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แนบทายประกาศฯ 

รายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา เพ่ือเขาศึกษาตอ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(รอบรับตรงครั้งท่ี 3) ประจําปการศึกษา 2565 
เลือกสมัครสอบได 1 สาขาวิชาเทานั้น 

 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

• หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา 
แผนรับ 

คุณสมบัติ 

1102  ชางกอสราง 10 

เปนผูท่ีกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3)  

หรือเทียบเทา 

1103 ชางไฟฟากําลัง 10 

1104 ชางยนต 10 

1105 เทคโนโลยีการเขียนแบบเครื่องกล 30 

1106 ชางอิเล็กทรอนิกส 15 
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คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
• หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

 

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา แผนรับ คุณสมบัติ 

102 ชางทอแลประสาน 30 

1. เปนผูท่ีกําลังศึกษา / ผูท่ีสําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ประเภทสายวิชา ชางอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ

เปนไปตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หรือ 

2. เปนผูท่ีกําลังศึกษา / ผูท่ีสําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

(ม.6) หรือเทียบเทา ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือเปนไปตามความ

เห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

103 อิเล็กทรอนิกส 15 

1. เปนผูท่ีกําลังศึกษา / ผูท่ีสําเร็จการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) กลุมสาขาอิเล็กทรอนิกส หรือเทียบเทา หรือเปนไป

ตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หรือ  

2. เปนผูท่ีกําลังศึกษา / ผูท่ีสําเร็จการศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาท่ีไมตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร หรือ

เปนไปตามความเห็นชอบอาจารยผูรับผิดขอบหลักสูตร 

104 ออกแบบนวัตกรรมเครื่องจักรกล 30 

1.  เปนผู ท่ี กําลั งศึกษา  /  ผู ท่ีสํ า เร็ จการศึกษาการศึกษา ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กลุมสาขางาน  ชางเครื่องมือกล  ชาง

กลโรงงาน ชางแมพิมพ ชางโลหะการ ชางเช่ือมโลหะ ชางเขียนแบบ 

ชางซอมบํารุง ชางยนต สาขาวิชาเครื่องกลทุกสาขางาน หรือ

เทียบเทา หรือเปนไปตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร หรือ 

2. เปนผูท่ีกําลังศึกษา/ ผูท่ีสําเร็จการศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ม.6) กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี หรือเทียบเทา 

105 ชางเครื่องมือกลอัตโนมัติ 
20 

 

1. เปนผูท่ีกําลังศึกษา / ผูท่ีสําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) กลุมสาขา/สาขางาน ชางเครื่องมือกล  ชางกลโรงงาน 

ชางแมพิมพ  ชางโลหะการ  ชางเช่ือมโลหะ  ชางเขียนแบบ  ชางซอม

บํารุง  ชางยนต สาขาวิชาเครื่องกลทุกสาขางาน หรือเทียบเทา หรือ

ใหเปนไปตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หรือ 

2. เปนผูท่ีกําลังศึกษา / ผูท่ีสําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ม.6) กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี หรือเทียบเทา 



-3- 

 

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา แผนรับ คุณสมบัติ 

106 ชางกลเกษตร 
10 

 

1. เปนผูท่ีกําลังศึกษา / ผูท่ีสําเร็จการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาชางกลเกษตร สาขาวิชาชางยนต  สาขาวิชา

ชางกลโรงงาน  สาขาวิชาชางโลหะ  สาขางานในสาขาวิชาเครื่องกล 

สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง สาขาวิชาโลหะการ  สาขางาน

ชางเกษตร หรือเทียบเทา หรือเปนไปตามความเห็นชอบของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร หรือ 

2. เปนผูท่ีกําลังศึกษา / ผูท่ีสําเร็จการศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ม.6) กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี หรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาท่ีไมตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร 

หรือเปนไปตามความเห็นชอบอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

107 ชางยนต 10 
เปนผูท่ีกําลังศึกษา / ผูท่ีสําเร็จการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) กลุมสาขา/สาขางานเครื่องกล สาขางานยานยนต  หรือเทียบเทา 

หรือใหเปนไปตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

108 ชางกอสราง 20 

เปนผูท่ีกําลังศึกษา / ผูท่ีสําเร็จการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.)  สาขาวิชาชางกอสราง ชางโยธา ชางสํารวจ ชางเทคนิค

สถาปตยกรรม หรือเทียบเทา หรือใหเปนไปตามความเห็นชอบของ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

  
 

• หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ตอเนื่อง) รับผูสําเร็จการศึกษา ปวส. 

