสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น และเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า  

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

3207 วิชาชีพเฉพาะ วศ.บ. 
อุตสาหการ 

เครื่องมือกล กลศาสตร์วิศวกรรม ความแข็งแรงของวัสดุ  เขียนแบบวิศวกรรม สถิติและการ
ควบคุมคุณภาพ การศึกษางาน เครื่องจักรกลอัตโนมัติ โลหะวิทยางานอุตสาหกรรม งานเชื่อม
โลหะแผ่น แม่พิมพ์โลหะและแม่พิมพ์พลาสติก 

3208 วิชาชีพเฉพาะ ค.อ.บ. 
การเชื่อม 

กระบวนงานเชื่อม มาตรฐานงานเชื่อม มาตรฐานลวดเชื่อม สัญลักษณ์งานเชื่อม งานโลหะแผ่น
พื้นฐานโลหะวิทยา และวัดแววความเป็นครู 

3209 วิชาชีพเฉพาะ 

 

ค.อ.บ.เครื่องกล การเขียนแบบพ้ืนฐาน  ความรู้ทางไฟฟ้าพื้นฐาน  กลศาสตร์วิศวกรรม  กลศาสตร์ของไหล  
เธอร์โมไดนามิกส์  ไฮดรอลิกส์และนิวส์แมติกส์  ความรู้พื้นฐานทางยานยนต์  เชื้อเพลิงและสาร
หล่อลื่นความแข็งแรงของวัสดุและการท าความเย็นและปรับอากาศ และวัดแววความเป็นครู 

3210 วิชาชีพเฉพาะ 

 

ค.อ.บ.อิเล็กฯ องค์ประกอบพ้ืนฐานทางไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
วงจรเรียงกระแส วงจรทรานซิสเตอร์ วงจรออปแอมป์ วงจรดิจิตอล ไมโครโพรเซสเซอร์ ระบบ
มัลติเพล็กซ์  การมอดูเลตแบบ AM และ FM ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า หลักการสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น และเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า วัดแววความเป็นครู 

3211 วิชาชีพเฉพาะ 

 

บธ.บ. 
การจัดการ 

หลักเศรษฐศาสตร์ กฎหมายธุรกิจ สถิติธุรกิจ การภาษีอากร หลักการตลาดหลักการจัดการ  
การบัญชีการเงิน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จริยธรรมทางธุรกิจ หลักการจัดการ   
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทฤษฎีองค์การ พฤติกรรมองค์การ ภาษีอากร จริยธรรมและ
สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ  การบริหารระบบคุณภาพ  ความรู้เบื้องต้นธุรกิจระหว่างประเทศ 

3212 วิชาชีพเฉพาะ บธ.บ.การตลาด หลักเศรษฐศาสตร์ กฎหมายธุรกิจ สถิติธุรกิจ การภาษีอากร หลักการตลาดหลักการจัดการ  
การบัญชีการเงิน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จริยธรรมทางธุรกิจ 
พฤติกรรมผู้บริโภค การส่งเสริมการตลาด การจัดซ้ือ การขาย  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้า
ระหว่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับสินค้า การจัดจ าหน่าย การค้าปลีก 

3213 วิชาชีพเฉพาะ 

 

บธ.บ.
สารสนเทศฯ 

หลักเศรษฐศาสตร์ กฎหมายธุรกิจ สถิติธุรกิจ การภาษีอากร หลักการตลาดหลักการจัดการ  
การบัญชีการเงิน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
สัญลักษณ์และผังโปรแกรม  (Flowcharts)  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โครงสร้างข้อมูล
เบื้องต้น ระบบปฏิบัติการ แฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่าย-
คอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้งานและเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน จริยธรรมด้าน
คอมพิวเตอร์ 

3214 วิชาชีพเฉพาะ บช.บ.การบัญชี หลักเศรษฐศาสตร์ กฎหมายธุรกิจ สถิติธุรกิจ การภาษีอากร หลักการตลาดหลักการจัดการ  
การบัญชีการเงิน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จริยธรรมทางธุรกิจ 
การบัญชีช้ันกลาง 1  การบัญชีชั้นกลาง  2   การบัญชีต้นทุน 1 การบัญชีต้นทุน 2   
และการบัญชีช้ันสูง 1 

3215 วิชาชีพเฉพาะ บธ.บ.โลจิสติกส์ ความรู้เบื้องต้นธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจัดการคลังสินค้าคงคลัง 
กฎหมายธุรกิจ หลักการจัดการ สถิติ 

