
 

�������ก���	�
�	��
��	����ก������ก���������ก���	�
�	��
��	����ก������ก���������ก���	�
�	��
��	����ก������ก���������ก���	�
�	��
��	����ก������ก�� 
���	����ก������	����������	��
�� ���	����ก������	����������	��
�� ���	����ก������	����������	��
�� ���	����ก������	����������	��
�� ((((��
��
��
��
.).).).) 

$�����	�$�����	�$�����	�$�����	����%%�������%%�������%%�������%%����    &�	ก
���&�	ก
���&�	ก
���&�	ก
����'���(� �'���(� �'���(� �'���(� / / / / �*���+��*���+��*���+��*���+�,�ก�������,�ก�������,�ก�������,�ก������� 
        ���-.��/ก����ก��  ���-.��/ก����ก��  ���-.��/ก����ก��  ���-.��/ก����ก��  2552552552555555 

 

สถานท่ีตั้ง    744  ถนนสุรนารายณ์  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  30000  

โทรศัพท์  ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย  โทร. 0 - 4423 - 3000 
                      สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.  0 - 4423 - 3067   

โทรสาร   0 - 4423 – 3068 

เว็บไซต์ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน www.rmuti.ac.th 

เว็บไซต์สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  www.basr.rmuti.ac.th 
 
รถประจําทางท่ีผ่าน 
 สาย 1   (รถสองแถวสีเหลืองคาดขาว)       ราชมงคล  (เทคโนฯ) – บขส.เก่า – สามแยกปักฯ 
 สาย 6  (รถสองแถวสีเหลืองคาดแดง)  จอหอ- ยางใหญ่   และบ้านขนาย – การเคหะ 
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ส่วนท่ี  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสงู (ปวส.) 

และระดับปริญญาตรี  
หลักสตูรต่อเน่ือง /เทียบโอนผลการเรียน  

ประจําปีการศึกษา  2555 
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ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
และระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเน่ือง / เทียบโอนผลการเรียน   

ประจําปีการศึกษา  2555 
กิจกรรม กําหนดการ 

สมัครด้วยตนเอง ณ  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร  8  ช้ัน  2 1 พฤศจิกายน 2554 – 28 กุมภาพันธ์ 2555 
สมัครทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  www.rmuti.ac.th  หรือ  www.basr.rmuti.ac.th 1 พฤศจิกายน 2554 – 28 กุมภาพันธ์ 2555 
สมัครทางไปรษณีย์  ส่งใบสมัคร ณ ท่ีทําการไปรษณีย์ทุกสาขา ท่ัวประเทศ 1 ธันวาคม  2554 – 30 ธันวาคม  2554 
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบเลขท่ีน่ังสอบ  วัน  เวลา และสถานท่ีสอบ 
       ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  www.rmuti.ac.th  หรือ  www.basr.rmuti.ac.th 
       และติดประกาศ ณ บอร์ด สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร  8  ช้ัน  1 

ต้ังแต่วันท่ี  5  มีนาคม  2555 

สอบข้อเขียนระดับปริญญาตรี  กลุ่มท่ี  1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 17  มีนาคม  2555 
สอบข้อเขียนระดับปริญญาตรี  กลุ่มท่ี  2 คณะบริหารธุรกิจ 18  มีนาคม  2555 
สอบข้อเขียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ทุกสาขา 19  มีนาคม  2555 
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียน    
       ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  www.rmuti.ac.th  หรือ  www.basr.rmuti.ac.th 
       และติดประกาศ ณ บอร์ด สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร  8  ช้ัน  1 

30  มีนาคม  2555 

สอบสัมภาษณ์   2  เมษายน  2555 
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ครั้งท่ี 1 
       ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  www.rmuti.ac.th  หรือ  www.basr.rmuti.ac.th 
       และติดประกาศ ณ บอร์ด สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร  8  ช้ัน  1 

5  เมษายน  2555 

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และลงทะเบียน  ครั้งท่ี  1     
        ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  www.basr.rmuti.ac.th 

6 – 8  เมษายน  2555 

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ครั้งท่ี  2  
        ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  www.rmuti.ac.th  หรือ  www.basr.rmuti.ac.th 
        และติดประกาศ ณ บอร์ด สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร  8  ช้ัน  1 

10  เมษายน  2555 

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และลงทะเบียน  ครั้งท่ี  2      
        ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  www.basr.rmuti.ac.th 

10 – 19   เมษายน  2555 

ตรวจสุขภาพ  รับชุดนักศึกษา  จองหอพัก  ณ  คณะบริหารธุรกิจ  อาคาร 1  
และส่งเอกสารหลักฐาน  ณ  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน  อาคาร 8  ช้ัน  1 
กลุ่มท่ี  1   คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
กลุ่มท่ี  2   คณะบริหารธุรกิจ 
 

 
 
2  พฤษภาคม  2555 
3  พฤษภาคม  2555 

หมายเหตุ  :  ปฏิทินการสอบคัดเลือกฯ  อาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
                 วันเปิดภาคการศึกษา 1/2555  คือวันท่ี  4  มิถุนายน  2555   สําหรับวันปฐมนิเทศ  จะแจ้งให้ทราบภายหลัง   
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2. สถานท่ีต้ังคณะ / วิทยาเขต 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 



- 4 - 
 

 
 

 
คณะตามลําดับที่  1-4  ตั้งอยู่ภายในบริเวณศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
เลขที่  744  ถ.สุรนารายณ์  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000  www.rmuti.ac.th 
 
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมจากคณะ  ตามเว็บไซต์ และหมายเลขโทรศัพท์ดังนี้ 

คณะ
ที่ 

ชื่อคณะ เว็บไซต ์ หมายเลขโทรศัพท์ 

1 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ http://www.sci.rmuti.ac.th 0-4423-3071 
2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ http://www.ea.rmuti.ac.th 0-4423-3073 
3 คณะบริหารธุรกิจ http://ba.rmuti.ac.th/2010 0-4423-3075 
4 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม http://www.aid.rmuti.ac.th 0-4423-3077 

สําหรับศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กําหนดจัดการศึกษา  ดังนี้ 
1.  ระดับประกาศนยีบัตรวชิาชพีชั้นสงู (ปวส.)  แบง่กลุ่มเรียนเป็น  ภาคปกติ และภาคบ่าย  

 มี  2  คณะ คือ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  (กลุ่มช่างอุตสาหกรรม)   
- คณะบริหารธุรกิจ (กลุ่มบริหารธุรกิจ)   

2.  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 - 5 ปี  แบ่งกลุ่มเรียนเป็น  ภาคปกติ  มี 4 คณะ คือ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์   
- คณะบริหารธุรกิจ  
- คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ 
- คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 

3.  ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน  แบ่งกลุ่มเรียนเป็น ภาคปกติ และภาคสมทบ  
มี 2 คณะ คือ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์   
- คณะบริหารธุรกิจ  

4.  ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี แบ่งกลุ่มเรียนเป็น ภาคสมทบ มี 1 คณะ คือ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาการจัดการผังเมือง 

5.  ระดับปริญญาโท  แบ่งกลุ่มเรียนเป็น  ภาคสมทบ  มี  3  คณะ  คือ 
- คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 
สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์  แผน  ก. และแผน ข. 
- คณะบริหารธุรกิจ  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)  แผน ก. และแผน ข. 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์   
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล  และสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 

ระบบการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยฯ  ใช้ระบบทวิภาค  โดย  1  ปีการศึกษา  แบ่งออกเป็น   
2  ภาคการศึกษาปกติ   ในภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ  มีระบบการศึกษาไม่น้อยกว่า  15  สัปดาห์ 
มหาวิทยาลยัฯ  อาจจัดให้มีภาคการศึกษาฤดูร้อน   มีระยะเวลาศึกษา   5 – 8   สัปดาห์ 

สถานท่ีตั้งคณะ / วิทยาเขต ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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ตารางเวลาเรียน ** 
ระดับ กลุ่มเรียน จันทร์ – ศุกร์ จันทร์ – เสาร์ เสาร์ – อาทิตย์ หมายเหตุ 

ปวส. 
ภาคปกติ 08.00 น. - 16.00 น. - - กลุ่มช่างอุตสาหกรรม 

กลุ่มบริหารธุรกิจ ภาคบ่าย 14.00 น. - 21.00 น. - - 

ปริญญาตรี 

ภาคปกติ 08.00 น. - 16.00 น. - -  
ภาคสมทบ  - 16.00 น. - 21.00 น. 08.00 น. - 21.00 น. กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ฯ 
ภาคสมทบ  1 - 17.00 น. - 21.00 น. 17.00 น  - 21.00 น. กลุ่มบริหารธุรกิจ  
ภาคสมทบ  2 - - 08.00 น. - 21.00  น. กลุ่มบริหารธุรกิจ 
ภาคสมทบ  2 - - 08.00 น. - 21.00 น. กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ฯ

สาขาวิชาการจัดการ 
ผังเมือง 

 
**   เวลาเรียนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของแผนการเรียน  

 
วิทยาเขต ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
 
วิทยาเขตขอนแก่น 
สถานที่ตั้ง 150  ถ.ศรีจันทร์  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40000 

โทร.  0-4323-7492, 0-4323-5893-4    
หรือทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  www.kkc.rmuti.ac.th 

วิทยาเขตสุรินทร์ 
สถานที่ตั้ง 145  หมู่ที่ 15  ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 
  โทร.  0-4451-1022,  0-4451-9036   

หรือทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  www.surin.rmuti.ac.th 

วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 
สถานที่ตั้ง 62/1  ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  46000 
  โทร.  0-4381-1128, 0-4381-4530   

หรือทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  www.ksc.rmuti.ac.th 

วิทยาเขตสกลนคร 
สถานที่ตั้ง 199   หมู่ที่ 3 ถ.พังโคน – วาริชภูมิ  ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร  47160 
  โทร.  0-4277-1460  หรือทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  www.skc.rmuti.ac.th 
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3. การสอบคัดเลอืกเข้าศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสงู (ปวส.) 
 และระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน 
ณ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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1. วัตถุประสงค์  
1.1  เพื่อคัดเลือกผู้เข้าศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ และความถนัดตรงตามสาขาที่เรียน 
1.2  เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยฯ  เป็นไปตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ 
       ของหลักสูตร 

2. องค์ประกอบ  จะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าศึกษาจากองค์ประกอบดังต่อไปน้ี 
2.1  ผลการสอบวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาชีพเฉพาะ 
2.2  ผลการสอบสัมภาษณ์   
2.3  ผลการตรวจสุขภาพ  
 

 

 
 

  ผู้สมัครสามารถเลือกหลักสูตรวิชาที่สมัคร  ได้มากที่สุด  3  อันดับ  โดยที่ทุกอันดับต้องอยู่ในกลุ่มสอบ
เดียวกัน  คณะเดียวกัน  ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกของหลักสูตรที่ประสงค์จะเข้า
ศึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ก่อนการยื่นใบสมัคร 

เกณฑ์การเลือกหลักสูตรที่ศึกษา  มีดังน้ี 
1. มหาวิทยาลัยฯ  จะให้โอกาสแก่ผู้ที่เลือกหลักสูตรที่ศึกษา ในอันดับที่ 1  ก่อน การเลือกหลักสูตรที่

ศึกษาอันดับที่  2   หรืออันดับที่  3  มหาวิทยาลัยฯ  จะพิจารณาการเลือกหลักสูตรที่ศึกษา อันดับที่ 2   
หรืออันดับที่  3  ในกรณีที่มีผู้สมัครไม่ครบตามจํานวนรับ  

2. กรณีผู้สมัครที่จะเลือกหลักสูตรที่ศึกษา  อันดับที่  2  หรืออันดับที่  3 จะต้องมีรหัสกลุ่มสอบเดียวกัน  
กับหลักสูตรที่ศึกษาที่เลือกในอันดับที่ 1  

3. ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกได้ทั้ง  3  อันดับ  แต่ไม่จําเป็นต้องเลือกครบทั้ง  3  อันดับ   
4. กรณีที่ผู้สมัครเลือกหลักสูตรที่ศึกษา อันดับที่  2  หรืออันดับที่  3  ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด  จะถือว่าการเลือกหลักสูตรที่ศึกษา อันดับที่  2   หรืออันดับที่  3  น้ัน  เป็นโมฆะ 
5. ห้ามใช้ใบสมัครชุดเดียวกัน  ในการสมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับ 

ปริญญาตรี 

 

 

 

 

 

 

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี 
  ณ  ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน   

วัตถุประสงค์และองค์ประกอบ 
 

วิธีการและข้ันตอนการเลือกหลักสูตรที่ศึกษา 
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ตัวอย่างการเลือกหลักสูตรที่ศึกษาโดยทั่วไป  ดังน้ี 

กรณีที่เลือกได้เพียง 1 อันดับ ได้แก่ กรณีที่มหาวิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครในหลักสูตรที่เปิดสอนเพียงหลักสูตรเดียว 
และเปิดสอนภาคปกติ   หรือภาคสมทบเพียงอย่างเดียว เช่น 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ท่ี รหัสสาขา หลักสูตร / สาขาวิชา 
รหัสวิชาชีพ
เฉพาะ 

ภาค จํานวนรับ กลุ่มสอบ 

1 124 อิเล็กทรอนิกส ์ 1024 ปกติ 35 1024 
 
กรณีเลือกได้ 2 อันดับ ได้แก่ กรณีที่มหาวิทยาลัยฯ  เปิดรับสมัครในคณะที่มีหลักสูตร /สาขาวิชา ต่างกัน 
แต่มีกลุ่มสอบเหมือนกัน   เช่น 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์   หลักสูตร ปวส.  หลักสูตร  2  ปี  

