
เอกสารแนบท้ายประกาศ  
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์ 

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่อง  

ระดับปริญญาโท  และระดับปริญญาเอก  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖5 
---------------------------------------------------- 

ระดับสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 

๑.   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาระดับ / สาขา จำนวนรับสมัคร (คน) 

พืชศาสตร์ 
ปวช. (ทุกกลุ่มสาขาวิชา) หรือเทียบเท่า 
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า 

20 

สัตวศาสตร์ 
ปวช. (ทุกกลุ่มสาขาวิชา) หรือเทียบเท่า  
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า 

30 

ประมง 
ปวช. (เกษตรกรรม) หรือเทียบเท่า 
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า 

15 

อุตสาหกรรมอาหาร 
ปวช. (ทุกกลุ่มสาขาวิชา) หรือเทียบเท่า  
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า 

30 

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 
ปวช. (ช่างอุตสาหกรรม) หรือเทียบเท่า 
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า 

30 

ช่างยนต์ 
ปวช. (เครื่องกล งานยานยนต์) หรือเทียบเท่า 
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า 

50 

ไฟฟ้า 
ปวช. (ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์) หรือเทียบเท่า 
ม.๖ (วิทย์-คณิต) หรือเทียบเท่า 

30 

เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
ปวช. (คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์) หรือ
เทียบเท่า 
ม.๖ (วิทย์-คณิต) หรือเทียบเท่า 

20 

เทคนิคอุตสาหกรรม 

ปวช. (ช่างอุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน ช่างเขียน
แบบเครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง แม่พิมพ์
พลาสติก แม่พิมพ์โลหะ อุปกรณ์จับยึด) หรือ
เทียบเท่า  
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า 

20 

ช่างก่อสร้าง* 
ปวช. (ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา           
ช่างสถาปัตยกรรม) หรือเทียบเท่า  
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า 

20 

/คณะเกษตรศาสตร์... 



 
๒ 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาระดับ / สาขา จำนวนรับสมัคร (คน) 

การจัดการ 
ปวช. (ทุกกลุ่มสาขาวิชา) หรือเทียบเท่า  
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า 

60 

การจัดการ 
ภาคสมทบ 

ปวช. (ทุกกลุ่มสาขาวิชา) หรือเทียบเท่า  
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า 

10 

การบัญชี 
ปวช. (การบัญชี   พาณิชยการ) หรือเทียบเท่า  
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า 

๖0 

การบัญชี 
ภาคสมทบ 

ปวช. (การบัญชี   พาณิชยการ) หรือเทียบเท่า  
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า 

15 

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาระดับ / สาขา จำนวนรับสมัคร (คน) 

พืชศาสตร์  
ทวิภาค ี

ปวช. (ทุกกลุ่มสาขาวิชา) หรือเทียบเท่า 
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า 

20 

สัตวศาสตร์ 
ทวิภาค ี

ปวช. (ทุกกลุ่มสาขาวิชา) หรือเทียบเท่า  
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า 

10 

ประมง 
ทวิภาค ี

ปวช. (เกษตรกรรม) หรือเทียบเท่า 
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า 

15 

อุตสาหกรรมอาหาร 
ทวิภาค ี

ปวช. (ทุกกลุ่มสาขาวิชา) หรือเทียบเท่า  
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า 

15 

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 
ทวิภาค ี

ปวช. (ช่างอุตสาหกรรม) หรือเทียบเท่า 
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า 

10 

ช่างยนต์ 
ทวิภาค ี

ปวช. (เครื่องกล งานยานยนต์) หรือเทียบเท่า 
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า 

10 

ไฟฟ้า 
ทวิภาค ี

ปวช. (ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์) หรือเทียบเท่า 
ม.๖ (วิทย์-คณิต) หรือเทียบเท่า 

30 

เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
ทวิภาค ี

ปวช. (คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์) หรือ
เทียบเท่า 
ม.๖ (วิทย์-คณิต) หรือเทียบเท่า 

10 

/คณะเทคโนโลยี... 