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค 
แผน
รับ 

คุณสมบัติ 

201 

เทคโนโลยีอุตสาหการ- 

แขนงเครื่องมือกลอัตโนมัติ 

(อส.บ. 2 ป) ตอเนื่อง 

ปกติ 20 

เปนผูท่ีกําลังศึกษา/ผูท่ีสําเร็จการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาชางอุตสาหกรรม ในสาขาวิชา

เทคนิคการผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล สาขาวิชา

เมคคาทรอนิกสและหุนยนต ชางกลเกษตร ชางแมพิมพ สาขาวิชา

เทคนิคควบคุมและซอมบํารุงระบบขนสงทางราง เทคนิคพลังงาน 

ชางเครื่องมือกลอัตโนมัติ หรือเทียบเทาทางดานสาขาการผลิต

ตามท่ีสาขาวิชากําหนด 

202 

เทคโนโลยีอุตสาหการ-แขนงการ

จัดการระบบการผลิต  

(อส.บ. 2 ป) ตอเนื่อง 

ปกติ 20 

เปนผูท่ีกําลังศึกษา/ผูท่ีสําเร็จการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาชางอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา        



-4- 

 

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค 
แผน
รับ 

คุณสมบัติ 

203 
เทคโนโลยีทออุตสาหกรรม  

(อส.บ. 2 ป) (ตอเนื่อง) 
ปกติ 25 

เปนผูท่ีกําลังศึกษา/ผูท่ีสําเร็จการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตร

วิ ช า ชี พ ช้ั น สู ง  ( ป ว ส . )  ก ลุ ม ส า ข า วิ ช า / โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า                

ชางอุตสาหกรรม  ชางทอและประสาน ชางเช่ือมและโลหะแผน  

ชางกลโรงงาน ชางกลโลหะ ชางเทคนิคโลหะ ชางกลเกษตร  

ชางเทคนิคการผลิต ชางออกแบบการผลิต ชางเขียนแบบ

เครื่องกล ชางยนต ชางเทคนิคการซอมบํารุง ชางเครื่องกล                     

207 
เทคโนโลยีการผลิตชิ้นสวนยาน

ยนต (อส.บ. 2 ป) (ตอเนื่อง) 
ปกติ 5 

เปนผู ท่ี กํ าลั งศึ กษา/ผู สํ า เ ร็ จการศึ กษา  ไม ต่ํ ากว า ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สายชางอุตสาหกรรม     

กลุมสาขา/โปรแกรมวิชา ชางอุตสาหกรรม ชางกลโรงงาน       

ชางเขียนแบบเครื่องกล ชางทอและประสาน ชางกลโลหะ       

ชางโลหะการ ชางเทคนิคโลหะ ชางเทคนิคการผลิต ชางออกแบบ

การผลิต  ชางทออุตสาหกรรม ชางเครื่องกล  ชางซอมบํารุง หรือ

เทียบเทาสาขาวิชาฯ หรือเปนไปตามความเห็นของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาแลววามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

209 

เทคโนโลยีเครื่องจักรกล

การเกษตรอัตโนมัติ (อส.บ. 2 ป) 

(ตอเนื่อง) 

ปกติ 30 

เปนผูท่ีกําลังศึกษา/ผูสําเร็จการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชา/โปรแกรมวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางกลโรงงาน ชางเช่ือมและโลหะแผน ชางทอและประสาน 

ออกแบบการผลิ ต  ช า ง เทค นิคการผลิ ต  ช า ง เ ครื่ อ งกล                

ชางกลเกษตร ชางเขียนแบบเครื่องกล ชางยนต  ชางอุตสาหกรรม

เกษตร   ช าง อุตสาหกรรมเทคนิคการซอมบํารุ ง  ช างทอ

อุตสาหกรรม หรือเทียบเทา โดยผานความเห็นชอบของกรรมการ

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

• หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป เทียบโอน) รับผูสําเร็จการศึกษา  ปวส.  