ท่ี 
รหัส

สาขาวิชา 
หลักสูตร / สาขาวิชา 

รหัสวิชาชีพ
เฉพาะ 

ภาค จํานวนรับ กลุ่มสอบ 

1 113 ช่างกลโรงงาน 
1013 

ปกติ 30 1013 
2 115 ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ปกติ 30 1013 

 
หรือ กรณี เลื อกได้  2  อันดับ ในกรณีที่ มหาวิทยาลัยฯ  เปิด รับส มัครคณะที่ มีหลักสูตรเหมือนกัน  
ภาคต่างกันแต่มีกลุ่มสอบเหมือนกัน   เช่น 
คณะบริหารธุรกิจ  หลักสูตร ปวส. หลักสูตร   2   ปี  

ท่ี 
รหัส

สาขาวิชา 
หลักสูตร / สาขาวิชา 

รหัส
วิชาชีพ
เฉพาะ 

ภาค จํานวนรับ กลุ่มสอบ 

1 101 การบัญชี 
1001 

ปกติ 90 1001 
2 102 การบัญชี บ่าย 30 1001 

 
กรณีเลือกได้ 3 อันดับ ได้แก่ กรณีที่มหาวิทยาลัยฯ  เปิดรับสมัครในคณะที่มีสาขาวิชาเหมือนกันมีกลุ่มสอบและ
ภาคเหมือนกัน หรือ ต่างกัน   เช่น 
คณะบริหารธุรกิจ  หลักสูตรบัญชีบัณฑติ  หลักสูตร เทียบโอนผลการเรียน 

ท่ี 
รหัส

สาขาวิชา 
หลักสูตร / สาขาวิชา 

รหัสวิชาชีพ
เฉพาะ 2 

ภาค จํานวนรับ กลุ่มสอบ 

1 171 การบัญชี 
1242 

ปกติ 80 1801 
2 172 การบัญชี (จันทร์ – เสาร์) สมทบ 1 50 1801 
3 173 การบัญชี (เสาร์ – อาทิตย์) สมทบ 2 50 1801 
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1. ให้ปฏิบัติตามระเบียบการสอบ  ดังน้ี    
1.1   ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบก่อนได้ยินเสียงสัญญาณอนุญาตให้เข้าห้องสอบหรือกรรมการอนุญาตให้เข้าห้อง

สอบ และหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ  ก็ตาม
ภายในเวลาครึ่งหน่ึงของเวลาสอบแต่ละวิชา 

1.2   ในการสอบทุกครั้ง ให้ผู้เข้าสอบ  แสดงบัตรบัตรประจําตัวผู้สมัครสอบและบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรประจําตัวท่ีทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย) โดยนําบัตรดังกล่าววางไว้บนโต๊ะท่ีน่ังสอบหรือแสดง 
ต่อกรรมการกํากับห้องสอบ 

1.3   ห้ามนํากระดาษใด ๆ  เข้าห้องสอบ  และห้ามนําส่วนหน่ึงส่วนใดของชุดข้อสอบออกจากห้องสอบ   
มิฉะน้ันจะถือว่าทุจริต 

1.4   ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืนขณะอยู่ในห้องสอบ หรือนอกห้องสอบ 
1.5   ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เมื่อเข้าไปในสถานท่ีสอบ หรือห้องสอบ 
1.6   ห้ามนําเครื่องมือสื่อสารและเครื่องคํานวณอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ 
1.7   ถ้าทุจริตในการสอบ   มหาวิทยาลัยฯ  จะไม่พิจารณาผลการสอบ 
1.8   ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจดูแผนผังท่ีน่ังสอบ  สถานท่ีสอบก่อนวันสอบอีกครั้ง 
        ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  www.rmuti.ac.th  หรือ  www.basr.rmuti.ac.th 
        และติดประกาศ ณ บอร์ด สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร  8  ช้ัน  1 

2. อุปกรณ์ในการสอบ   ให้ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์ในการสอบ  ดังนี้ 
2.1  ดินสอดํา  2  B   หรือดํากว่า 
2.2  ยางลบดินสอ 
2.3  ท่ีเหลาดินสอ 
2.4  ปากกาสีดํา / สีนํ้าเงิน 
2.5  สําหรับผู้ท่ีต้องสอบภาคปฏิบัติ จะต้องนําเครื่องมือหรืออุปกรณต์ามท่ีระบุไว้ 

ในรายละเอียดของวิชาสอบเพ่ือใช้ในการสอบมาด้วย 
 

 
 

1. ให้ปฏิบัติตามคําสั่งท่ีระบุในข้อสอบและกระดาษคําตอบอย่างเคร่งครัด 
2. การระบายในช่องคําตอบท่ีถูกต้อง ต้องระบายเพียงช่องเดียวด้วยดินสอดํา  2 B  หรือดํากว่า  และเมื่อ

ต้องการเปลี่ยนแปลงคําตอบใหม่ ต้องลบคําตอบเดิมให้สะอาด 
3. อนุญาตให้เขียนและทดลงในกระดาษข้อสอบได้  ห้ามทดลงในกระดาษคําตอบ 
4. ข้อสอบทุกข้อถือว่ามีความสมบูรณ์แล้ว   จะสอบถามผู้คุมสอบให้ขยายความอีกไม่ได้ 
5. เมื่อทําข้อสอบเสร็จก่อนเวลา ให้วางกระดาษข้อสอบและกระดาษคําตอบไว้บนโต๊ะ และออกจากห้องสอบได้  

แต่ต้องใช้เวลาในการสอบผ่านไปแล้วครึ่งหน่ึงของเวลาสอบในแต่ละวิชา 
6. ขณะท่ีทําข้อสอบ เมื่อได้ยินสัญญาณหมดเวลา ให้หยุดทําข้อสอบ และห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบใน

ระหว่างน้ี จนกว่ากรรมการคุมสอบจะเก็บกระดาษคําตอบจากโต๊ะท่ีน่ังสอบ 
7. ขณะท่ีทําข้อสอบต้องระวังไม่ให้กระดาษคําตอบเป็นรอยหัก  รอยพับ  หรือม้วน  เพ่ือป้องกันเหตุขัดข้องใน

การตรวจ   เน่ืองจากกระดาษคําตอบต้องตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

 
 

ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบคัดเลือก 
 

ข้อแนะนําในการใช้กระดาษคําตอบและวิธีปฏิบัติในการสอบ 
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4. การสมัครสอบคัดเลือก 
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ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  แบ่งการรับสมัครออกเป็น  3  ระบบ 

1.) สมัครทางไปรษณีย์   ตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม  2554  ถึงวันที่  30  ธันวาคม  2554 ผู้สนใจสามารถ
สมัครโดยส่งใบสมัครทางไปรษณีย์  (ดูรายละเอียดในหน้าท่ี 12 ข้อ 4  การสมัครทางไปรษณีย์) 

2.) สมัครด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2554 ถึงวันที่  28 กุมภาพันธ์  2555 ผู้สนใจสามารถ  
สมัครได้ที่มหาวิทยาลัยฯ   (ดูรายละเอียดในหน้า  13  ข้อ 5  การสมัครด้วยตนเอง) 

3.) สมัครทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่  28  กุมภาพันธ์  2555    
ผู้สนใจสามารถสมัครและดูรายละเอียดการรับสมัครได้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  www.rmuti.ac.th 
หรือ www.basr.rmuti.ac.th  (ดูรายละเอียดในหน้า  14  ข้อ 6  การสมัครทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) 

 
 
 
 

การสมัครสอบคัดเลือกคร้ังนี้  ผู้สมัครไม่ต้องใช้เอกสารในการสมัครสอบคัดเลือก  ขอให้ผู้สมัครกรอก
ข้อมูลการสมัครในใบสมัครให้ครบถ้วนและชัดเจน   โดยการพิมพ์หรือเขียนด้วยปากกาสีดํา   หรือสีน้ําเงิน  
ด้วยตัวบรรจง  ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบการสมัครดังกล่าว ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไข 
ที่กําหนดในแต่ละสาขาวิชา  หรือ ไม่สําเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่  1/2555 (วันที่  4  มิถุนายน  
2555)  มหาวิทยาลัยฯ  ถือว่าผู้สมัครสอบหมดสิทธิ์ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ  โดยไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ  
ทั้งสิ้น  
 
 
 
 
 

1.) ผู้สมัครควรศึกษารายละเอียดในระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555  ให้เข้าใจ
ก่อนการกรอกใบสมัคร 

2.) ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครให้ตรงตามสาขาวิชาและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ 
กําหนด 

3.) กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน   (ดูตัวอย่างการกรอกใบสมัครในหน้า 17-18 ) 
4.) หลังจากผู้สมัครได้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว  ขอให้ตรวจสอบอาคารสอบ  ห้องสอบ  เลขที่นั่งสอบ  ก่อน

วันสอบอีกคร้ัง   ตั้งแต่วันที่  5  มีนาคม  2555  เป็นต้นไป 
 

 

 

 

1. การสมัครสอบคัดเลือก 
 

2. เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือก 
 

3. ข้อแนะนําสําหรับผู้สมัคร 
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ขั้นตอนการสมัครทางไปรษณีย์    
1.) ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัครให้ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน 
2.) ผู้สมัครนําใบสมัครไปชําระเงินที่ธนาคารตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร  

จํานวนเงิน  200 บาท  +  ค่าธรรมเนียมธนาคาร หมดเขตชําระเงินภายในวันที่  30  ธันวาคม  2554 
3.) เอกสารหลักฐานที่ต้องนําส่งมหาวิทยาลัยฯ  

3.1   ใบสมัครที่กรอกข้อมูล และลงนามเรียบร้อยแล้ว  
3.2   หลักฐานการชําระเงินจากธนาคาร 
3.3   ซองจดหมายติดแสตมป์และจ่าหนา้ซองพร้อมที่อยู่ของผู้สมัครสําหรับส่งบัตรประจาํตัวสอบไปให้

ผู้สมัครสอบ  
4.) ผู้สมัครรวบรวมเอกสาร หลักฐานทั้ง 3 ข้อ บรรจุในซองจดหมายให้เรียบร้อย (กรุณาถ่ายสําเนาเก็บไว้กับ

ผู้สมัครไว้เป็นหลักฐานอีก 1 ชุด) พร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐานฉบับจริง ทางไปรษณีย์ไปยังมหาวิทยาลัยฯ  
ตามที่อยู่ด้านล่าง ภายในวันที่ 30 ธันวาคม  2554  มหาวิทยาลัยฯ จะถือวันที่ที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็น
สําคัญ  หากพ้นกําหนดดังกล่าว ถือว่าการสมัครทางไปรษณีย์เป็นโมฆะ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

5.) การตรวจสอบใบสมัคร 
ผู้สมัครสามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถาม ณ  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเก่ียวกับ 

การรับเอกสารการสมัครของท่านหลังจากที่ท่านส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว  15  วัน  โทรศัพท์ 0-4423-3067  หรือ   
0-4423-3000  ต่อ  2700, 2730, 2762  ในเวลาราชการ  หรือทาง  www.basr.rmuti.ac.th   

 
 
 

4. การสมัครทางไปรษณีย์ 
 

ชื่อผู้ฝากส่ง 
................................................. 
…………………………………… 
…………………………………… 
    ชื่อผู้รับ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
     ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
     744  ถนนสุรนารายณ์   ตําบลในเมือง 
     อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
     30000 
 

แสตมป์ 
3  บาท 

กรณีท่ีผู้สมัครไม่แนบซองเปล่าพร้อมติดแสตมป์  มหาวิทยาลัยฯ จะไม่จัดส่ง 
บัตรประจําตัวสอบไปให้ผู้สมัคร ให้ผู้สมัครมาติดต่อขอรับบัตรประจําตัวสอบด้วยตนเอง 

ณ  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร  8  ชั้น  2 
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ขั้นตอนการสมัครด้วยตนเอง 

1.) ผู้สนใจสมัครติดต่อขอซ้ือใบสมัคร ณ อาคาร 8 ชั้น 2 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2.) ผู้สมัครกรอกข้อความในใบสมัครให้ครบถ้วน   ถูกต้อง และชัดเจน 
3.) นําใบสมัครชําระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคารตามที่ระบุในใบสมัครสอบ 
 จํานวนเงิน  200 บาท + ค่าธรรมเนียมธนาคาร  
หมดเขตชําระเงินภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 

4.) หลังจากผู้สมัครชําระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว จะได้รับหลักฐานการชําระเงินพร้อมใบสมัคร 
ส่วนบนจากธนาคาร  

5.) ให้ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ – สกุล รายละเอียดการสมัครที่ธนาคารพิมพ์ลง 
ในใบเสร็จว่าถูกต้อง  ครบถ้วนหรือไม่  หากไม่ถูกต้องขอให้แจ้งธนาคารแก้ไขให้ถูกต้อง 
(หากผู้ชําระเงินไม่ใช่ผู้สมัครสอบ  หรือมีการชําระเงินค่าสมัครแทน หลักฐานการชําระเงินค่าสมัคร 
ต้องเป็นชื่อ – สกุล รายละเอียดการสมัครของผู้สมัครเท่านั้น)  

6.) ผู้สมัครเก็บเอกสารการชําระเงินค่าสมัครไว้เป็นหลักฐาน 
7.) ยื่นใบสมัครให้เจ้าหน้าที่รับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่  28  กุมภาพันธ์ 2555  

 วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา  08.30 – 16.30  น.   เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 วันเสาร์ – อาทิตย์  เวลา  09.00 – 15.00  น.   เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 ณ  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร  8  ชั้น  2  
 หมดเขตย่ืนใบสมัครภายในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2555  
หากผู้สมัครไม่นําส่งใบสมัครตามระยะเวลาที่กําหนด  ถือว่า การสมัครน้ันเป็นโมฆะ จะเรียกร้องสิทธิ์
หรือค่าเสียหายใดๆ   ไม่ได้ทั้งสิ้น 

8.) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของผู้สมัครลงในระบบ 
9.) ผู้สมัครรับบัตรประจําตัวสอบคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและนําเข้าห้องสอบพร้อมบัตร

ประจําตัวประชาชน   หรือบัตรที่ทางราชการออกให้  (มีรูปถ่าย) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. การสมัครด้วยตนเอง 
 



- 14 - 
 

 
 
 
ขั้นตอนการสมัครทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

1.) ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555  และ
วิธีการกรอกข้อมูล   ทางเว็บไซต์  www.basr.rmuti.ac.th  
หมายเหตุ  นักศึกษาต่างชาติให้ดําเนินการสมัครด้วยตนเองเท่านั้น 

2.) ผู้สมัครกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน   ถูกต้อง   และชัดเจน 
3.) ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลของตนเองที่กรอกในเว็บไซต์ให้ถูกต้อง ก่อนการบันทึกยืนยันการสมัคร  เม่ือ

ผู้สมัคร ยืนยันการสมัคร เรียบร้อยแล้ว  ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวได้ หากเกิดความผิดพลาด
ของข้อมูลหรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลขอให้ดําเนินการสมัครใหม่  และพิมพ์ใบสมัครผ่านทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  www.basr.rmuti.ac.th 

4.) นําใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ที่ เป็นชื่อ – สกุล และข้อมูลการสมัครของผู้สมัครนําไป  ชําระเงิน 
ค่าสมัครสอบที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํา กัด (มหาชน)  
ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่  28  กุมภาพันธ์  2555 
วิธีการชําระเงิน 

4.1 นําใบสมัครผ่านเว็บไซต์ (ใช้แทนใบ PAY IN ชําระเงินค่าสมัครสอบ)  
ไปยื่นชําระที่ธนาคารตามที่ระบุในใบสมัครสอบจํานวนเงิน  200  บาท + ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร  หมดเขตชําระเงินภายในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2555 

4.2 หลังจากผู้สมัครชําระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว  จะได้รับหลักฐานการชําระเงินพร้อม 
ใบสมัครส่วนบนจากธนาคาร  

4.3 ให้ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ – สกุล รายละเอียดการสมัครที่ธนาคารพิมพ์ลงใน
ใบเสร็จ ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  หากไม่ถูกต้องขอให้แจ้งธนาคารแก้ไขให้ถูกต้อง 
(หากผู้ชําระเงินไม่ใช่ผู้สมัครสอบหรือชําระเงินค่าสมัครแทน หลักฐานการชําระเงิน 
ค่าสมัครต้องเป็นชื่อ – สกุล รายละเอียดการสมัครของผู้สมัครเท่านั้น) 

4.4 ผู้สมัครเก็บเอกสารการชําระเงินค่าสมัครไว้เป็นหลักฐาน 
5.) ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชําระเงินค่าสมัครและดําเนินการพิมพ์บัตรประจําตัวผู้สมัครสอบเพื่อนําเข้า

ห้องสอบ  ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต www.basr.rmuti.ac.th ภายหลังจากวันชําระเงินค่าสมัครเรียบร้อย
แล้ว  3  วัน  หากสถานะแจ้งว่าท่านยังไม่ชําระเงินกับธนาคาร  ขอให้ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์   
0-4423-3067  หรือ  0-4423-3000 ต่อ 2700 , 2730  ,2762 

วันจันทร์ – ศุกร์        เวลา 08.30 น. – 16.30 น.   ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
วันเสาร์ – อาทิตย์       เวลา 09.00 น. – 15.00 น.   ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

วิธีตรวจสอบสถานะการจ่ายเงิน (ให้ตรวจสอบหลังจากชําระเงินค่าสมัครท่ีธนาคารเรียบร้อยแล้ว 3 วัน) 
5.1 ไปที่เมนูตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ 
5.2 กรอกเลขที่ใบสมัคร ที่ข้ึนต้นด้วย  W 
5.3 กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก กดปุ่ม login 
5.4 ดูสถานะการสมัคร และดําเนินการพิมพ์บัตรประจําตัวผู้สมัครสอบเพื่อนําเข้าห้องสอบ 
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6. การสมัครทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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ผู้สมัครทางไปรษณีย์   ผู้สมัครทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  และสมัครด้วยตนเอง 

ต้องแสดงบัตรประจําตัวผู้สมัครสอบและบัตรประจาํตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวที่ทางราชการ 
ออกให้ (ที่มีรูปถ่าย) ให้กรรมการคุมสอบดูทุกคร้ัง 

 

 

 

 

 

กรณีที่ผู้สมัครทําบตัรประจาํตัวสอบของผู้สมัครสูญหายหรือชํารุด 
ขอให้ติดต่อจัดทําบัตรประจําตวัสอบใหม่ 

ณ  สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน   อาคาร  8  ชั้น  2 
(ชําระค่าพิมพ์บตัรประจาํตัวสอบใหม่ จํานวน  20  บาท) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. หลักฐานที่ใช้ในวันสอบคัดเลือก 
 

8. บัตรประจําตัวผู้สมัครสอบสูญหาย / ชํารุด 
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5. ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร 
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6. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการ 
ข้ึนทะเบยีนนักศึกษา 
และลงทะเบียนเรียน 
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการข้ึนทะเบียนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน 
จําแนกตามคณะ / สาขาวิชา ประจําปีการศึกษา  2555 

ลําดับ หลักสูตร / สาขาวิชา ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

1. สายชา่งอุตสาหกรรม 16,130  บาท 
2. สายบริหารธุรกิจ 15,130  บาท 

ระดับปริญญาตรี  เทียบโอนผลการเรียน ภาคปกติ 
1. การบัญช ี

17,430  บาท 

2. การเงิน 
3. การตลาด 
4. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
5. การจัดการ-การจัดการทั่วไป 
6. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 
7. วิศวกรรมโยธา 

20,430  บาท 

8. วิศวกรรมไฟฟ้า 
9. วิศวกรรมเคร่ืองกล 
10. วิศวกรรมอุตสาหการ 
11. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-โทรคมนาคม 
12. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
13. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
14. วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร 

ระดับปริญญาตรี  เทียบโอนผลการเรียน ภาคสมทบ 
1. การบัญช ี

16,000  บาท 

2. การเงิน 
3. การตลาด 
4. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
5. การจัดการ-การจัดการทั่วไป 
6. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 
7. วิศวกรรมโยธา 

27,000  บาท 

8. วิศวกรรมไฟฟ้า 
9. วิศวกรรมเคร่ืองกล 
10. วิศวกรรมอุตสาหการ 
11. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
12. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
13. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
14. วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร 
15. การจัดการผังเมือง 24,000  บาท 
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ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประกอบด้วย 
1. ค่าบํารุงการศึกษา ค่าลงทะเบยีนและค่าธรรมเนียม (เหมาจ่าย) ประกอบด้วยรายการดังนี ้

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
- สายชา่งอุตสาหกรรม 

ภาคการศึกษาปกติเหมาจ่าย  ภาคการศึกษาละ    5,650    บาท 

- สายวชิาอ่ืนๆ  
ภาคการศึกษาปกติเหมาจ่าย  ภาคการศึกษาละ    4,650    บาท 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
    ภาคการศึกษาปกติเหมาจ่าย  ภาคการศึกษาละ    7,150    บาท 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 
    ภาคการศึกษาปกติเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ  10,150  บาท 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  ภาคสมทบ 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
    ภาคการศึกษาปกติเหมาจ่าย  ภาคการศึกษาละ    12,000   บาท 

- หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ 
    ภาคการศึกษาปกติเหมาจ่าย  ภาคการศึกษาละ    20,000   บาท 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 
    ภาคการศึกษาปกติเหมาจ่าย  ภาคการศึกษาละ    23,000   บาท 
 

หมายเหตุ  ค่าธรรมเนียมการศึกษาซึ่งรวมอยู่ในรายการเหมาจ่าย  ประกอบด้วย 
- ค่าบํารุงห้องสมุด        200  บาท 
- ค่าใช้คอมพิวเตอร์และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ        200  บาท 
- ค่าบํารุงกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมกีฬา      300  บาท 

2. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่เกบ็คร้ังเดียวแรกเข้า  จํานวน  1,000  บาท  ประกอบดว้ยรายการดังนี ้
- ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่       200    บาท 
- ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่       350  บาท 
- ค่าตรวจโรคและเอ็กซเรย์       200  บาท 
- ค่าทําบัตรนักศึกษาบัตรแรกจํานวน 1 ใบ         100  บาท 
- ค่าคู่มือนักศึกษา          150   บาท 

3. ค่าประกันของเสียหาย เก็บคร้ังเดียวแรกเข้า  จํานวน  1,000  บาท 

 

 



- 22 - 
 
4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (กองพัฒนานักศึกษา) 

 

รายการ 

ประมาณค่าใช้จ่าย 
ระดับปวส.  ระดับปริญญาตรี

เทียบโอนฯ (ปกติ) 
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง /  

เทียบโอนฯ (สมทบ) 
ค่าอบรมคุณธรรม 300 300 300 
ค่าสมาชิกชมรมครูและผู้ปกครองและครู 200 200 200 
ค่าชุดนักศึกษา, ชุดกีฬา   1,300 1,100 1,100 
ค่าเครื่องหมาย 200 200 200 
ค่าสมุด 200 200 200 

 2,200 2,000 2,000 
ค่าใช้จ่ายหอพักนักศึกษา 
ค่าหอพักนักศึกษา  ภาคการศึกษาละ 5,000 5,000 - 
ค่าประกันความเสียหายของหอพัก 500 500 - 
ค่าไฟล่วงหน้า 500 500 - 
ค่านํ้าเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 280 280 - 

 6,280 6,280 - 
รวมท้ังส้ิน 8,480 8,280 2,000 

หมายเหตุ    ค่าใช้จ่ายท้ังส้ิน ไม่รวม 

1.  ค่าประกันอุบัติเหตุ (สําหรับนักศึกษาท่ีต้องการทําเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง)   200  บาท   
2. ค่าปรับลงทะเบียนล่าช้ากว่ากําหนด    วันละ  200  บาท 

(แต่ไม่เกิน 500 บาท (ไม่นับวันหยุดราชการ)) 
3. ค่าเพ่ิม – ลด รายวิชา     ครั้งละ    50 บาท 
4. ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา    ภาคการศึกษาละ  300 บาท 
5. ค่าคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่    ครั้งละ   300 บาท 
6. ค่าสอบพิเศษ      หน่วยกิตละ    30 บาท 
7. ค่าใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)   ฉบับละ      20   บาท 
8. ค่าใบรับรอง         ฉบับละ     20   บาท 
9. ค่าใบรับรองสําเร็จการศึกษา      ฉบับละ    100   บาท 
10. ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา    ใบละ    100 บาท 
11. ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต               ครั้งละ  1,000   บาท 
12. ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน (กรณีนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน) 
 6.1  ค่าธรรมเนียมการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ 
  -  ค่าเทียบโอนผลการเรียนในรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาเข้าสู่หลักสูตร 
   ระดับประกาศนียบัตร  วิชาละ  100 บาท 
   ปริญญาตรี   วิชาละ  150 บาท 
    
 กรณีเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  เทียบโอนผลการเรียนสู่
หลักสูตรระดับปริญญาตรี   ยกเว้นการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน 
 6.2  ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้า
สู่การศึกษาในระบบ 
  - ค่าเทียบโอนความรู้ในรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาเข้าสู่หลักสูตร 
   ระดับประกาศนียบัตร  วิชาละ  200 บาท 
   ปริญญาตรี   วิชาละ  300 บาท 
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7. หอพักนักศึกษา ณ  ศูนย์กลางมหาวิทยาลยั 

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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 ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  กําหนดให้นักศึกษาช้ันปีท่ี  1  ยกเว้นนักศึกษาภาคสมทบ  
เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้านการศึกษาและการใช้
ชีวิตในระดับอุดมศึกษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เป็นบุคคลท่ีมีความสมบูรณ์ท้ังทางด้านสติปัญญา ร่างกาย   อารมณ์   
จิตใจ   มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม   รู้จักรับผิดชอบต่อตนเอง   ต่อผู้อ่ืนและส่วนรวม เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของสังคม  
โดยมหาวิทยาลัยฯ  มุ่งเน้นการให้บริการท่ีสะดวกและปลอดภัย 
  อาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มี 2 อาคาร คือ อาคารหอพักนักศึกษา
ชายและอาคารหอพักนักศึกษาหญิง โดยจัดช้ันท่ี 1  เป็นพ้ืนท่ีส่วนบริการ  ช้ันท่ี 2 – 8   จัดเป็นห้องพักอาศัย ซ่ึงแต่ละช้ัน
จะมี  36  ห้อง  แต่ละห้องมีพ้ืนท่ีใช้ประโยชน์ท้ังหมด  34  ตารางเมตร จัดเป็นห้องพักอาจารย์  อาคารละ  3  ห้อง  
จัดเป็นห้องพักนักศึกษาห้องพัดลม ช้ัน  2 – 7  จํานวน  213  ห้อง  และช้ัน  8  เป็นห้องปรับอากาศ  จํานวน  36  ห้อง  
ท่ีจอดยานพาหนะของหอพักนักศึกษา แบ่งออกเป็น  ท่ีจอดรถจักรยานจํานวน  100  คัน   ท่ีจอดรถจักรยานยนต์  
จํานวน  400  คัน   ท่ีจอดรถยนต์  จํานวน 10  คัน 