3216 วิชาชีพเฉพาะ บธ.บ.การ
ท่องเท่ียวและ
การบริการ 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเท่ียวและการบริการ พฤติกรรมนักท่องเท่ียว ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การท่องเท่ียวและการบริการ 
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รหัสวิชา
สอบ ชื่อวิชา สาขา เนื้อหาวิชาท่ีใช้ในการสอบ 

6001 พื้นฐาน
วิศวกรรม 
เครื่องกล 

วศ.ม.
เครื่องกล 

Engineering Mechanics   
     เนื้อหาเกี่ยวกับ การศึกษาหลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ แรงและโมเมนต์ของแรง ระบบแรง 
และผลลัพธ์ของระบบแรง การสมดุล และการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ การวิเคราะห์แรงในชิ้นส่วน
ของโครงสร้าง ชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล แรงภายใต้ของไหลท่ีอยู่น่ิง จลศาสตร์และพลศาสตร์ของ
อนุภาคและวัตถุ กฎข้อสองของนิวตัน 
Thermodynamics 
     เนื้อหาเกี่ยวกับ คุณสมบัติของเทอร์โมไดนามิคส์ กฎข้อศูนย์ กฎข้อหน่ึง และกฎข้อสองของ
เทอร์โมไดนามิคส์ วัฎจักรคาร์โนต์ งาน พลังงาน การเปลี่ยนรูปของพลังงานและความร้อน เอนโทร
ปี และหลักการพื้นฐานการถ่ายเทความร้อน 
Engineering Drawing  
     เนื้อหาเกี่ยวกับ การศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนฐานงานเขียนแบบ การเขียนแบบตัวอักษร วิธีการฉาย
ภาพ การเขียนแบบภาพฉาย การเขียนแบบภาพตัดแบบต่าง ๆ การก าหนดขนาด ค่าพิกัด ความ
เผื่อ การสเก็ตภาพ การเขียนภาพประกอบและภาพแยกชิ้น การเขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐาน การ
เขียนแบบงานด้วยคอมพิวเตอร์ 

6002 พื้นฐาน
วิศวกรรมโยธา 

วศ.ม.โยธา Soil mechanic and Foundation engineering (สายปฐพี) 
     เนื้อหาเกี่ยวกับ ความส าคัญของดินในงานวิศวกรรมโยธา ทฤษฎีการหาความสามารถในการรับ
น้ าหนักของดิน การออกแบบฐานรากเสาเข็ม การทรุดตัวของฐานราก การวิเคราะห์เสถียรภาพของ
ความลาด ก าแพงกั้นดิน และระบบเข็มพืด  
Materials and Concrete technology (สายวัสดุวิศวกรรม) 
     เนื้อหาเกี่ยวกับ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบในงานวัสดุวิศวกรรมและเทคโนโลยีคอนกรีต, 
การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต, ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับซีเมนต์และคอนกรีต 
Hydrology (สายชลศาสตร์) 
     เนื้อหาเกี่ยวกับ หัวข้อดังต่อไปน้ี 
     อุทกวิทยาของน้ าผิวดิน การวิเคราะห์ระบบทรัพยากรน้ า ระบบลุ่มน้ า โครงการชลประทาน 
สภาพภูมิอากาศและลักษณะทางอุทกวิทยา ความต้องการใช้น้ า ระบบอ่างเก็บน้ า คุณภาพน้ า 
     ชลศาสตร์การไหลในทางน้ าเปิด การวิเคราะห์การไหลด้วยหลักการของพลังงานโมเมนตั้ม การ
ไหลสม่ าเสมอ การออกแบบหน้าตัดทางน้ าเปิด 
    วิศวกรรมชลศาสตร์ การวิเคราะห์การไหลในท่อความดัน งานระบายน้ าในท่อความดัน 
Structure (สายโครงสร้าง) 
     เนื้อหาเกี่ยวกับ หัวข้อดังต่อไปน้ี 
     Structure analysis stability and determinacy, deflection of indeterminate 
structures, slope -deflection equations, metrix analysis 
     Reinforced Concrete Design : transformed section, stress in beam, design of     
rcmembers, Strength of materials : stress and strnin, mohr’s circle 
 