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค 
แผน
รับ 

คุณสมบัติ 

301 
ครุศาสตรอุตสาหกรรมการเชื่อม  

(ค.อ.บ. 4 ป)(เทียบโอน) 
ปกติ 15 

เปนผูท่ีกําลังศึกษา/ผูท่ีสําเร็จการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สายชางอุตสาหกรรม ชางโลหะ ชางเช่ือม

โลหะ ชางเทคนิคอุตสาหกรรม ชางเทคนิคการผลิต  ชางทอและ

ประสานชางโลหะการ  ชางเขียนแบบเครื่องกล  ชางเทคนิคโลหะ

และโลหะการ  ชางกลโลหะ ชางกลโรงงาน  ชางเช่ือมและโลหะ

แผน ชางโลหะวิทยา ชางเครื่องกล  ชางเทคนิคการผลิต        

ชางเครื่องมือกลและ  ซอมบํารุง ชางออกแบบการผลิต ชางเขียน

แบบ   ชางแมพิมพ หรือเทียบเทาโดยวิธีการเทียบโอนผลการ

เรียน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 และเกณฑอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 
 

  
 

*หมายเหต ุ: หลักสตูรเทียบโอน เรียน 2 - 3 ป  
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คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ระดับปริญญาตร ี

• หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร  4 ป) รับผูสําเร็จการศึกษา ปวช. 

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค แผนรับ คุณสมบัติ 

402 เทคโนโลยีทออุตสาหกรรม 

(อส.บ.) 4 ป 
ปกติ 15 

1 .  เ ป น ผู ท่ี กํ า ลั ง ศึ ก ษ า / ผู ท่ี สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) ประเภทสายวิชาชาง

อุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา 

2. เปนผูท่ีกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเทา ทุกกลุมสาระการเรียนรู 

 

• หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป) รับวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ม.6 

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค แผนรับ คุณสมบัติ 

501 
ครุศาสตรอุตสาหกรรม 

อุตสาหการ (ค.อ.บ. 4 ป) 
ปกติ 5 

1. เปนผูท่ีกําลังศึกษา/ผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.)        สายชางอุตสาหกรรม หรือเทียบเทา 

2. เปนผูท่ีกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย  (ม.6) หรือเทียบเทา ทุกกลุมสาระการเรียนรู 

503 
ครุศาสตรอุตสาหกรรมไฟฟา   

(ค.อ.บ. 4 ป) 
ปกติ 5 

1. เปนผูท่ีกําลังศึกษา/ผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาไฟฟา  สาขาวิชาไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสหรือเทียบเทา หรือใหเปนไปตามดุลยพินิจของ

คณะกรรมการประจําหลักสูตร 

2. เปนผูท่ีกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา กลุมสาระการเรียนรูวิทย-

คณิต 

505 
ครุศาสตรอุตสาหกรรม 

การเชื่อม (ค.อ.บ. 4 ป) 
ปกติ 10 

1. เปนผูท่ีกําลังศึกษา/ผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.)  สาขาชางอุตสาหกรรม หรือเทียบเทา 

2. เปนผูท่ีกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย  (ม.6) หรือเทียบเทา ทุกกลุมสาระการเรียนรู 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา 

• หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ป) รับผูสําเร็จการศึกษา ปริญญาตรี (แผน ก ) 
รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค แผนรับ คุณสมบัติ 

702 

 
 

 

 

วิศวกรรมไฟฟาศึกษา 

(ค.อ.ม.) แผน ก               

(นอกเวลาราชการ) 

 

 

 

 

สมทบ 

(ส.-อา.) 