 
๓ 

 

 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาระดับ / สาขา จำนวนรับสมัคร (คน) 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ปวช. (กลุ่มพาณิชยการ) หรือเทียบเท่า  
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า 

๒0 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ภาคสมทบ 

ปวช. (กลุ่มพาณิชยการ) หรือเทียบเท่า  
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า 

๒0 

เทคโนโลยีการตลาดสมัยใหม่ 
ปวช. (กลุ่มพาณิชยการ) หรือเทียบเท่า  
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า 

10 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ในยุคดิจิทัล* 

ปวช. (ทุกกลุ่มสาขาวิชา) หรือเทียบเท่า  
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า 

30 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ในยุคดิจิทัล* 

ภาคสมทบ 

ปวช. (ทุกกลุ่มสาขาวิชา) หรือเทียบเท่า  
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า 

30 

 

๒. ระดับปริญญาตรี 

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาระดับ / สาขา จำนวนรับสมัคร (คน) 

พืชศาสตร์ (วท.บ.) 
ปวช. (เกษตรกรรม) หรือเทียบเท่า 
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า 

30 

สัตวศาสตร์ (วท.บ.) 
ปวช. (เกษตรกรรม) หรือเทียบเท่า 
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า 

3๐ 

ประมง (วท.บ.) 
ปวช. (ทุกกลุ่มสาขาวิชา) หรือเทียบเท่า 
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า 

15 

การออกแบบภูมิทัศน์และจัด
สวน* (วท.บ.) 

ปวช. (ทุกกลุ่มสาขาวิชา) หรือเทียบเท่า  
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า 

15 

/คณะเกษตรศาสตร์... 



 
๔ 

 

 

 
 
 
 
 
 

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาระดับ / สาขา จำนวนรับสมัคร (คน) 

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
(วศ.บ.) 

ปวช. (ทุกกลุ่มสาขาวิชา) หรือเทียบเท่า  
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า 

30 

เทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) 
ปวช. (อาหารและโภชนาการ คหกรรมศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์) หรือเทียบเท่า 
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า 

3๐ 

เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร* 

(วท.บ.) 
ปวช. (เกษตรกรรม) หรือเทียบเท่า  
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า 

15 

เคมีประยุกต ์(วท.บ.) ม.๖ (วิทย์-คณิต) หรือเทียบเท่า 20 

เทคโนโลยีสิ่งทอและการ
ออกแบบแฟชั่น (ทล.บ.) 

ปวช. (สาขาที่มีความเกี่ยวข้องด้านผ้า เครื่องแต่ง
กาย ศิลปกรรม ผลิตภัณฑ์ และการออกแบบ) 
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า 

15 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) 
ปวช. (เทคนิคคอมพิวเตอร์) หรือเทียบเท่า 
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า 

20 

วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.)  
ปวช. (ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน
ช่างเชื่อมโลหะ) หรือเทียบเท่า 
ม.๖ (วิทย์ – คณิต) 

๓5 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
(ค.อ.บ.)  

ปวช. (ทุกกลุ่มสาขาวิชา) หรือเทียบเท่า 
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า 

๓๐ 

เทคโนโลยีและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (วท.บ.) 

ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า 30 

วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.) 
ปวช. (ทุกกลุ่มสาขาวิชา) หรือเทียบเท่า 
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า 

30 

/คณะเทคโนโลยี... 



 
๕ 

 

 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาระดับ / สาขา 
จำนวนรับสมัคร 

(คน) 

การจัดการการท่องเที่ยว 
และการโรงแรม (ศศ.บ.) 

ปวช. (สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการโรงแรม       
การบริการ บริหารธุรกิจ)  
หรือเทียบเท่า  
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า 

20 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
(ศศ.บ.)  

ปวช. (ทุกสาขาวิชา) หรือเทียบเท่า  
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า 

40 

การจัดการสมัยใหม่ (บธ.บ.) 
ปวช. (ทุกสาขาวิชา) หรือเทียบเท่า  
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า 

60 

การจัดการการนวัตกรรม
การค้า (บธ.บ.)   