6003 พื้นฐาน
วิศวกรรมไฟฟ้า 

วศ.ม.ไฟฟ้า ทางด้านการศึกษา  หลักและวิธีการสอน เทคโนโลยีทางการศึกษา จิตวิทยาทางการศึกษา และ
การพัฒนาหลักสูตร  
ทางด้านวิศวกรรม  วงจรไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรดิจิตอล และคณิตศาสตร์ช่าง 

6004 พื้นฐานทาง
การศึกษาและ
พื้นฐานทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า 

ค.อ.ม.
ไฟฟ้า 

หลักและวิธีการสอน วิจัยทางการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา คณิตศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า การวิเคราะห์โครงข่าย การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ทฤษฎีสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้า 

 
 
 
 
 

รายละเอียดวิชาที่จะสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา 



33 

     

    
 

 
 

 
 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ค่าบ ารุงการศึกษา  ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ภาคปกติ ชาย (บาท) หญิง (บาท) 

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

ระดับปริญญาตรี  ค่าบ ารุงการศึกษา  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  ค่าบ ารุงการศึกษา  ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  

 ภาคปกติ (บาท) ภาคสมทบ (บาท) 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต   
ภาคการศึกษาปกติ            ภาคการศึกษาละ 25,000 30,000 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน         ภาคการศึกษาละ 13,000 15,000 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   
ภาคการศึกษาปกติ   ภาคการศึกษาละ 25,000 30,000 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน   ภาคการศึกษาละ 13,000 15,000 
นักศึกษาท่ีใช้เวลาเรียนเกินหลักสตูรก าหนด ภาคการศึกษาละ 6,000 8,000 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา 
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ระดับดุษฎีบัณฑิต ค่าบ ารุงการศึกษา  ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ (บาท) ภาคสมทบ (บาท) 
ภาคการศึกษาปกติ   ภาคการศึกษาละ 40,000 50,000 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน   ภาคการศึกษาละ 20,000 25,000 
นักศึกษาท่ีใช้เวลาเรียนเกินหลักสตูรก าหนด ภาคการศึกษาละ 6,000 8,000 

 

 รายละเอียดค่าสนับสนุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ 
  1)  ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
  2)  ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
  3)  ค่าหน่วยกิต 
  4)  ค่าบ ารุงการศึกษา 

 5)  ค่าธรรมเนียมศึกษาพิเศษ 
 6)  ค่าธรรมเนียมวิทยานิพนธ ์
 7)  ค่าบ ารุงเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
     8)  ค่าบ ารุงห้องสมดุ 

9)  ค่าใบรายงานผลการศึกษา  1 ชุด 
10)  ค่าขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต

 
 

ภาคปกติ 
ประมาณการค่าใช้จ่ายในวันมอบตัวนักศึกษาใหม่ 

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

รหัส
สาขา 

สาขาวชิา 

ค่าขึ้น
ทะเบียน นศ.
ใหม่(เก็บครั้ง

เดียว) 

ค่าบ ารุง
การศึกษา
(เหมาจ่าย) 

ค่าประกันของ
เสียหาย(เก็บครั้ง

เดียว) 

ค่า
ประกัน
อุบัติเหต ุ

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 อิเล็กทรอนิกส ์ 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 ช่างเครื่องมือกลอัตโนมัติ 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 
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ภาคปกติ 
ประมาณการค่าใช้จ่ายในวันมอบตัวนักศึกษาใหม่ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) (หลักสูตร 5 ปี) รับผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 / ปวช. 

รหัส
สาขา 

สาขาวชิา 
ค่าขึ้นทะเบยีน 

นศ.ใหม่ (เก็บครั้ง
เดียว) 

ค่าบ ารุง
การศึกษา
(เหมาจ่าย) 

ค่าประกัน
ของเสียหาย 

(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค่า
ประกัน
อุบัติเหต ุ

ค่าเครื่องแบบ
และอุปกรณ์

ทางการศึกษา 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

501 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
(ค.อ.บ. 5 ปี) 

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

502 วิศวกรรมโยธา (ค.อ.บ. 5 ปี) 1,000 8,650 1,000 200 1,130 1,050 11,980 11,900 

503 วิศวกรรมไฟฟ้า  (ค.อ.บ. 5 ปี) 1,000 8,650 1,000 200 1,130 1,050 11,980 11,900 

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

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

505 
วิศวกรรมการเชื่อม 
(ค.อ.บ. 5 ปี) 

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

506 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ 
(ค.อ.บ. 5 ปี) 

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

507 
วิศวกรรมเครื่องกล 
(ค.อ.บ. 5 ปี) 

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

 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี เทียบโอน) รับผู้ส าเร็จการศึกษา ปวส. 