5 

 

1. รับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางดานครุศาสตร-

อุตสาหกรรม หรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส หรือสาขา    

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

2 .  รั บผู สํ า เ ร็ จการศึ กษาระดั บปริญญาตรี ทา งด า น

วิศวกรรมศาสตร อุตสาหกรรมศาสตร เทคโนโลยี หรือ

เทียบเทา ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโทรคมนาคม 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ซึ่งตอง

เรียนปรับพ้ืนฐานทางการศึกษาตามท่ีอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรกําหนด 

3. เปนผูท่ีไดคะแนนสะสมตลอดหลกัสูตรไมต่ํากวา 2.50 หรือ

ผานงานในตําแหนงครู-อาจารย หรือมีประสบการณในการ

ทํางานท่ีเก่ียวของกับงานดานวิศวกรรมไฟฟาไมต่ํากวา 1 ป  

4. ผู ท่ีไมอยูในเกณฑขอ 1 และ 2 ใหอยูในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการประจําหลักสูตร 
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คณะวิศวกรรมศาสตร 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี 

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

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค แผนรับ คุณสมบัติ 

421 วิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.) ปกติ 5 

1. เปนผูท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาชางอุตสาหกรรม หรือเทียบเทาท่ี

สาขาวิชาพิจารณาแลววามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

2. เปนผูท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ม.6) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

422 วิศวกรรมโลหการ (วศ.บ.) ปกติ 20 

1. เปนผูท่ีกําลังศึกษา/สําเรจ็การศึกษา ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.)  สายวิชาชางอุตสาหกรรม หรือเทียบเทาท่ี

สาขาวิชาพิจารณาแลววามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

2. เปนผูท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ม.6) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

425 
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 

(วศ.บ.) 
ปกติ 20 

1. เปนผูท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.)  สายวิชาชางอุตสาหกรรม  หรือเทียบเทาท่ี

สาขาวิชาพิจารณาแลววามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

2. เปนผูท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ม.6) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

426 

 

 

วิศวกรรมแปรรูปอาหารและ

ผลผลิตการเกษตร (วศ.บ.) 

 

ปกติ 10 

1. เปนผูท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.)  สายวิชาชางอุตสาหกรรม  หรือเทียบเทาท่ี

สาขาวิชาพิจารณาแลววามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

2. เปนผูท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ม.6) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

หรือศิลปคํานวณ หรือผานการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตรรวมกันไมนอยกวา 36 หนวยกิจ หรือ

เทียบเทา 

428 วิศวกรรมโทรคมนาคม (วศ.บ.) ปกติ 20 

1. เปนผูท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.)  สายวิชาชางอุตสาหกรรม  หรือเทียบเทาท่ี

สาขาวิชาพิจารณาแลววามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

2. เปนผูท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ม.6) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

หรือศิลปคํานวณ (คณิตศาสตร-อังกฤษ) หรือเทียบเทา 

430 
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและ

หุนยนต (วศ.บ.) 
ปกติ 5 

1. เปนผู ท่ี กําลังศึกษา/สําเร็จผูสําเร็จการศึกษา ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาชางอุตสาหกรรม 

หรือเทียบเทา ท่ีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาแลว

วามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

2. เปนผูท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ม.6) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 
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รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค แผนรับ คุณสมบัติ 

431 

วิศวกรรมเครื่องกล  

(วิชาเอกวิศวกรรมระบบราง) 

(วศ.บ.) 

ปกติ 10 

1. เปนผู ท่ี กําลังศึกษา/สําเร็จผูสําเร็จการศึกษา ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาชางอุตสาหกรรม 

หรือเทียบเทาท่ีสาขาวิชาฯ พิจารณาแลววามีคุณสมบัติท่ี

เหมาะสม 

2. เปนผูท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ม.6) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

435 
วิศวกรรมเครื่องกล 

(วศ.บ.) 
สมทบ 10 

1 .  เปนผู ท่ี กํ าลั งศึกษาอยู หรื อสํ า เ ร็ จการศึ กษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาชางอุตสาหกรรม หรือ

เทียบเทาท่ีสาขาวิชาฯ พิจารณาแลววามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

2 .  เปนผู ท่ี กํ าลั งศึกษาอยู หรื อสํ า เ ร็ จการศึ กษาระดับ

มั ธยมศึ กษาตอนปลาย  (ม .6 )  กลุ มส าระการ เ รี ยนรู

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  

 

437 

วิศวกรรมเครื่องกล 

(วิชาเอกวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ

หุนยนต และปญญาประดิษฐ) 

(วศ.บ.) 