อัตราค่าบริการห้องพัก  (พัก  4  คน/ห้อง) 
ภาคการศึกษาปกติ 
ห้องพัดลม  ภาคการศึกษาละ  5,000  บาท / คน  ห้องปรับอากาศ  ภาคการศึกษาละ  6,000  บาท/คน 

ภาคฤดูร้อน  สําหรับนักศึกษา  (พัก  4  คน / ห้อง) 
บริการเฉพาะห้องพัดลม  1,000 บาท / คน 

ในกรณีแรกเข้า 
ค่าประกันความเสียหาย   500  บาท / ปีการศึกษา  
ค่าประกันสาธารณูปโภค   500  บาท / ภาคการศึกษา 
(นักศึกษาย้ายออกและคืนห้องท่ีเรียบร้อยพร้อมลูกกุญแจท่ีสมบูรณ์จะได้รับเงินประกันคืน) 

ค่าสาธารณูปโภค 
ค่านํ้า    หน่วยละ   10 บาท   
ค่าไฟฟ้า     หน่วยละ      5 บาท 
 
กําหนดระยะเวลาเปิด - ปิด  หอพักนักศึกษา 
หอพักนักศึกษาเปิดเวลา  05.00  น.และปิดเวลา  23.00  น. 
กรณีท่ีนักศึกษาเข้า / ออก หอพักก่อน-หลังระยะเวลา เปิด-ปิดหอพัก จะต้องยื่นคําร้องต่อผู้จัดการหอพักนักศึกษา 

สํานักงานหอพักนักศึกษา 
หมายเลขโทรศัพท์  0-4423-3000  ต่อ  6100 ,6102 และ 7100   
นอกเวลาราชการติดต่อผ่าน รปภ. หญิง 6101, รปภ.ชาย  7101  และ รปภ.ประตูทางเข้า – ออก หอพักนักศึกษา 6103 
ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  http://www.rmuti.ac.th/support/activity/service/dorm/template/rmuti_dorm.htm 

สวัสดิการและการบริการภายในห้องพัก 
1. เตียงนอนเดี่ยวช้ันเดียวพร้อมท่ีนอน  ขนาด 3 x 6.5 ฟุต  จํานวน  4  เตียง 
2. ตู้เสื้อผ้า   จํานวน  4  หลัง 
3. โต๊ะและเก้าอ้ี   จํานวน  4  ชุด 
4. กระดานไวท์บอร์ด  จํานวน  4  แผ่น 

หอพักนักศึกษา 
ณ  ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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5. พัดลมติดผนัง   จํานวน  2  เครื่อง  และสําหรับห้องพักปรับอากาศ มีเครื่องปรับอากาศ  จํานวน  1  เครื่อง 
6. โทรศัพท์ติดต่อภายในอาคาร  จํานวน   1  เครื่อง 
7. ชุดอ่างล้างจานอยู่ระเบียงด้านหลัง  จํานวน  1  ชุด 
8. ราวตากผ้าท่ีระเบียงด้านหลัง  จํานวน  1 ชุด 
9. ห้องนํ้าภายในห้องพัก 

สวัสดิการและการบริการภายในหอพัก  รายละเอียดการให้บริการด้านต่าง ๆ 
1. การให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย  งานบริการหอพักได้จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยสําหรับ

นักศึกษา  โดยแบ่งเป็น  3  ส่วน  คือ 
1.1  เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยรักษาการตลอด  24  ช่ัวโมง 
1.2  กล้องวงจรปิดตามจุดต่าง ๆ  ในอาคารหอพักทุกช้ันของอาคาร 
1.3  ระบบป้องกันอัคคีภัย 

2. การให้บริการด้านความสะอาด  หอพักจัดให้มีแม่บ้านดูแลความสะอาดบริเวณส่วนกลาง เช่น ทางเดิน  บันได  
ลิฟท์   ห้องนํ้ารวมช้ันล่ าง  ทุกวัน สํ าหรับภายในห้องพักนักศึกษา  ต้องทําความสะอาดภายใน 
ห้องพักด้วยตนเอง 

3. การให้บริการด้านสถานท่ีจอดยานพาหนะ  หอพักได้จัดสถานท่ีจอดยานพาหนะส่วนตัวของนักศึกษา 
โดยนักศึกษาต้องแจ้งประเภทยานพาหนะในวันลงทะเบียน  และนักศึกษาจะได้รับสติกเกอร์ติดท่ียานพาหนะ
ของตน  จึงมีสิทธ์ิเข้าจอดรถในบริเวณท่ีหอพักกําหนด ซ่ึงต้องจอดให้เป็นระเบียบไม่กีดขวางการจราจรภายใน
หอพัก 

4. การให้บริการด้านเวชภัณฑ์พ้ืนฐาน  หอพักนักศึกษาจัดยาสามัญประจําบ้านไว้สําหรับนักศึกษาท่ีเจ็บป่วยและ
เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยท่ัวไป โดยนักศึกษาสามารถแจ้งขอรับยาและทําแผลได้ท่ีห้องสํานักงาน  (ในกรณี
เจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุฉุกเฉิน ให้นักศึกษาแจ้งผู้ช่วยผู้จัดการได้ตลอด  24  ช่ัวโมง  เพ่ือนําส่งโรงพยาบาล) 

5. การให้บริการด้านการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ต่างๆ  ภายในห้องพัก  หอพักจัดให้มีช่างซ่อมบํารุงประจําหอพัก  
นักศึกษาสามารถแจ้งการซ่อมบํารุงอุปกรณ์เมื่อเกิดการชํารุดได้ 

6. การให้บริการท่ัวไป ภายในหอพักฯ 
6.1 โทรทัศน์ประจําทุกช้ัน ช้ันละ 1 เครื่อง (ช้ันล่างอาคารละ 3 เครื่อง) 
6.2 ตู้นํ้าเย็น ประจําทุกช้ัน ช้ันละ 1 เครื่อง (ช้ันล่างอาคารละ 2 เครื่อง) 
6.3 ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายสามารถใช้ได้ภายในห้องทุกห้อง 
6.4 ให้คําปรึกษาโดยอาจารย์ท่ีพักอาศัยในหอพักฯ ซ่ึงเป็นคณะกรรมการดําเนินงานหอพัก 
6.5 พ้ืนท่ีออกกําลังกาย 
6.6 ห้องออกกําลังกายพร้อมอุปกรณ์ 
6.7 พ้ืนท่ีจัดกิจกรรม 
6.8 ห้องติวเตอร์ 
6.9 โทรศัพท์สาธารณะ* 
6.10 ร้านค้ามินิมาร์ท* 
6.11 ร้านบริการอินเทอร์เน็ต* 
6.12 ร้านถ่ายเอกสาร* 
6.13 ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ* 
6.14 ร้านเสริมสวย* 
6.15 ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย* 
6.16 ตู้เติมเงินโทรศัพท์* 
หมายเหตุ  * นักศึกษาต้องชําระค่าบริการด้วยตนเอง 
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ส่วนท่ี  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนรับที่ปรากฏในระเบียบการฯ  
รวมระบบโควตา อาจมีการเพ่ิมหรือลด 
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ จะเห็นสมควร 

 
 
 
 

 

หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / คุณวุฒิที่รับเข้าศึกษา 

รับวุฒิ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 
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“หลักสูตร”    หมายความว่า    หลักสูตรสาขาวชิาตา่ง ๆ ที่มีการจัดการเรียนการของคณะ 
                                           ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
“สาขาวิชา”   หมายความว่า    สาขาวชิาทีจ่ัดการเรียนการสอนของคณะในมหาวิทยาลัย 

            เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
“วุฒิที่รับเข้าศึกษา”   หมายความว่า    คุณวุฒิที่สาํเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่ตา่ง ๆ 
“วันสอบ”    หมายความว่า    วัน เดือน ปี ที่กําหนดสอบคัดเลอืก 
“เวลาสอบ”    หมายความว่า    เวลา ที่กําหนดสอบคัดเลือก 
“รหัสวิชา”    หมายความว่า    รหัสวิชาที่ใชส้อบในวนัสอบคัดเลือก 
“วิชาที่สอบ”    หมายความว่า    วิชาที่ใช้สอบในวนัสอบคัดเลือก 
“คะแนนเต็ม”    หมายความว่า    คะแนนที่กําหนดไวท้ั้งหมดของวิชาสอบนัน้ ๆ 
“รายละเอียดหน้า”   หมายความว่า    รายละเอียดวิชาที่สอบที่แสดงในหน้าตา่ง ๆ  
“รหัสสาขาวิชา”   หมายความว่า    รหัสสาขาวิชาที่กําหนดไวส้ําหรับเลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร 
“รหัสวิชาชีพเฉพาะ”   หมายความว่า    รหัสวิชาชีพเฉพาะที่ใชส้อบในวนัสอบคัดเลือก 
“ภาค”     หมายความว่า    ระบบการจัดการศึกษาในมหาวทิยาลัยฯ 
“จํานวนรับ”    หมายความว่า    จํานวนเปิดรับนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ 
               เทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยรวมนักศึกษาโควตาแล้ว 
“กลุ่มสอบ”    หมายความว่า    รหัสกลุ่มสอบที่กําหนดไว้เพื่อใช้พิจารณาในการเลือกหลักสูตร 
       ที่ต้องการศึกษา โดยกลุ่มสอบทีอ่ยู่กลุ่มเดียวกัน จะมีรหัสกลุ่ม 
      สอบเหมือนกัน สอบวิชาเดียวกัน 
“รายละเอียดวิชาที่สอบ”  หมายความวา่    รายละเอียดวิชาต่าง ๆ ที่กําหนดไว้สาํหรับสอบคัดเลือก 
“หลักสูตรที่สอบ” หมายความว่า    หลักสูตรสาขาวชิาตา่ง ๆ ที่กําหนดไวส้ําหรับสอบในวิชานัน้ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําจํากัดความ 
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คุณสมบัติท่ัวไป 
1. มีคุณสมบัติอย่างหน่ึงอย่างใดเป็นการเฉพาะตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร 
2. มีคุณสมบัตติามท่ีมหาวิทยาลยัฯ  กําหนดเป็นกรณีพิเศษ 
3. ไม่เป็นคนวิกลจรติ หรือโรคตดิต่อร้ายแรง หรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
4. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา   
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   หลักสูตร   2  ปี 

หลักสูตร /สาขาวิชา วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 
การบัญชี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พณิชยการ กลุม่การบัญชี 
การเงิน 
การตลาด 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  พณิชยการทุกสาขาวิชา 

ตารางสอบคัดเลือกคณะบริหารธุรกิจ 
1. วัน เวลา และรายวิชาท่ีสอบ 

วันสอบ เวลา รหัสวิชา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม รายละเอียด
หน้า 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หลักสูตร  2  ปี 

19  มีนาคม 2555 
09.00 น. - 10.30 น. 1111 วิชาศึกษาท่ัวไป 100 32 
10.40 น. - 12.10 น. 1112 วิชาชีพพ้ืนฐาน   50 32 
13.30 น. - 15.30 น. ดูรหัสด้านล่าง วิชาชีพเฉพาะ 100 33 

2. รหัส หลักสูตร / สาขาวิชา รหัสวิชาชีพเฉพาะ จํานวนรับและกลุม่สอบ 

ท่ี 
รหัส

สาขาวิชา 
หลักสูตร /สาขาวิชา รหัสวิชาชีพเฉพาะ ภาค จํานวนรับ กลุ่มสอบ 

1 101 การบัญชี 
1001 

ปกติ 90 1001 
2 102 การบัญชี บ่าย 30 1001 
3 103 การเงิน 

1003 
ปกติ 30 1003 

4 104 การเงิน บ่าย 30 1003 
5 106 การตลาด 

1006 
ปกติ 30 1006 

6 107 การตลาด บ่าย 30 1006 
7 108 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1008 
ปกติ 30 1008 

8 109 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บ่าย 30 1008 
 
 
 
 
 
 

คณะบริหารธุรกิจ 
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คุณสมบัติท่ัวไป 
1. มีคุณสมบัติอย่างหน่ึงอย่างใดเป็นการเฉพาะตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร 
2. มีคุณสมบัตติามท่ีมหาวิทยาลยัฯ  กําหนดเป็นกรณีพิเศษ 
3. ไม่เป็นคนวิกลจรติ หรือโรคตดิต่อร้ายแรง หรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
4. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา   
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   หลักสูตร  2  ปี   

หลักสูตร / สาขาวิชา วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 
ช่างโยธา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   

ช่างก่อสร้าง  ช่างสํารวจ  สถาปัตยกรรม   หรือเทียบเท่า 
ช่างโลหะ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

ช่างเช่ือมโลหะ  ช่างโลหะแผ่น  ช่างกลโลหะ 
ช่างโลหะวิทยา  หรือเทียบเท่า 

ช่างกลโรงงาน 
ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
ช่างกลโรงงาน   ช่างจ๊ิกและฟ๊ิกเจอร์   
ช่างเขียนแบบเครื่องกล   ช่างเครือ่งมือกลและซ่อมบํารุง 
ช่างผลิตเครื่องมือ  ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม   
หรือสาขาท่ีมีพ้ืนฐานทางด้านช่างกลโรงงาน 
หรือช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ 