รหัส
สาขา 

สาขาวชิา 
ค่าขึ้นทะเบยีน 
นศ.ใหม่ (เก็บ

ครั้งเดียว) 

ค่าบ ารุง
การศึกษา
(เหมาจ่าย) 

ค่าประกัน
ของ

เสียหาย 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค่า
ประกัน
อุบัติเหต ุ

ค่าเครื่องแบบและ
อุปกรณ์ทางการ

ศึกษา 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

301 
วิศวกรรมการเชือ่ม  
(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 
วิศวกรรมอิเลก็ทรอนกิส์และ-

โทรคมนาคม  (ค.อ.บ.) (เทียบโอน) 
1,000 8,650 1,000 200 1,130 1,050 11,980 11,900 
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ภาคปกติ 
ประมาณการค่าใช้จ่ายในวันมอบตัวนักศึกษาใหม่ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ) (หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง) รับผู้ส าเร็จการศึกษา ปวส. 

รหัส
สาขา 

สาขาวชิา 
ค่าขึ้นทะเบยีน 
นศ.ใหม่ (เก็บ

ครั้งเดียว) 

ค่าบ ารุง
การศึกษา
(เหมาจ่าย) 

ค่าประกัน
ของ

เสียหาย 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค่า
ประกัน
อุบัติเหต ุ

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 
วิศวกรรมทอ่อุตสาหกรรม 
(อส.บ.) (ต่อเนือ่ง) 

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

205 
เทคโนโลยีออกแบบการผลิต (อส.บ.) 
(ต่อเนือ่ง) 

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

 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร  4 ปี) รับผูส้ าเร็จการศึกษา ปวช. 

รหัส
สาขา 

สาขาวชิา 
ค่าขึ้นทะเบยีน 
นศ.ใหม่ (เก็บ

ครั้งเดียว) 

ค่าบ ารุง
การศึกษา
(เหมาจ่าย) 

ค่าประกัน
ของ

เสียหาย 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค่า
ประกัน
อุบัติเหต ุ

ค่าเครื่องแบบและ
อุปกรณ์ทางการ

ศึกษา 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
402 วิศวกรรมท่อ-อุตสาหกรรม 

(อส.บ. 4 ปี) 
1,000 8,650 1,000 200 1,130 1,050 11,980 11,900 

 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับ ปริญญาโท 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี) รับผู้ส าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี   (แผน ก) 

รหัส
สาขา 

สาขาวชิา 
ค่าขึ้นทะเบยีน 
นศ.ใหม่ (เก็บ

ครั้งเดียว) 

ค่าบ ารุง
การศึกษา
(เหมาจ่าย) 

ค่าประกัน
ของ

เสียหาย 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค่า
ประกัน
อุบัติเหต ุ

ค่าเครื่องแบบและ
อุปกรณ์ทางการ

ศึกษา 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

701 
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา(ค.อ.ม.) 
แผน ก (ในเวลา) 

1,500 25,000 3,000 200 - - 29,700 29,700 
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ภาคปกติ 
ประมาณการค่าใช้จ่ายในวันมอบตัวนักศึกษาใหม่ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับ ปริญญาตรี 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) (หลักสูตร 4 ปี) รับผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 / ปวช. 

รหัส
สาขา 

สาขาวชิา 
ค่าขึ้นทะเบยีน 

นศ.ใหม่ 
(เก็บครั้งเดียว) 

ค่าบ ารุง
การศึกษา 
(เหมาจ่าย) 

ค่าประกัน
ของ

เสียหาย 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค่า
ประกัน
อุบัติเหต ุ

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 
วิศวกรรมหลังการเก็บเกีย่วและ- 
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 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสแ์ละ-
โทรคมนาคม (วศ.บ.) 

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

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

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

431 วิศวกรรมเครื่องกล -ระบบราง 
(วศ.บ.) 

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

432 วิศวกรรมโยธา – ระบบราง 
(วศ.บ.) 

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

433 วิศวกรรมไฟฟ้า – ระบบราง 
(วศ.บ.) 

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

434 วิศวกรรมอุตสาหการ-การผลิต 
(วศ.บ.) 

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

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับ ปริญญาตรี 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) (หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน) รับผู้ส าเร็จการศึกษา ปวส. 