ปกติ 20 

1 .  เปนผู ท่ี กํ าลั งศึกษาอยู หรื อสํ า เ ร็ จการศึ กษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาชางอุตสาหกรรม หรือ

เทียบเทาท่ีสาขาวิชาฯ พิจารณาแลววามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 
2 .  เปนผู ท่ี กํ าลั งศึกษาอยู หรื อสํ า เ ร็ จการศึ กษาระดับ

มั ธยมศึ กษาตอนปลาย  (ม .6 )  กลุ มส าระการ เ รี ยนรู

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  

   

• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป) รับรับวุฒิการศึกษา ปวช./ม.6 

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค แผนรับ คุณสมบัติ 

440 เคมี (วท.บ.) ปกติ 30 

เปนผูท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ม.6) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร 

หรือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร – คณิตศาสตรรวมกันไมนอย

กวา 18 หนวยกิต หรือเทียบเทา 

441 ฟสิกสอุปกรณการแพทย (วท.บ.) ปกติ 15 

1. เปนผูท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟา สาขาอิเล็กทรอนิกส ชางยนต 

ชางกลโรงงาน คอมพิวเตอรและสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

2. เปนผูท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ม.6) ทุกกลุมสาระการเรียนรู 
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• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต  (หลักสูตร 4 ป เทียบโอน) รับวุฒิการศึกษาระดับ  ปวส. 

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค แผนรับ คุณสมบัติ 

326 
วิศวกรรมเครื่องกล 

(วศ.บ.) (เทียบโอน) 
สมทบ 20 

เปนผู ท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาชางยนต ชางเทคนิคยานยนต     

ชางจักรกลหนัก ชางกลเรือ ชางกลเกษตร ชางเครื่องทําความ

เย็นและปรับอากาศ หรือเทียบเทาท่ีสาขาวิชาฯ พิจารณาแลว

วามีคุณสมบัติเหมาะสม 
 

327 
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 

(วศ.บ.) (เทียบโอน) 
ปกติ 25 

ผูท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง  (ปวส.) สายวิชา  ชางไฟฟา ชางอิเล็กทรอนิกส        

ชางเทคนิคอุตสาหกรรม ชางยนต ชางกลโรงงาน ชางเทคนิค

การผลิต ชางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร หรือเทียบเทาท่ีอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาแลววามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม

โดยการพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน 

 
 

331 
วิศวกรรมโทรคมนาคม 

(วศ.บ.) (เทียบโอน) 
ปกติ 20 

ผู ท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  สาขาวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขาชาง

อิเล็กทรอนิกส  ชางไฟฟาอิเล็กทรอนิกส  ชางอิเล็กทรอนิกส

สื่อสาร ชางโทรคมนาคม ชางอิเล็กทรอนิกสอากาศยาน และ

เทคนิคคอมพิวเตอร หรือเทียบเทาท่ีกรรมการบริหารหลักสูตร

พิจารณาแลววามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 
 

 

333 

 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

(วศ.บ.) (เทียบโอน) 

 

ปกติ 5 

ผู ท่ี กํ า ลั ง ศึ กษา /สํ า เ ร็ จ ก ารศึ กษา  ไ ม ต่ํ า กว า  ร ะดั บ

ประกาศนียบัตร วิชา ชีพ ช้ันสู ง (ปวส . )   สาขา วิชาช าง

อุตสาหกรรม   สาขาช  า ง ไฟฟ  า  ช  า ง อิ เ ล็ กทรอนิกส                 

ชางอิเล็กทรอนิกส-คอมพิวเตอร ชางอิเล็กทรอนิกส-สื่อสาร 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคนิคคอมพิวเตอร หรือเทียบเทา 

ท่ีกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลววามีคุณสมบัติท่ี

เหมาะสม 

 

337 

 

วิศวกรรมเครื่องกลการผลิต  

(วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑนม

และเครื่องดื่ม) 