ช่างยนต์ 
ช่างยนต์-เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 
ช่างจักรกลหนัก 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ช่างยนต์  หรือเทียบเท่า 

ช่างกลเกษตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างกลเกษตร  ช่างยนต์   
ช่างยานยนต์  ช่างเครื่องมือกล ช่างเขียนแบบและเครื่องกล  
ช่างเช่ือมโลหะ  ช่างแมคคาทรอนิกส ์  
สายช่างอุตสาหกรรม  หรือเทียบเท่า 

อิเล็กทรอนิกส์ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อิเล็กทรอนิกส ์หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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ตารางสอบคัดเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
1. วัน  เวลา  และรายวิชาท่ีสอบ 

วันสอบ เวลา รหัสวิชา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม รายละเอียด
หน้า 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หลักสูตร  2  ปี   

19  มีนาคม 2555 
09.00 น. - 10.30 น. 1113 พ้ืนฐานหมวดท่ี  1 100 32 
10.45 น. - 11.45 น. 1114 พ้ืนฐานหมวดท่ี  2   50 32 
13.30 น. - 16.00 น. ดูรหัสด้านล่าง วิชาชีพเฉพาะ 100 33 - 34 

2. รหัส  หลักสูตร /สาขาวิชา   รหัสวิชาชีพเฉพาะ   จํานวนรับและกลุ่มสอบ 

ท่ี 
รหัส

สาขาวิชา 
หลักสูตร / สาขาวิชา 

รหัสวิชาชีพ
เฉพาะ 

ภาค จํานวนรับ กลุ่มสอบ 

1 111 ช่างโยธา 1010 ปกติ 35 1010 
2 112 ช่างโลหะ 1012 ปกติ 30 1012 
3 113 ช่างกลโรงงาน 

1013 
ปกติ 30 1013 

4 115 ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ปกติ 30 1013 
5 117 ช่างยนต์ 

1017 

ปกติ 30 1017 
6 119 ช่างยนต์-เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ ปกติ 30 1017 
7 120 ช่างจักรกลหนัก ปกติ 30 1017 
8 121 ช่างกลเกษตร ปกติ 30 1017 
9 124 อิเล็กทรอนิกส ์ 1024 ปกติ 35 1024 
10 126 เทคนิคคอมพิวเตอร ์ 1026 ปกติ 35 1026 
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รายละเอียดวิชาท่ีสอบ 

สําหรับผู้สมัครท่ีใช้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
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รายละเอียดวิชาท่ีสอบ 
รหัสวิชา/ชื่อวิชา รายละเอียดวิชาสอบ คณะท่ีสอบ 

1111  วิชาศึกษาท่ัวไป ภาษาไทย   
ความรู้ภาษาไทยพ้ืนฐานและภาษาไทยธุรกิจ 
ภาษาอังกฤษ   
ความรู้ด้านศัพท์ท่ัวไป  ทักษะการอ่าน  ความเข้าใจเน้ือเรื่องจาก
บทความส้ัน ๆ  ด้านธุรกิจและวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง  สํานวนภาษาใน
ชีวิตประจําวันและท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 
คณิตศาสตร์   
คณิตศาสตร์ท่ัวไประดับปวช.  ระบบจํานวนจริง เศษส่วนและ
ทศนิยม  เลขยกกําลัง   ทฤษฎีบทพีทาโกรัส   สมการกําลังสอง   
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 

บริหารธุรกิจ 

1112  วิชาชีพพ้ืนฐาน ความรู้ท่ัวไป   
กฎหมายธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์  ภาษีอากร  ธุรกิจท่ัวไปคณิตศาสตร์
พณิชยกรรม  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
เหตุการณ์ปัจจุบันทางธุรกิจ 

1113  พ้ืนฐานหมวดท่ี  1 คณิตศาสตร์   
เซต   ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน   ระบบจํานวนจริง  จํานวน
เชิงซ้อน  สมการและอสมการ  เศษส่วนย่อย  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนน
เชียลและฟังก์ ชันลอการิทึม  ฟังก์ ชันตรีโกณมิติ  เรขาคณิต
วิเคราะห์  เส้นตรงภาคตัดกรวย  (ตามหลักสูตร ปวช.ของ  สสวท.) 
วิทยาศาสตร์   
ฟิสิกส์  หน่วยวัดปริมาณทางฟิสิกส์  การเคล่ือนท่ีของวัตถุ  แรง
มวลและกฎการเคล่ือนท่ี  การสมดุล  แรงเสียดทาน  งานและ
พลังงานไฟฟ้าเบ้ืองต้น  ความหนาแน่น  ความถ่วงจําเพาะ  ความ
ดันของเหลว  กฎของปาสคาล  การขยายตัวของสาร  พลังงาน
ความร้อน  การส่งผ่านความร้อน ความแข็ง  ความเหนียว   ความ
ยืดหยุ่น   ความเค้นและความเครียด 
เคมี    การจัดจําพวกสาร  อะตอม  มวลอะตอม  สูตรโมเลกุล  
มวลโมเลกุล  จํานวนโมลกับมวลของสาร  สมการเคมี  
สารประกอบและสารละลายโลหะกับโลหะผสม  การผุกร่อนของ
โลหะและการป้องกัน  สารสังเคราะห์ 

วิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

1114  พ้ืนฐานหมวดท่ี  2 ภาษาอังกฤษ   
ทักษะการอ่านและการเขียน  การจับประเด็น  ความเข้าใจเน้ือ
เรื่อง  ศัพท์ท่ัวไป  ศัพท์เทคนิค  สํานวนภาษาและโครงสร้าง  
ประโยคท่ีใช้ในชีวิตประจําวันและท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 
ภาษาไทย   
หลักการเขียน  การอ่าน  การพูด  และการฟัง 
สังคมศึกษา   
สาระการเรียนรู้ด้าน  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม  ตลอดท้ังปัญหาสังคม  และสถานการณ์ของโลก
ปัจจุบัน 

วิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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รายละเอียดวิชาชีพเฉพาะ 
คณะบริหารธุรกิจ 
รหัสวิชา/ชื่อวิชา รายละเอียดวิชาสอบ สาขาวิชาท่ีสอบ 

1001  วิชาชีพเฉพาะ บัญชี 1  บัญชี 2  การบัญชีต๋ัวเงิน  การบัญชีสินค้า  การบัญชีร่วมค้า
และระบบบัญชีเด่ียว  การบัญชีห้างหุ้นส่วน   การบัญชีฝากขาย การ
บัญชีขายผ่อนชําระและเช่าซ้ือ  การบัญชีกิจการอุตสาหกรรมและ
ระบบใบสําคัญ   การบัญชีบริษัทจํากัด 

การบัญชี 

1003  วิชาชีพเฉพาะ ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการบัญชี   รายการปรับปรุงบัญชี   
บัญชีต๋ัวเงิน    บัญชีกิจการอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ   
ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับสถาบันการเงิน   การเงินและการธนาคาร 

การเงิน 

1006  วิชาชีพเฉพาะ การขาย   เทคนิคการขาย   การโฆษณา   การส่งเสริมการขาย   
การหาข้อมูลทางการตลาด  การดําเนินงานร้านค้าปลีก  การจัด
จําหน่าย   การจัดแสดงสินค้า   เหตุการณ์ปัจจุบันทางด้านการตลาด 

การตลาด 

1008  วิชาชีพเฉพาะ ความสัมพันธ์มิติสัมพันธ์   ความรู้ ท่ัวไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
ในปัจจุบัน   การวัดทางตรรกศาสตร์ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

รายละเอียดวิชาชีพเฉพาะ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
รหัสวิชา/ชื่อวิชา รายละเอียดวิชาสอบ สาขาวิชาท่ีสอบ 

1010  วิชาชีพเฉพาะ วิชาเทคนิคก่อสร้าง   
เข้าใจคุณสมบัติ  ประโยชน์ใช้สอย  วัสดุก่อสร้าง   
(งานไม้   คอนกรีตเสริมเหล็ก   วัสดุท่ีผลิตจากโรงงาน) 
วิชาประมาณราคา     
การหาจํานวนวัสดุ   แรงงาน   ค่าใช้จ่าย   กําไร   ภาษี 
วิชาสัญญารายการและเทศบัญญัติ   
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร   รายการต่าง ๆ  ในสัญญาก่อสร้าง 
วิชาเขียนแบบ   
สัญลักษณ์   ส่วนประกอบอาคารไม้   อาคารคอนกรีตความสัมพันธ์
ของแบบและการขยายส่วนอาคาร 
วิชาโครงสร้าง     
การสมดุลของแรง   การหาเซนทรอยด์โมเมนต์   ความเฉื่อย   ความ
เค้นความเครียด   โมดูลัสยืดหยุ่น   หาแรงปฏิกิริยา   กราฟ   แรง
เฉือน 

ช่างโยธา 

1012  วิชาชีพเฉพาะ ความรู้เกี่ยวกับการเช่ือมโลหะด้วยแก๊สและไฟฟ้า   การขึ้นรูปด้วย
เครื่องมือกลเบ้ืองต้น  การแปรรูปโลหะขณะร้อนและเย็น   การตบ
แต่งผิวโลหะ   งานโลหะแผ่น  งานหล่อโลหะ  วัสดุช่าง การอ่านและ
การเขียนแบบ 

ช่างโลหะ 

1013  วิชาชีพเฉพาะ ความรู้เกี่ยวกับการตัด  การเจียระไน  การกลึง  การไส  การกัด   
การเจาะ  การคํานวณหาเวลาในการปฏิบัติงาน  การทําเกลียวเฟือง
ชนิดต่าง ๆ   เครื่องมือวัด   วัสดุช่าง   การเขียนแบบ  
อุปกรณ์ในการจับยึดช้ินงาน 

ช่างกลโรงงาน 
ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ 
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รายละเอียดวิชาชีพเฉพาะ (ต่อ) 
รหัสวิชา/ชื่อวิชา รายละเอียดวิชาสอบ สาขาวิชาท่ีสอบ 

1017  วิชาชีพเฉพาะ เครื่องยนต์แก๊สโซลีน  และเครื่องยนต์   ไฟฟ้าในรถยนต์   ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น  เครื่องล่างและส่งกําลัง เขียนแบบเทคนิค   
วัสดุช่าง   เครื่องมือกล   กลศาสตร์ช่าง  คณิตศาสตร์ช่าง   ความรู้
ท่ัวไปเกี่ยวกับยานยนต์ 

ช่างยนต์ 
ช่างยนต์-เครื่องทําความเย็นฯ 
ช่างจักรกลหนัก  
ช่างกลเกษตร 

1024  วิชาชีพเฉพาะ วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ   เครื่องมือวัดและการวัด
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์   ดิจิตอล   เทคนิค
คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น   ระบบเสียง   ระบบเครื่องรับ - เครื่องส่ง  
โทรคมนาคม  ไมโครโปรเซสเซอร์ 

อิเล็กทรอนิกส์ 

1026  วิชาชีพเฉพาะ วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ  เครื่องมือวัดและการวัด
ไฟฟ้า อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอลและไมโคร 
โปรเซสเซอร์  ความรู้ท่ัวไปทางเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  
ความรู้ท่ัวไปทางอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
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ส่วนท่ี  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนรับที่ปรากฏในระเบียบการฯ  
รวมระบบโควตา อาจมีการเพ่ิมหรือลด 
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ จะเห็นสมควร 

 

 

หลักสตูรปริญญาตรี  ต่อเน่ือง / เทียบโอนผลการเรียน 

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / คุณวุฒิที่รับเข้าศึกษา 

รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
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“หลักสูตร”    หมายความว่า    หลักสูตรสาขาวชิาตา่ง ๆ ที่มีการจัดการเรียนการของคณะ 
                                           ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
“สาขาวิชา”   หมายความว่า    สาขาวชิาทีจ่ัดการเรียนการสอนของคณะในมหาวิทยาลัยฯ 

            เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
“วุฒิที่รับเข้าศึกษา”   หมายความว่า    คุณวุฒิที่สาํเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่ตา่ง ๆ 
“วันสอบ”    หมายความว่า    วัน เดือน ปี ที่กําหนดสอบคัดเลอืก 
“เวลาสอบ”    หมายความว่า    เวลา ที่กําหนดสอบคัดเลือก 
“รหัสวิชา”    หมายความว่า    รหัสวิชาที่ใชส้อบในวนัสอบคัดเลือก 
“วิชาที่สอบ”    หมายความว่า    วิชาที่ใช้สอบในวนัสอบคัดเลือก 
“คะแนนเต็ม”    หมายความว่า    คะแนนที่กําหนดไวท้ั้งหมดของวิชาสอบนัน้ ๆ 
“รายละเอียดหน้า”   หมายความว่า    รายละเอียดวิชาที่สอบที่แสดงในหน้าตา่ง ๆ  
“รหัสสาขาวิชา”   หมายความว่า    รหัสสาขาวิชาที่กําหนดไวส้ําหรับเลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร 
“รหัสวิชาชีพเฉพาะ”   หมายความว่า    รหัสวิชาชีพเฉพาะที่ใชส้อบในวนัสอบคัดเลือก 
“ภาค”     หมายความว่า    ระบบการจัดการศึกษาในมหาวทิยาลัยฯ  
“จํานวนรับ”    หมายความว่า    จํานวนเปิดรับนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
               เทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยรวมนักศึกษาโควตาแล้ว 
“กลุ่มสอบ”    หมายความว่า    รหัสกลุ่มสอบที่กําหนดไว้เพื่อใช้พิจารณาในการเลือกหลักสูตร 
       ที่ต้องการศึกษา โดยกลุ่มสอบทีอ่ยู่กลุ่มเดียวกัน จะมีรหัสกลุ่ม 
      สอบเหมือนกัน สอบวิชาเดียวกัน 
“รายละเอียดวิชาที่สอบ”  หมายความวา่    รายละเอียดวิชาต่าง ๆ ที่กําหนดไว้สาํหรับสอบคัดเลือก 
“หลักสูตรที่สอบ” หมายความว่า    หลักสูตรสาขาวชิาตา่ง ๆ ที่กําหนดไวส้ําหรับสอบในวิชานัน้ๆ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําจํากัดความ 
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คุณสมบัติท่ัวไป 
1. มีคุณสมบัติอย่างหน่ึงอย่างใดเป็นการเฉพาะตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร 
2. มีคุณสมบัตติามท่ีมหาวิทยาลยัฯ  กําหนดเป็นกรณีพิเศษ 
3. ไม่เป็นคนวิกลจรติ หรือโรคตดิต่อร้ายแรง หรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
4. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
5. เป็นผู้มีความประพฤติด ี

คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร / สาขาวิชา   
หลักสูตร / สาขาวิชา วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตรเทียบโอนฯ 
การบัญชี 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
สาขาวิชาการบัญชี 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรเทียบโอนฯ 
การเงิน 
การตลาด 
การจัดการ-การจัดการท่ัวไป 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
บริหารธุรกิจทุกสาขา 

ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

การจัดการ - การจัดการอุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา 

ตารางสอบคัดเลือกคณะบริหารธุรกิจ 
1. วัน เวลา และรายวิชาท่ีสอบ 

วันสอบ เวลา รหัสวิชา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม รายละเอียด
หน้า 

18  มีนาคม  
2555 

09.00 – 10.00 น. 1201 คณิตศาสตร์ 4 100 43 
10.10 – 11.10 น. 1202 ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย – สังคม 60 43 

13.00 - 14.30 น. 1211 วิชาชีพเฉพาะ 1 150 45 

14.40 – 16.40 น. ดูรหัสด้านล่าง
และหน้าถัดไป วิชาชีพเฉพาะ 2 200 45 

2. รหัส หลักสูตร / สาขาวิชา  รหัสวิชาชีพเฉพาะ จํานวนรับและกลุม่สอบ 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)  หลักสูตรเทียบโอนฯ 

ท่ี 
รหัส

สาขาวิชา 
หลักสูตร / สาขาวิชา 

รหัสวิชาชีพ
เฉพาะ 2 

ภาค จํานวนรับ กลุ่มสอบ 

1 171 การบัญชี 
1242 

ปกติ 80 1801 
2 172 การบัญชี (จันทร์ – เสาร์) สมทบ 1 50 1801 
3 173 การบัญชี (เสาร์ – อาทิตย์) สมทบ 2 50 1801 

 
 
 
 

คณะบริหารธุรกิจ 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  หลักสูตรเทียบโอนฯ 

ท่ี 
รหัส

สาขาวิชา 
หลักสูตร / สาขาวิชา 

รหัสวิชาชีพ
เฉพาะ 2 

ภาค จํานวนรับ กลุ่มสอบ 

1 174 การเงิน 
1262 

ปกติ 40 1804 
2 185 การเงิน (จันทร์ – เสาร์) สมทบ 1 40 1804 
3 175 การตลาด (จันทร์ – เสาร์) 1232 สมทบ 1 40 1805 
4 176 ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์

1252 
ปกติ 40 1806 

5 177 ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์(จันทร์ – เสาร์) สมทบ 1 40 1806 
6 178 การจัดการ-การจัดการท่ัวไป (จันทร์ – เสาร์) 

1212 
สมทบ 1 50 1808 

7 179 การจัดการ-การจัดการท่ัวไป (เสาร์ – อาทิตย์) สมทบ 2 50 1808 
8 180 การจัดการ – การจัดการอุตสาหกรรม (เสาร์-อาทิตย์) 1212 สมทบ 2 50 1810 
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คุณสมบัติท่ัวไป 
1. มีคุณสมบัติอย่างหน่ึงอย่างใดเป็นการเฉพาะตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร 
2. มีคุณสมบัตติามท่ีมหาวิทยาลยัฯ  กําหนดเป็นกรณีพิเศษ 
3. ไม่เป็นคนวิกลจรติ หรือโรคตดิต่อร้ายแรง หรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
4. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา   
หลักสูตร / สาขาวิชา วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรเทียบโอนฯ 
 
วิศวกรรมโยธา 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
ช่างก่อสร้าง   ช่างโยธา ช่างสํารวจ เทคโนโลยีขนส่ง   
การบริหารงานก่อสร้าง และช่างเขียนแบบโยธา หรือเทียบเท่า 

วิศวกรรมไฟฟ้า ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
ช่างไฟฟ้ากําลัง  ช่างอุตสาหกรรมไฟฟ้ากําลัง   
ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม  ช่างเครื่องมือวัด  หรือเทียบเท่า 

วิศวกรรมเครื่องกล ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
 ช่างยนต์  ช่างเทคนิคยานยนต์  ช่างจักรกลหนัก   
ช่างกลเรือ  ช่างกลเกษตร ช่างเครื่องกล  ช่างเครื่องทําความเย็น
และปรับอากาศ  หรือเทียบเท่า 

วิศวกรรมอุตสาหการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
ช่างกลโรงงาน  ช่างกลโลหะ ช่างเช่ือมและโลหะแผ่น ช่างท่อ
ประสาน ช่างโลหะ ช่างเขียนแบบเครื่องกล  
ช่างเทคนิคการผลิต  ช่างผลิตเครื่องมือฯ   หรือเทียบเท่า 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม – โทรคมนาคม 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์-ส่ือสาร  
ช่างอิเล็กทรอนิกส์-เทคนิคคอมพิวเตอร์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์-เสียง
และภาพ ช่างอิเล็กทรอนิกส์-อุตสาหกรรม  
ช่างอิเล็กทรอนิกส์-อิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน   
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์  
ช่างอิเล็กทรอนิกส์-ส่ือสาร ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์  
หรือเทียบเท่า 

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
ช่างกลเกษตร   เกษตรกลวิธาน  เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ช่างยนต์  ช่างเทคนิคยานยนต์  
ช่างจักรกลหนัก    ช่างกลเรือ  ช่างเครื่องมือกล     
ช่างเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ   
ช่างเทคนิคการเช่ือมโลหะ  ช่างเมคคาทรอนิกส์ 
ช่างออกแบบและเขียนแบบการผลิต   สายช่างอุตสาหกรรม   
หรือเทียบเท่า   
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คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา   

หลักสูตร / สาขาวิชา วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี 
การจัดการผังเมือง ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  

ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสํารวจ สถาปัตยกรรม   
หรือเทียบเท่า 

ตารางสอบคัดเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
1. วัน เวลา และรายวิชาท่ีสอบ 
วันสอบ เวลา รหัสวิชา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม รายละเอียด

หน้า 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรเทียบโอนฯ 

17  มีนาคม  
2555 

 

09.00 – 10.00 น. 1301 คณิตศาสตร์ 1 100 44 
10.10 – 11.10 น. 1302 ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย – สังคม 75 44 

11.20 – 12.20 น. 1303 วิทยาศาสตร์ 1 50 44 

13.30 – 15.00 น. ดูรหัส
ด้านล่าง วิชาชีพเฉพาะ 1 125 46 - 47 

15.10 – 16.40 น. ดูรหัส
ด้านล่าง วิชาชีพเฉพาะ 2 125 46 - 47 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี 

วันและเวลาสอบ  จะแจ้งให้ทราบอีกคร้ังในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  ตั้งแต่วนัที่  5  มีนาคม  2555  เป็นต้นไป 

2. รหัสสาขาวิชา  รหัสวิชาชีพเฉพาะ จํานวนรับและกลุ่มสอบ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  หลักสูตรเทียบโอนฯ 

ท่ี 
รหัส

สาขาวิชา 
หลักสูตร / สาขาวิชา 

รหัสวิชาชีพ 
ภาค 

จํานวน
รับ 

กลุ่ม
สอบ เฉพาะ 1 เฉพาะ 2 

1 157 วิศวกรรมโยธา  
1311 1312 

ปกติ 35 1701 
2 158 วิศวกรรมโยธา  (จันทร์ – เสาร์) สมทบ 35 1701 
3 159 วิศวกรรมไฟฟ้า  

1321 1322 
ปกติ 35 1703 

4 160 วิศวกรรมไฟฟ้า  (จันทร์ – เสาร์) สมทบ 35 1703 
5 161 วิศวกรรมเครื่องกล  

1331 1332 
ปกติ 30 1705 

6 162 วิศวกรรมเครื่องกล  (จันทร์ – เสาร์) สมทบ 35 1705 
7 163 วิศวกรรมอุตสาหการ  

1341 1342 
ปกติ 30 1707 

8 164 วิศวกรรมอุตสาหการ  (จันทร์ – เสาร์) สมทบ 35 1707 
9 165 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

และโทรคมนาคม-โทรคมนาคม  
1351 1352 

ปกติ 35 1709 

10 166 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-
โทรคมนาคม  (จันทร์ – เสาร์) 

สมทบ 30 1709 

11 167 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
1391 1392 

ปกติ 35 1710 
12 188 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  (จันทร์ – เสาร์) สมทบ 35 1710 
13 168 วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

1361 1362 
ปกติ 35 1711 

14 169 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  (จันทร์ – เสาร์) สมทบ 35 1711 
15 170 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 1371 - ปกติ 30 1713 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  หลักสูตรต่อเนื่อง  2  ปี  

ท่ี 
รหัส

สาขาวิชา 
หลักสูตร / สาขาวิชา ภาค จํานวนรับ กลุ่มสอบ 

1 182 การจัดการผังเมือง (เสาร์ – อาทิตย์)  สมทบ 2 35 - 

ผู้สมคัรสาขาวิชาการจัดการผังเมือง  กําหนดการสอบโดยสาขาวิชาการจัดการผังเมือง 
สามารถติดต่อขอข้อมูลเพ่ิมเติมไดท่ี้สาขาวิชาการจัดการผังเมือง  โทรศัพท์ 0-4423-3073  ต่อ  3530 
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รายละเอียดวิชาท่ีสอบสาํหรับผู้สมัครท่ีใช้ 

วุฒิประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  

    



- 43 - 
 

รายละเอียดวิชาศึกษาทั่วไป 
รหัสวิชา/ชื่อวิชา รายละเอียดวิชาสอบ คณะท่ีสอบ 

1201  คณิตศาสตร์ 4 คณิตศาสตร์ท่ีจะนําไปใช้ทางธุรกิจ   เซต  สถิติเบ้ืองต้น   ทฤษฎี
ความน่าจะเป็นเบ้ืองต้น  ฟังก์ชันเอกซ์โพแนนเชียล   ฟังก์ชัน
ลอการิทึม   เลขฐานต่าง ๆ   เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ 
ตรรกศาสตร์เบ้ืองต้น   และอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต 
(ห้ามใช้เครื่องคิดเลขและไม้บรรทัดท่ีมีสูตรคณิตศาสตร์) 

 
บริหารธุรกิจ 

 

1202  ภาษาอังกฤษ 
       ภาษาไทย 
       สังคม 

ภาษาอังกฤษ 
1. Structure (โครงสร้างภาษา)  40% 
             - Grammar  (ไวยากรณ์) 
             - Vocabulary (คําศัพท์) 
2. Conversation (บทสนทนา)  30% 
3.  Reading Comprehension (เน้ือหาการอ่าน)  30% 
ภาษาไทย   
หลักการสะกดการันต์  (การเขียนคํา)   การอ่านคํา   การใช้โวหาร
และสํานวนต่าง ๆ  การเขียนแบบต่าง ๆ  (การเขียนโครงการ  การ
เขียนรายงานทางวิชาการ ฯลฯ)   
การอ่านเพ่ือวิเคราะห์ความและหาสาระสําคัญ    
ความรู้เรื่องการพูดในท่ีประชุมชน 
สังคม   
ภูมิศาสตร์ไทยและภูมิศาสตร์สากลประวัติศาสตร์ไทยและสากล   
สาขาสังคมวิทยาเบ้ืองต้น   ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ   
วัฒนธรรม   ประเพณี  ค่านิยมของสังคมไทย   การเมืองการ
ปกครองของไทย   ความรู้ท่ัวไปกับกฎหมายของไทยเหตุการณ์
ปัจจุบันของไทยและสากล 
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รายละเอียดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 
รหัสวิชา/ชื่อวิชา รายละเอียดวิชาสอบ คณะท่ีสอบ 

1301  คณิตศาสตร์ 1 ฟังก์ชันเอกซ์โพแนนเชียล   ฟังก์ชันลอการิทึม  ฟังก์ชันตรีโกณมิติ  
ทฤษฎีบททวินาม  เมตริกซ์   ดีเทอร์มิเนนท์   จํานวนเชิงซ้อน   
เรขาคณิตวิเคราะห์ ฟังก์ชัน  ลิมิตและความต่อเน่ือง อนุพันธ์  
ของฟังก์ชันชนิดต่าง ๆ ค่าเชิงอนุพันธ์และบทประยุกต์   
อินทิเกรดและบทประยุกต์ 
(ห้ามใช้เครื่องคิดเลขและไม้บรรทัดท่ีมีสูตรคณิตศาสตร์) 