รหัส
สาขา 

สาขาวชิา 
ค่าขึ้นทะเบยีน 

นศ.ใหม่ (เก็บครั้ง
เดียว) 

ค่าบ ารุง
การศึกษา
(เหมาจ่าย) 

ค่าประกัน
ของ

เสียหาย 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค่า
ประกัน
อุบัติเหต ุ

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 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสแ์ละ 
โทรคมนาคม(วศ.บ.) (เทียบโอน) 

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

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

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

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับ ปริญญาโท 

   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสตูร 2 ปี) รับผู้ส าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี  (แผน ก แบบ ก 2) 

รหัส
สาขา 

สาขาวชิา 
ค่าขึ้นทะเบยีน 
นศ.ใหม่ (เก็บ

ครั้งเดียว) 

ค่าบ ารุง
การศึกษา
(เหมาจ่าย) 

ค่าประกัน
ของ

เสียหาย 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค่า
ประกัน
อุบัติเหต ุ

ค่าเครื่องแบบและ
อุปกรณ์ทางการ

ศึกษา 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

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

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

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

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับ ปริญญาเอก 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตร 3 ปี) รับผู้ส าเร็จการศึกษา ปริญญาโท  

รหัส
สาขา 

สาขาวชิา 
ค่าขึ้นทะเบยีน 
นศ.ใหม่ (เก็บ

ครั้งเดียว) 

ค่าบ ารุง
การศึกษา
(เหมาจ่าย) 

ค่าประกัน
ของ

เสียหาย 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค่า
ประกัน
อุบัติเหต ุ

ค่าเครื่องแบบและ
อุปกรณ์ทางการ

ศึกษา 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

801 
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิเตอร์ 
(วศ.ด.) (แผน 1.1) 

 
1,500 

 
40,000 

 
3,000 

 
200 

 
- 

 
- 

 
44,700 

 
44,700 

803 
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิเตอร์ 
(วศ.ด.) (แผน 2.1) 

 
1,500 

 
40,000 

 
3,000 

 
200 

 
- 

 
- 

 
44,700 

 
44,700 

 
ภาคปกติ 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในวันมอบตัวนักศึกษาใหม่ 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต (บธ.บ)/หลักสูตรบัญชบีัณฑิต (บช.บ)(หลักสูตร 4 ปี)รบัผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6/ ปวช. 

รหัส
สาขา 

สาขาวชิา 
ค่าขึ้นทะเบยีน 

นศ.ใหม่ (เก็บครั้ง
เดียว) 

ค่าบ ารุง
การศึกษา
(เหมาจ่าย) 

ค่าประกัน
ของ

เสียหาย 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค่า
ประกัน
อุบัติเหต ุ

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 
การจัดการการท่องเท่ียวและการ
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) รับผู้ส าเร็จการศึกษา ปวส. 

รหัส
สาขา 

สาขาวชิา 
ค่าขึ้นทะเบยีน 

นศ.ใหม่ (เก็บครั้ง
เดียว) 

ค่าบ ารุง
การศึกษา
(เหมาจ่าย) 

ค่าประกัน
ของ

เสียหาย 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค่า
ประกัน
อุบัติเหต ุ

ค่าเครื่องแบบและ
อุปกรณ์ทางการ

ศึกษา 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

214 
การบัญช ี 
(บช.บ.) (เทียบโอน) 

1,000 7,150 1,000 200 1,130 1,050 10,480 10,400 
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ภาคสมทบ 
ประมาณการค่าใช้จ่ายในวันมอบตัวนักศึกษาใหม่ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับ ปริญญาโท 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี) รับผู้ส าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี                 

รหัส
สาขา 

สาขาวชิา 
ค่าขึ้นทะเบยีน 
นศ.ใหม่ (เก็บ

ครั้งเดียว) 

ค่าบ ารุง
การศึกษา
(เหมาจ่าย) 

ค่าประกัน
ของ

เสียหาย 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค่า
ประกัน
อุบัติเหต ุ

ค่าเครื่องแบบและ
อุปกรณ์ทางการ

ศึกษา 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

702 
วิศวกรรมไฟฟ้า (ค.อ.ม.) 
แผน ก (นอกเวลา) 

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

703 
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา(ค.อ.ม.) 
แผน ข (ในเวลา) 

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

704 
วิศวกรรมไฟฟ้า (ค.อ.ม.) 
แผน ข (นอกเวลา) 

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

 

ภาคสมทบ 
ประมาณการค่าใช้จ่ายในวันมอบตัวนักศึกษาใหม่ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับ ปริญญาตรี 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) (หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน) รับผู้ส าเร็จการศึกษา ปวส. 