 (วศ.บ.) (เทียบโอน) 

 

ปกติ 20 

ผู ท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  สาขาวิชาชางอุตสาหกรรม  ชางกล

โรงงาน   ช าง โลหะ   ช างผลิ ต เครื่ อ งมื อและแม พิมพ            

ชางออกแบบการผลิต  ชางทอและประสาน ชางเครื่องกล  

ชางเทคนิคการผลิต ชางเขียนแบบเครื่องกล หรือเทียบเทาท่ี

สาขาวิชาฯ พิจารณาแลว วามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม โดย

วิธีการเทียบโอนผลการเรียน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) และเกณฑอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ 
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รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค แผนรับ คุณสมบัติ 

340 

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและ

หุนยนต 

(สาขาใหมอยูระหวางการขออนุมตัิ

จากสภา) 

ปกติ 5 

ผูท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง (ปวส.)  สาขาวิชาชางอุตสาหกรรม สาขาชางไฟฟา ชาง

อิเล็กทรอนิกส ชางเทคนิคอุตสาหกรรม ชางยนต ชางกล

โรงงาน ชางเทคนิคการผลิต ชางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร หรือ

เทียบเทาท่ีกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล วว ามี

คุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

342 สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูป

อาหารและผลผลิตการเกษตร

(วศ.บ.) 
ปกติ 25 

ผูท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง (ปวส.) สาขาชางอุตสาหกรรมท่ัวไป อุตสาหกรรม

เกษตร ชางกล-เกษตรและเทคโนโลยีการอาหาร หรือ

เทียบเทา โดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน 
 

 

 

• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต  (หลักสูตร 2 ป ตอเนื่อง) รับวุฒิการศึกษาระดับ  ปวส. 

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค 
แผนรับ 

คุณสมบัติ 

233 

 

เทคโลยีสมัยใหมทาง

อุตสาหกรรมออยและน้ําตาล 

(วศ.บ.) 

ปกติ 

 

15 

 

ผูท่ีกําลังศึกษาอยูหรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาชางอุตสาหกรรม ชางกลเกษตร 

ชางไฟฟา ชางอิ เล็กทรอนิกส  ชางเทคนิคอุตสาหกรรม         

ชางยนต ชางกลโรงงาน ชางเทคนิคการผลิต  ชางเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร  หรือ เ ทียบเทา  และเปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*หมายเหตุ หลักสูตรเทียบโอน เรยีน 3 ป 
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คณะวิศวกรรมศาสตร 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา 

• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ป) รับผูสําเร็จการศึกษา ปริญญาตร ี 
รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค แผนรับ คุณสมบัติ 

601 วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.ม.) ปกติ 5 

1. เปนผูท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือ

กําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษาสุดทายของระดับปริญญาตรี

ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 

วิศวกรรมเกษตร  วิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมวัสดุ  

วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมการผลิต 

2. หากมีคุณสมบัติไมตรงกับขอ 1. การรับเขาศึกษาใหเปนไป

ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรม

มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

3. การรับเขาศึกษาตามขอ 1. ของผูท่ีกําลังศึกษาอยูในภาค

การศึกษาสุดทายในระดับปริญญาตรี จะมีผลสมบูรณก็ตอเมื่อ

ผูสมัครเขาศึกษาสําเร็จการศึกษาแลวเทาน้ัน 

 

602 วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.ม.) 
สมทบ 

(ส.-อา.) 
5 

 

 

603 

 

 

วิศวกรรมโยธา (วศ.ม.) ปกติ 5 

1. เปนผูท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

วิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรมขนสงหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ

สัม พันธ   ซึ่ ง ได รั บความ เห็นชอบจากคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

2. หากมีคุณสมบัติไมตรงกับขอ 1. การรับเขาศึกษาใหเปนไป

ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรม

มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 

3. การรับเขาศึกษาตามขอ 1. ของผูท่ีกําลังศึกษาอยูในภาค

การศึกษาสุดทายในระดับปริญญาตรี จะมีผลสมบูรณก็ตอเมื่อ

ผูสมัครเขาศึกษาสําเร็จการศึกษาแลวเทาน้ัน 

604 วิศวกรรมโยธา  (วศ.ม.) 
สมทบ 

(ส.-อา.) 
5 

605 วิศวกรรมไฟฟา (วศ.ม.) ปกติ 5 

1.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ใน

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรม

การวัดคุม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส  วิศวกรรมโทรคมนาคม 