วิศวกรรมศาสตร์และ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

1302  ภาษาอังกฤษ 
       ภาษาไทย 
       สังคม 

ภาษาอังกฤษ 
1.  Structure (โครงสร้างภาษา)  40% 
       -   Grammar  (ไวยากรณ์) 
       -   Vocabulary  (คําศัพท์) 
2.  Conversation  (บทสนทนา)  30% 
3.  Reading comprehension (เน้ือหาการอ่าน)  30% 
ภาษาไทย   
หลักการสะกดการันต์ (การเขียนคํา)  การอ่านคํา  ความหมาย
ของคํา  การใช้โวหารและสํานวนต่าง ๆ   การเขียนแบบต่าง ๆ  
(จดหมายราชการ  บันทึกการเขียนโครงการ   การเขียนรายงาน
ทางวิชาการ ฯลฯ)   การอ่าน เพ่ือวิเคราะห์ความและหา
สาระสําคัญของเรื่อง   ความรู้เรื่องการพูดในท่ีประชุมชน 
สังคม   
ภูมิศาสตร์ไทยและภูมิศาสตร์สากล   ประวัติศาสตร์ไทยและสากล  
สังคมวิทยาเบ้ืองต้น   ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ   วัฒนธรรม   
ประเพณี  ค่านิยมของสังคมไทย   การเมืองการปกครองของไทย   
ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมายของไทยเหตุการณ์ปัจจุบันของไทย
และสากล 

1303  วิทยาศาสตร์ 1 กลศาสตร์  (สถิตยศาสตร์และพลศาสตร์)  ความร้อนและอุณหพล
ศาสตร์  คล่ืน  แสง  เสียง   แม่เหล็ก-ไฟฟ้า  คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  
ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ  ธาตุ   
อะตอม  ตารางธาตุ  พันธะเคมี  สารประกอบและสารละลาย  
โลหะกับการผุกร่อน  ปิโตรเลียม  พลาสติก และยาง 
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รายละเอียดวิชาชีพเฉพาะ 
คณะบริหารธุรกิจ 
รหัสวิชา/ชื่อวิชา รายละเอียดวิชาสอบ หลักสูตรท่ีสอบ 

1211  วิชาชีพเฉพาะ 1 หลักเศรษฐศาสตร์   กฎหมายธุรกิจ    สถิติธุรกิจ    การภาษี
อากร   หลักการตลาด  หลักการจัดการ   การบัญชีการเงิน    
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทุกหลักสูตร 

1212  วิชาชีพเฉพาะ 2 ความรู้ท่ัวไปทางธุรกิจ    การประยุกต์ข้อมูลทางคณิตศาสตร์
และสถิติเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ   การเพ่ิมผลผลิต   
กฎหมายธุรกิจ   เหตุการณ์ปัจจุบันทางธุรกิจ 

การจัดการ -การจัดการท่ัวไป 
การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 

1232  วิชาชีพเฉพาะ 2 พฤติกรรมผู้บริโภค   การส่งเสริมการตลาด   ระเบียบวิธีวิจัย
การตลาดเบ้ืองต้น  การจัดจําหน่าย   การบริหารการค้าปลีก   
การนําเข้า – ส่งออก   ศิลปะการขาย  หลักการโฆษณา   การ
บรรจุภัณฑ์  การจัดการขาย   เหตุการณ์ปัจจุบันทางด้าน
การตลาด 

การตลาด 
 

1242  วิชาชีพเฉพาะ 2 การบัญชีสินทรัพย์   การบัญชีหน้ีสิน   การบัญชีห้างหุ้นส่วน   
การบัญชีบริษัท  การบัญชีร่วมค้า   การบัญชีฝากขาย   การ
บัญชีขายผ่อนชําระและเช่าซ้ือ   การบัญชีสํานักงานใหญ่และ
สาขา   การบัญชีเกี่ยวกับอัตราและเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ   
การสอบบัญชี   การบัญชีต้นทุน  การบัญชีบริษัทใหญ่หรือ
บริษัทย่อย  การจัดทํางบการเงินรวม 

การบัญชี 
 

1252  วิชาชีพเฉพาะ 2 สัญลักษณ์และผังโปรแกรม  (Flowcharts)  การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  โครงสร้างข้อมูล   ระบบปฏิบัติการ  แฟ้มข้อมูล
และฐานข้อมูล   เครือข่ายคอมพิวเตอร์  
การประยุกต์ใช้งานด้านธุรกิจ  และเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ปัจจุบัน 

ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
 

1262  วิชาชีพเฉพาะ 2 การบัญชีการเงิน   การเงินธุรกิจ   การลงทุน   ตลาดการเงิน   
สถาบันการเงิน การคลัง  การเงินระหว่างประเทศ  และการค้า
ระหว่างประเทศ 

การเงิน 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
รหัสวิชา/ชื่อวิชา รายละเอียดวิชาสอบ หลักสูตรท่ีสอบ 

1311 วิชาชีพเฉพาะ 1 กลศาสตร์วิศวกรรม   กลศาสตร์ของแข็ง   คอนกรีตเทคโนโลยี  
และการทดสอบวัสดุ  เทคนิคก่อสร้าง   สํารวจความรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโยธา 

 1312 วิชาชีพเฉพาะ 2 ทฤษฎีโครงสร้าง   การออกแบบเบ้ืองต้นโครงสร้างไม้และเหล็ก   
การออกแบบเบ้ืองต้นโครงสร้าง  ค.ส.ล.   ปฐพีกลศาสตร์   การ
ทาง 

1321 วิชาชีพเฉพาะ 1 วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ   วงจรพัลส์และดิจิตอล   
เครื่องมือวัดพ้ืนฐาน อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น   คอมพิวเตอร์
เบ้ืองต้น   ข่าวสาร   เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
1322 วิชาชีพเฉพาะ 2 เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ   หม้อแปลง

ไฟฟ้า   การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า   อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม    
การส่งจ่ายกําลังไฟฟ้า   การออกแบบระบบส่องสว่าง 

1331 วิชาชีพเฉพาะ 1 วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม   กลศาสตร์วิศวกรรม   กลศาสตร์
ของไหล  เทอร์โมไดนามิก   ความแข็งแรงวัสดุ 

วิศวกรรมเครื่องกล 1332 วิชาชีพเฉพาะ 2 วิชาความถนัดทางวิชาชีพ   กลศาสตร์ยานยนต์   เช้ือเพลิงและ
สารหล่อล่ืน ทฤษฎีเครื่องยนต์สันดาปภายใน    การทําความเย็น
และปรับอากาศ 

1341 วิชาชีพเฉพาะ 1 กลศาสตร์ประยุกต์   ความแข็งแรงของวัสดุ   การทดสอบวัสดุ   
วัสดุอุตสาหกรรมกระบวนการผลิต    เขียนแบบเครื่องกล 

วิศวกรรมอุตสาหการ 
1342 วิชาชีพเฉพาะ 2 สถิติ   การวัดละเอียดและตรวจสอบ   การควบคุมคุณภาพ   

การศึกษางาน  ระบบงานสวม   การประเมินราคา     
การออกแบบแม่พิมพ์   งานอบชุบโลหะ  งานหล่อโลหะ    
งานเช่ือมและงานเครื่องมือกล    การจัดการงานอุตสาหกรรม 

1351 วิชาชีพเฉพาะ 1 วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ   วงจรพัลส์และดิจิตอล  
เครื่องมือวัดพ้ืนฐานอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้นคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น   
ข่าวสารเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม-โทรคมนาคม 

1352  วิชาชีพเฉพาะ 2 วงจรอิเล็กทรอนิกส์   ไมโครโพรเซสเซอร์   เครื่องมือวัด
อิเล็กทรอนิกส์   อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ต่อ) 
รหัสวิชา/ชื่อวิชา รายละเอียดวิชาสอบ หลักสูตรท่ีสอบ 

1361 วิชาชีพเฉพาะ 1 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ  อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น  กฎของโอห์มและเคอร์ชอฟฟ์   ทฤษฎี
วงจรโหนด   เมซเทวินินและนอร์ตัน  ความสัมพันธ์ของความถี่
กับแรงดัน   ทรานซิสเตอร์ เฟต (FET)   วงจรไดโอด   
การเรคติไฟเออร์และฟิลเตอร์   วงจรทรานซิสเตอร์   วงจรเฟต   
วงจรขยายสัญญาณและการไบแอส   เสถียรภาพของวงจรขยาย   
ระบบตัวเลขและรหัส  พีชคณิตบูลลีน    วงจรคอมไบเนช่ัน   
วงจรดิจิตอลลอจิกเกท  ฟลิบ-ฟลอบ   วงจรซีเควนเซียล   และ
วงจรไมโครโปรเซสเซอร์ 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1362 วิชาชีพเฉพาะ 2 ความรู้ เ บ้ืองต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์   ขั้นตอนการพัฒนา
โปรแกรม (Flowchart & Psuedo Code)  การโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เ บ้ืองต้น  (ภาษา C)   ตัวคงท่ีและตัวแปรใน
ภาษาคอมพิวเตอร์   ข้อมูลพ้ืนฐานชนิดต่างๆ   ข้อมูลชนิดแถว
ลําดับ   โครงสร้างควบคุม   การนําเข้าและการแสดงผลข้อมูล
ต่าง ๆ  โครงสร้างและการจัดการข้อมูลแบบ  ลิงค์ลิสต์   สแต็ก  
คิว   และต้นไม้   ส่ือสัญญาณการส่ือสารข้อมูล   โครงข่าย
โทรศัพท์   การเข้ารหัสและถอดรหัสสัญญาณ   
เครือข่ายท้องถิ่น (LAN)  เครือข่าย TCP/IP   สถาปัตยกรรม
ระบบฐานข้อมูล  การเขียน E-R Model   การทํานอมัลไลเซช่ัน  
ภาษา SQL 

1371  วิชาชีพเฉพาะ 1 
 

-  สถิตศาสตร์                     - เทอร์โมไดนามิกส์ 
-  พลศาสตร์                      - ความถนัดทางวิศวกรรม 
-  กลศาสตร์ของไหล            - ความรู้พ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์ 

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 

1391  วิชาชีพเฉพาะ 1 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงไฟฟ้ากระแสสลับ   ดิจิตอล 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  วงจรอิเล็กทรอนิกส์    
เครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์  คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น    
วงจรพัลส์  ไมโครโพรเซสเซอร์   ระบบส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์   
อุปกรณ์สารกึ่งตัวนํา  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม    

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 

1392  วิชาชีพเฉพาะ 2 วงจรไฟฟ้า   ดิจิตอล   วงจรอิเล็กทรอนิกส์  
คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น ระบบส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ 
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แผนผังอาคาร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเลข   1   คณะบริหารธุรกิจ 
หมายเลข   2   อาคารเรียนอุตสาหกรรม  1  (ห้องประชุมเก่า) 
หมายเลข   4   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หมายเลข   5   สํานักคณบดีศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม 
หมายเลข   6   สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร 
หมายเลข   7   สํานักงานอธิการบดีศูนย์กลางมทร.อีสาน 
หมายเลข  8   สาํนักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
หมายเลข   9   สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ 
หมายเลข  11   สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
หมายเลข  12   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมายเลข  13   สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
หมายเลข  14   สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม 
 

หมายเลข   15   สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ 
หมายเลข   16   คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
หมายเลข   17   ศูนยก์ารเรียนรวมเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ 
หมายเลข   18   สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หมายเลข   19   อาคารเรียนรวมคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
หมายเลข   20   อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) 
หมายเลข   22   สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (ใหม่) 
หมายเลข   23   กองพัฒนานักศึกษา สโมสรนักศึกษา 
หมายเลข   25   โรงฝึกงานช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างก่อสร้าง 
หมายเลข   26   โรงอาหารกลาง 
หมายเลข   33   หอพักนักศึกษา 
หมายเลข   34   คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
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เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
1. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ฉบับจริง พร้อมสําเนา  จํานวน 1   ฉบับ 
2. บัตรประจาํตัวผูส้มัครสอบ      จํานวน   1   ฉบับ 
3. บัตรประจาํตัวประชาชนหรือบตัรที่ทางราชการออกให้  

(มีรูปถ่าย) ฉบบัจริง พร้อมสําเนา     จํานวน 1   ฉบับ 
4. เอกสารอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 

 
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและผู้ทีมี่สิทธิ์เข้าศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2555 จะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานการ
รายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาในวันส่งเอกสารหลักฐาน  โดยนําหลักฐานการรายงานตัวส่งที่ฝา่ยงาน
ทะเบียนและวัดผล   สาํนักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน   อาคาร   8   ชั้น   1   ดังต่อไปนี้ 

1. ใบรายงานตัวเพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา   ขนาด   A4 จํานวน  1  ฉบับ 
(ใบประวัตินักศึกษา  52  รายการ) 

2. ใบแจ้งชําระเงินข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา/ใบเสร็จรับเงิน  ขนาด   A4 จํานวน  1  ฉบับ 
3. ใบรายงานการลงทะเบียน/ใบแจ้งชําระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน  ขนาด   A4 จํานวน  1  ฉบับ 
4. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ รบ.)   ขนาด   A4 จํานวน  2  ฉบับ 
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    ขนาด   A4 จํานวน  1  ฉบับ 
6. สําเนาทะเบียนบ้าน      ขนาด   A4 จํานวน  1  ฉบับ 
7. สําเนาการเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล  (ถ้ามี)    ขนาด   A4 จํานวน  1  ฉบับ 

 
 
หมายเหตุ  

1. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องในสาํเนาเอกสารทุกฉบับ  
2. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องสาํเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2555  
   (วันที่  4  มิถุนายน  2555) 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ว่าด้วยเคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  และเคร่ืองแต่งกายนักศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
__________________________________________ 