 
รหัส
สาขา 

สาขาวชิา 
ค่าขึ้นทะเบยีน 

นศ.ใหม่ (เก็บครั้ง
เดียว) 

ค่าบ ารุง
การศึกษา 

(เหมา
จ่าย) 

ค่าประกัน
ของเสียหาย 

(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค่า
ประกัน
อุบัติเหต ุ

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 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับ ปริญญาโท 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี) รับผูส้ าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี  (แผน ก แบบ ก 2) 

รหัส
สาขา 

สาขาวชิา 
ค่าขึ้นทะเบยีน 
นศ.ใหม่ (เก็บ

ครั้งเดียว) 

ค่าบ ารุง
การศึกษา
(เหมาจ่าย) 

ค่าประกัน
ของ

เสียหาย 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค่า
ประกัน
อุบัติเหต ุ

ค่าเครื่องแบบและ
อุปกรณ์ทางการ

ศึกษา 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

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

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

606 วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.ม.) 1,500 30,000 3,000 200 - - 34,700 34,700 



41 
 

 

ภาคสมทบ 
ประมาณการค่าใช้จ่ายในวันมอบตัวนักศึกษาใหม่ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับ ปริญญาเอก 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตร 3 ปี) รับผู้ส าเร็จการศึกษา ปริญญาโท  

รหัส
สาขา 

สาขาวชิา 
ค่าขึ้นทะเบยีน 
นศ.ใหม่ (เก็บ

ครั้งเดียว) 

ค่าบ ารุง
การศึกษา
(เหมาจ่าย) 

ค่าประกัน
ของ

เสียหาย 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค่า
ประกัน
อุบัติเหต ุ

ค่าเครื่องแบบและ
อุปกรณ์ทางการ

ศึกษา 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

802 
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิเตอร์ 
(วศ.ด.) (แผน 1.1) 

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

804 
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิเตอร์ 
(วศ.ด.) (แผน 2.1) 

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

 
ภาคสมทบ 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในวันมอบตัวนักศึกษาใหม่ 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ ปริญญาตรี   

หลักสูตรบญัชีบัณฑิต(บช.บ) และหลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ) (หลักสตูร 4 ปี เทียบโอน) รับผู้ส าเร็จการศึกษา ปวส. 

รหัส
สาขา 

สาขาวชิา 
ค่าขึ้นทะเบยีน 
นศ.ใหม่ (เก็บ

ครั้งเดียว) 

ค่าบ ารุง
การศึกษา
(เหมาจ่าย) 

ค่าประกัน
ของ

เสียหาย 
(เก็บครั้ง
เดียว) 

ค่า
ประกัน
อุบัติเหต ุ

ค่าเครื่องแบบและ
อุปกรณ์ทางการ

ศึกษา 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

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

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

216 
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
 (บธ.บ.) (เทียบโอน) 

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

218 
สาขาวิชาการบัญช ี
(บช.บ.) (เทียบโอน) 

1,000 12,000 1,000 200 1,130 1,050 15,330 15,250 
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 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
ส าเนาใบแสดงผลการเรียน ที่แสดงรายละเอียดวิชาเรียน 

 หลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันรายงานตัว 
ให้ส าเนาเอกสารขนาด  A4  และให้รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

1. ระเบียนผลการเรียน ( รบ. ) หรือใบสุทธิ หรือประกาศนียบัตร ที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษา        

เป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีระบุไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างใดอย่างหนึ่ง  จ านวน  3  ฉบับ 

2. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร     จ านวน  1  ฉบับ 

3. ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา    จ านวน  1  ฉบับ 

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้สมัคร    จ านวน  1  ฉบับ 

5. รูปถ่ายสี สวมชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ ขนาด 1 นิ้ว จ านวน  2  รูป 

6. กรณีท่ีชื่อหรือชื่อสกุลของนักศึกษา บิดา มารดา ท่ีปรากฏในเอกสารข้อที่  1  -  3  ไม่ตรงกัน   

ต้องแสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือชื่อสกุล ดังกล่าวด้วย 

 