หรือส าขา ท่ี เ ก่ี ยวข อง  หรื อ ไ ด รั บความ เห็ นชอบจาก

คณะกรรมการ  บริหารหลักสูตร 

 2.  หากมีคุณสมบัติไมตรงกับขอ 1. การรับเขาศึกษาให

เปนไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

วิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา 

3.  การรับเขาศึกษาตามขอ 1. ของผูท่ีกําลังศึกษาอยูในภาค

การศึกษาสุดทายในระดับปริญญาตรี จะมีผลสมบูรณก็ตอเมื่อ

ผูสมัครเขาศึกษาสําเร็จการศึกษาแลวเทาน้ัน 

606 วิศวกรรมไฟฟา (วศ.ม.) 
สมทบ 

(ส.-อา.) 
5 
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คณะวิศวกรรมศาสตร 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ระดับดุษฎบีัณฑิต 

• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎบัีณฑิต (หลักสูตร 3 ป) รับผูสําเร็จการศึกษา ปริญญาโท (แบบ 2.1) 
รหัส
สาขา 
วิชา 

สาขาวิชา ภาค แผนรับ คุณสมบัติ 

803 
วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 

(วศ.ด.) 
ปกติ 3 

ผูสําเร็จการศึกษา/กําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษาสุดทาย

ระดับปริญญาโท หรือเทียบเทา ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  

วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมโทรคมนาคม  วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส  หรือสาขาอ่ืนท่ี

เก่ียวของ 
804 

วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 

(วศ.ด.) 

สมทบ 

(ส.-อา.) 
3 

 
หมายเหตุ  ผูสมัครเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ตองมีผลการสอบวัดความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีมีอายุไมเกิน 2 ป นับแตวันประกาศผลสอบจากสถาบันท่ีมีการทดสอบ ท้ังนี้ 

หากไมมี    ผลการสอบวัดความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ตองเขาสอบวัด

ความรูทางภาษาอังกฤษ และมีผลการทดสอบผานตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ  
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คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี 

• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต / หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป) รับผูสําเร็จการศึกษา ปวช. 

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค แผนรับ คุณสมบัติ 

411 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ      

4 ป (บธ.บ.) 

(โดยมี 2 วิชาเอกดังนี้ 

1. การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 

2. การจดัการธุรกิจระบบราง 

ซ่ึงนักศึกษาจะไดเลือกวิชาเอก   

  ในชั้น ปท่ี 2) 

ปกติ 15 

เปนผูท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

สายบริหารธุรกิจหรือพณิชยกรรม     

412 การตลาด 4 ป (บธ.บ.) 

(โดยมี 2 วิชาเอกดังนี้ 

1. การบริหารการตลาด 

2. การตลาดดิจิทัล 

ซ่ึงนักศึกษาจะไดเลือกวิชาเอก   ใน

ชั้นปท่ี 2) 

ปกติ 20 

เปนผูท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

สายบริหารธุรกิจหรือพณิชยกรรม 

413 
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล   

4 ป (บธ.บ.) 
ปกติ 15 

เปนผูท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)             

สายบริหารธุรกิจหรือพณิชยกรรม 

414 การบัญชี 4 ป (บธ.บ.) ปกติ 25 

เปนผูท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)             

สายบริหารธุรกิจหรือพณิชยกรรม 

415 การจัดการโลจิสติกส 4 ป (บธ.บ.) ปกติ 5 

เปนผูท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)            

 สายบริหารธุรกิจหรือพณิชยกรรม 

416 
สตารทอัพการทองเท่ียวและการ

บริการ 4 ป (บธ.บ.) 
ปกติ 25 

 

เปนผูท่ีกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)             

สายบริหารธุรกิจหรือพณิชยกรรม 
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• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต / หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป) รับผูสําเร็จการศึกษา ปวช./ม.6 