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดเครื่องแบบ  เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา  ฉะน้ัน  อาศัยอํานาจตาม
ควร ในม าต รา   ๑๗ (๒ )   แล ะม าต รา   ๖๐   แ ห่ งพร ะร าช บัญญั ติ มหา วิทยาลั ย เ ทค โน โลยี ร าชมงคล   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และโดยมติสภามหาวิทยาลัยจึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ  ๑ ข้อบังคับน้ี  เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ว่าด้วยเครื่องแบบ  
เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 
 ข้อ  ๒  ข้อบังคับน้ีให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ  ๓  ในข้อบังคับน้ี 
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
  “อธิการบดี” หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
  “นักศึกษา” หมายถึง  นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
  “ส่วนราชการ” หมายถึง  คณะ  สถาบัน  วิทยาลัย  หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ  ท่ีมีหน้าท่ีจัดการเรียนการสอน  และให้หมายรวมถึงวิทยาเขตท่ีมีอยู่ในวันท่ีพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข้อ  ๔  เครื่องแบบ  เครื่องหมาย  และเครื่องแต่งกายนักศึกษา  ตามข้อบังคับน้ีใช้แต่งได้เฉพาะผู้มีสถานะภาพ
เป็นนักศึกษาปัจจุบัน  สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคสมทบ  หรือภาคพิเศษ  และนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ให้ใช้
เครื่องแบบหรือเครื่องแต่งกายแบบปกติ  ตามข้อบังคับน้ี  หรือแต่งกายสุภาพได้ 
 ข้อ  ๕  เครื่องแต่งกาย  แบบปกติ 
 ก นักศึกษาชาย  ให้มีลักษณะดังน้ี 
  (๑)  เสื้อเช้ิตสีขาวแขนสั้นเพียงข้อศอก  ปลายแขนปล่อยตรงไม่ผ่าปลายแขน  หรือแขนยาวถึงข้อมือ  
ไม่พับปลายแขน  ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไป  ไม่มีลวดลาย  ไม่บางเกินสมควร  ผ่าอกตรงโดยตลอด  ติดกระดุม  ๕  
เม็ด  มีกระเป๋าขนาดพอเหมาะท่ีอกเสื้อเบ้ืองซ้าย  ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสําหรับให้กางเกงทับได้  เวลาสวมให้สอด
ชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย 
  (๒)  กางเกงขายาว  แบบสากลทรงสุภาพ  ไม่รัดรูป  มีหูเข็มขัด  เย็บด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกงไม่พับ
ปลายขา  ผ้าเน้ือเรียบไม่มีลวดลาย  สีกรมท่า  สีดํา  หรือสีเทาเข้ม 
  (๓)  เข็มขัดหนังสีดํา  หัวเข็มขัดสีเ งิน  มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย  มีปลอก   
สีเดียวกับเข็มขัด  สําหรับสอดปลายเข็มขัด 
  (๔)  ถุงเท้าสีดํา  หรือสีท่ีกลมกลืนกับรองเท้า  ไม่มีลวดลาย 
  (๕)  รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดํา  ไม่มีลวดลาย  ทรงสุภาพ 
 ข นักศึกษาหญิง  ให้มีลักษณะดังน้ี 
  (๑)  เสื้อเช้ิตสีขาว  ไม่รัดรูปและไม่หลวมเกินไป  ไม่มีลวดลาย  ไม่บางเกินสมควร  ผ่าอกตรงโดย
ตลอด  แขนสั้นเพียงข้อศอก  ปลายแขนปล่อยตรง  ไม่ผ่าปลายแขน  ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัย  ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสําหรับให้กระโปรงทับได้  เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย 
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  (๒)  เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย  กลัดบนอกเสื้อเบ้ืองซ้าย 
  (๓)  กระโปรงทรงตรง  เอวสูง  ด้านหลังผ่าป้ายแบบสุภาพ  ไม่รัดรูป  ยาวเสมอเข่า  ผ้าเน้ือเรียบ  ไม่
มีลวดลาย  สีกรมท่า  สีดํา  หรือสีเทาเข้ม 
  (๔)  เข็มขัดหนังสีดํา  หรือสีนํ้าตาล  หัวเข็มขัดสีเงิน  มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย  มี
ปลอก  สีเดียวกับเข็มขัด  สําหรับสอดปลายเข็มขัด 
  (๕)  รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดํา  ไม่มีลวดลาย  ทรงสุภาพ 
 ข้อ  ๖  เครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติการหรือชุดกีฬา  ให้เป็นไปตามท่ีส่วนราชการกําหนด 
 ข้อ  ๗  เครื่องแต่งกายในงานพิธี 
  ก นักศึกษาชาย  ให้มีลักษณะดังน้ี 
   (๑)  เสื้อเช้ิตสีขาวแขนยาวถึงข้อมือ  ไม่พับแขนปลาย  ไม่รัดรูป  และไม่หลวมเกินไป  ไม่มีลวดลาย  
ผ่าอกตรงโดยตลอด  ติดกระดุม  ๕  เม็ด  มีกระเป๋าขนาดพอเหมาะท่ีอกเสื้อเบ้ืองซ้าย  ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสําหรับ
ให้กางเกงทับได้  โดยเวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย 
   (๒)  เนคไทสีนํ้าเงิน  หรือสีตามท่ีมหาลัยกําหนด  กลัดเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 
   (๓)  กางเกงขายาวแบบสากลทรงสุภาพ  สีกรมท่า  หรือสีตามท่ีส่วนราชการกําหนด  เช่นเดียวกับ
เครื่องแต่งกายแบบปกติ 
   (๔)  เข็มขัดหนังสีดํา  หัวเข็มขัดสีเ งิน  มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย  มีปลอก   
สีเดียวกับเข็มขัด  สําหรับสอดปลายเข็มขัด 
   (๕)  ถุงเท้าสีดํา  ไม่มีลวดลาย 
   (๖)  รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดํา  ไม่มีลวดลาย  ทรงสุภาพ 
  ข นักศึกษาหญิง  ให้มีลักษณะดังน้ี 
   (๑)  เสื้อเช้ิตสีขาว  ไม่รัดรูปและไม่หลวมเกินไป  ไม่มีลวดลาย  ไม่บางเกินสมควร  ผ่าอกตรงโดย
ตลอด  แขนสั้นเพียงข้อศอก  ปลายแขนปล่อยตรง  ไม่ผ่าปลายแขน  ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัย  และกลัดกระดุมคอเสื้อตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสําหรับให้กระโปรงทับได้  เวลาสวมให้สอดปลายเสื้อไว้ใน
กระโปรงให้เรียบร้อย 
   (๒)  เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย  กลัดบนอกเสื้อเบ้ืองซ้าย 
   (๓)  กระโปรงทรงตรงเช่นเดียวกับเครื่องแต่งกายแบบปกติ  สีกรมท่า  สีดําและสีเทาเข้ม 
   (๔)  เข็มขัดหนังสีดํา  หัวเข็มขัดสีเ งิน  มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย  มีปลอก   
สีเดียวกับเข็มขัด  สําหรับสอดปลายเข็มขัด 
   (๕)  ถุงน่องสีเน้ือ  ไม่มีลวดลาย 
   (๖)  รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดํา  ไม่มีลวดลาย  ทรงสุภาพ 
 ข้อ  ๘  เครื่องแต่งกายในงานพระราชพิธีปริญญาบัตร 

(๑)  บัณฑิตท่ีเป็นข้าราชการ  หรือพนักงานของรัฐ 
    (๑.๑)  แต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการ  ปกติขาว  หรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐ 
    (๑.๒)  บัณฑิตท่ีรับราชการทหาร  ตํารวจให้แต่งกายตามท่ีต้นสังกัดกําหนด 
    (๑.๓)  สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย 
 
   (๒) บัณฑิตชายท่ีไม่ได้เป็นข้าราชการ  หรือพนักงานของรัฐ 
    (๒.๑)  เสื้อราชปะแตนสีขาว 
    (๒.๒)  กางเกงขายาวสีขาว  แบบสากลทรงสุภาพ 
    (๒.๓)  มีแผงคอ  ตามแบบท่ีกําหนด  ประดับเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสีเงิน  สูง  ๓.๕  
เซนติเมตรทับบนแผงคอท้ังสองข้าง 
    (๒.๔)  กระดุมเสื้อสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 
    (๒.๕)  ถุงเท้าสีดํา  ไม่มีลวดลาย 
    (๒.๖)  รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดํา  ไม่มีลวดลาย  ทรงสุภาพ 
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    (๒.๗)  สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย 
   (๓)  บัณฑิตหญิงท่ีไม่ได้เป็นข้าราชการ 
    (๓.๑)  ให้แต่งกายเช่นเดียวกับการแต่งกายในงานพิธี 
    (๓.๒)  สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย 
   (๔)  บัณฑิตหญิงมีครรภ์ 
    (๔.๑)  เสื้อสีขาวเกลี้ยงไม่บางเกินสมควร  ผ่าอกตลอด  ตัวเสื้อยาวคลุมท้อง  แขนปล่อย
ธรรมดาแบบแขนเช้ิต  เวลาสวมให้ปล่อยชายเสื้อไว้นอกกระโปรง 
    (๔.๒)  กระโปรงแบบสุภาพ  สีกรมท่า  ไม่มีลวดลาย  ไม่รัดรูป  ความยาวต่ํากว่าเข่า  
๓  น้ิว  ชายเสมอกัน 
    (๔.๓)  ถุงน่องสีเน้ือ  ไม่มีลวดลาย   
    (๔.๔)  รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดํา  ไม่มีลวดลาย  ทรงสุภาพ 
    (๔.๕)  สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย 
 ข้อ  ๙  ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามท่ีกําหนด  ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยตราสัญลักษณ์ 
 ข้อ  ๑๐  ให้ใช้ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย  ประกอบเคร่ืองแต่งกายนักศึกษาท้ังชาย  และหญิง  ดังต่อไปนี้   
   (๑)  เข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย  นักศึกษาหญิงให้กลัดบนอกเสื้อเบ้ืองซ้าย  ให้มีขนาดและสีดังน้ี 
    -  ความสูงของตราสัญลักษณ์  ๓.๕  เซนติเมตร 
    -  ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย  ทําด้วยโลหะลายดุนนูนชุบสีทอง  ส่วนพ้ืนของพระราชลัญจกร
และดอกบัวลงยาสีนํ้าเงิน  ส่วนพ้ืนของมหาวิทยาลัยลงพ้ืนสีขาว 
   (๒)  เ ข็มกลัดเนคไทตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทําด้วยโลหะลายดุนนูนชุบสีทองขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๑.๙  เซนรติเมตร 
   (๓)  หัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์  ทําด้วยโลหะชุบสีเงินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ขนาดกว้าง  ๔.๕  
เซนติเมตร  ยาว  ๔.๘  เซนติเมตร  ภายในสี่เหลี่ยมเป็นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยลายดุนนูน 
   (๔)  กระดุมเสื้อนักศึกษาหญิง  ทําด้วยโลหะชุบสีเงิน  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๑.๘  เซนติเมตร  มี
ลักษณะกลมมน  ขอบเกลี้ยงภายในเป็นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยลายดุนนูน 
   (๕)  แผงคอบัณฑิตชาย  มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ปลายแหลม  พ้ืนแผงทําด้วยผ้าสักหลาดสี
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  กว้าง  ๕  เซนติเมตร  ตรงกลางผ้าสักหลาดมีแถบทองกว้าง  ๑  เซนติเมตร  ท่ีริมแถบทองท้ัง
สองข้าง  มีเส้นไหมกลมสีตามคณะ  กว้าง  ๐.๓  เซนติเมตร  ประดับเข็มตราสัญลักษณ์ตรามหาวิทยาลัยชุบสีเงิน  สูง  
๓.๕  เซนติเมตร  ทับบนแผงคอท้ังสองข้าง 
 ข้อ  ๑๑  การแต่งกายท่ีมิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี  โดยทําเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย 
 ข้อ  ๑๒  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ี 
      
     ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 
 

                                                     (ลงช่ือ)  กษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา 
                                                          (คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา) 
                                                   นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
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เคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  และเคร่ืองแต่งกายนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 
 
 
 
 
 

 
  
   
     
  
 



ท่ีปรึกษาและตรวจสอบต้นฉบับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร  ส่งตรัส 

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

�� 

ผู้ตรวจสอบระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและคณะกรรมการตรวจทานข้อมูล 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ท่ี  1797 / 2554 

เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา 
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   ประจําปีการศึกษา   2555 

ผู้รวบรวมข้อมูลและจัดพิมพ์ต้นฉบับ 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

1. นางสาวภัทรานุช   บุญเรือง   นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
2. นายนรินทร์    แจ้งไพร   นักวิชาการศึกษา 
3. นางสาววรัญญา   สายสุรินทร์  นักวิชาการศึกษา 
4. นางสาวกัญฬภัฎ   พร้อมขุนทด  นักวิชาการศึกษา 
5. นางสาวพัชราภรณ์   พยุงวงษ์   นักวิชาการศึกษา 

 
ผู้ประสานการจัดพิมพ์ 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1. นางณัชชา    สุวรรณวงศ์  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
2. นางสาวดวงกมล   ยังให้ผล   นักวิชาการศึกษาศึกษาปฏิบัติการ 
3. นางสาวสุรัตน์   เกตุแค   นักวิชาการศึกษา 
4. นางสาวปัทมา   ศรีสุรมณี  นักวิชาการศึกษา 

 