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค แผนรับ คุณสมบัติ 

418 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจแบบ

บูรณาการ 4 ป (บธ.บ.) 
(สาขาใหมอยูระหวางการขออนุมัติจากสภา) 

ปกติ 50 

เปนผูที่กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ระดับประกาศนยีบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ม.6) ทุกกลุมสาระการเรียนรู 

420 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจบูรณา

การภาษา 4 ป (บธ.บ.) 
(สาขาใหมอยูระหวางการขออนุมัติจากสภา) 

ปกติ 70 

เปนผูที่กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ระดับประกาศนยีบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) สายบริหารธุรกิจทุกสาขาวชิาหรือ

ประเภทวิชาภาษาตางประเทศ หรือระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุมสาระการเรียนรู 

 

• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต / หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป เทียบโอน) รับผูสําเร็จการศึกษา ปวส. 
 

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค แผนรับ คุณสมบัติ 

211 
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ  
4 ป (บธ.บ) (เทียบโอน) 

ปกติ 45 

เป นผู ท่ี กํ า ลั ง ศึกษา  /  สํ า เ ร็ จ การ ศึกษาระดั บ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายบริหารธุรกิจ

หรือ พณิชยกรรมหรือประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ทองเท่ียวหรือมีคุณสมบัติ อ่ืน ๆ ตามขอบังคับของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวด 1 การ

รับเขาศึกษา 

213 การตลาด 4 ป (บธ.บ.)(เทียบโอน) ปกติ 20 

เ ป น ผู ที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษ า  /  สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายบริหารธุรกิจ

หรือ พณิชยกรรมหรือมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามขอบังคับของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวาดวยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวด 1 การรับเขาศึกษา 

 

221 
สตารทอัพการทองเท่ียวและการ
บริการ  4 ป (บธ.บ) (เทียบโอน) 

ปกติ 55 

เ ป น ผู ที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษ า  /  สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา 

ประเภทสาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การโรงแรม

หรือบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา  โดยวิธีการเทียบโอนผล

การเรียน หรือมี คุณสมบัติ อ่ืน ๆ ตามขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย-เทคโนโลยีราชมงคลอีสานวาดวยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวด 1 การรับเขาศึกษา 

 

 
 

*หมายเหตุ หลักสูตรเทียบโอน เรยีน 2-3 ป 
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• หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ป) รับผูสําเร็จการศึกษา ปริญญาตรี 
 

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค แผนรับ คุณสมบัติ 

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

(ส.-อา.) 
10 

1. รับผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 

2. รับผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี สาขาอ่ืน โดยเรียน

วิชาการบัญชีแลวไมต่ํากวา 15 หนวยกิต หรือ 

3. รับผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี สาขาอ่ืนท่ีมี

ประสบการณเก่ียวกับดานบัญชีหรือการเงินมาไมนอยกวา  

2 ป 

4. คุณสมบัตินอกเหนือจากน้ี ใหอยูในดุลยพินิจของคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูร 

5. มีคุณสมบัติอ่ืนตจามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน วาดวยการศึกษาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 

(ภาคผนวก ก) 

902 บัญชี (บช.ม.) แผน ข 
สมทบ 

(ส.-อา.) 
20 

 

 

 

• หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ป) รับผูสําเร็จการศึกษา ปริญญาตร ี
 

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ภาค แผนรับ คุณสมบัติ 

903 
การเปนผูประกอบการและ
นวัตกรรมทางธุรกิจ (บธ.ม.) 
แผน ก (แบบ ก 2) 

สมทบ 

(ส.-อา.) 
10 

1. รับผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปรญิญาตรี / เทียบเทา 

ทุกสาขา หรือคณุสมบัติอ่ืนตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วาดวยระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 

2562 และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ 

2. คุณสมบัติอ่ืน ใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของกรรมการบริหาร

หลักสตูร 
904 

การเปนผูประกอบการและ
นวัตกรรมทางธุรกิจ (บธ.ม.) 
แผน ข  

สมทบ 

(ส.-อา.) 
20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