ปวช. (ทุกสาขาวิชา) หรือเทียบเท่า  
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า 

30 

การตลาด (บธ.บ.)   
ปวช. (ทุกสาขาวิชา) หรือเทียบเท่า  
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า 

15 

การบัญชี (บช.บ.)  
ปวช. (ทุกสาขาวิชา) หรือเทียบเท่า  
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า 

40 

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
จัดการธุรกิจและบริการ 
(บธ.บ.)   

ปวช. (ทุกสาขาวิชา) หรือเทียบเท่า  
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า 

20 

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
(ทล.บ.) 

ปวช. (ทุกสาขาวิชา) หรือเทียบเท่า  
ม.๖ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) หรือเทียบเท่า 

30 

 

 

 

 

 
/๓. ระดับปริญญา... 



 
๖ 

 

 

๓. ระดับปริญญาตรีหลักสูตร (เทียบโอนรายวิชา/ต่อเนื่อง)   
 

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาระดับ / สาขา 
จำนวนรับสมัคร 

(คน) 

พืชศาสตร์ (วท.บ.) ปวส. (พืชศาสตร์) หรือเทียบเท่า 20 

สัตวศาสตร์ (วท.บ.) 
ปวส. (สัตวศาสตร์ สัตวบาล สตัวรักษ์ เกษตรศาสตร์) 
หรือเทียบเท่า 

30 

ประมง (วท.บ.) ปวส. (ทุกกลุ่มสาขาวิชา) หรือเทียบเท่า 15 

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
(วศ.บ.) 

ปวส. (เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ช่างกลเกษตร 
ช่างยนต์ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคอุตสาหกรรมเทคนิค
การผลิต เทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ  
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์) หรือเทียบเท่า 

30 

เทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) 
ปวส. (อาหารและโภชนา อุตสาหกรรมอาหาร การ
บริหารคหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร การโรงแรม 
เทคโนโลยีการอาหาร) หรือเทียบเท่า 

30 

เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร* 

(วท.บ.) 

ปวส. (วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์         
สัตวศาสตร์ สัตวรักษ์ ประมง อุตสาหกรรมอาหาร) หรือ
เทียบเท่า 

15 

วิทยาการคอมพิวเตอร์* (วท.บ.) ปวส. (เทคนิคคอมพิวเตอร์) หรือเทียบเท่า 20 

เทคโนโลยีสิ่งทอและการ
ออกแบบแฟชั่น  (ทล.บ.) 

ปวส. (สาขาวิชาที่มีความเกี่ยวข้องด้านสิ่งทอ        
เครื่องแต่งกาย ศิลปกรรม ผลิตภัณฑ์ และการออกแบบ) 
หรือเทียบเท่า 

15 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
(ค.อ.บ.)  

ปวส. (ช่างอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
ไฟฟ้า) หรือเทียบเท่า 

30 

วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.)  

ปวส. (ช่างยนต์ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคอุตสาหกรรม 
เทคนิคการผลิต เทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับ
อากาศ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ช่างกลเกษตร) 
หรือเทียบเท่า 

35 

/คณะเกษตรศาสตร์... 



 
๗ 

 

 

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาระดับ / สาขา 
จำนวนรับสมัคร 

(คน) 

เทคโนโลยีไฟฟ้า (อส.บ.) 
ปวส. (ช่างอุตสาหกรรม ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์) หรือเทียบเท่า 

60 

เทคโนโลยีเครื่องกล (อส.บ.) 
ปวส. (ช่างยนต์ ช่างจักรกลหนัก ช่างกลเกษตร) หรือ
เทียบเท่า 

๓0 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาระดับ / สาขา 
จำนวนรับสมัคร 

(คน) 

การจัดการการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม (ศศ.บ)  

ปวส. (สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว       
การโรงแรม การบริการ บริหารธุรกิจ)  
หรือเทียบเท่า 

20 

การจัดการสมัยใหม่ (บธ.บ.) ปวส. (สาขาบริหารธุรกิจหรือพาณิชยกรรม) 60 

การจัดการสมัยใหม่ (บธ.บ.)   
ภาคสมทบ 

ปวส. (สาขาบริหารธุรกิจหรือพาณิชยกรรม) 20 

การตลาด (บธ.บ.) ปวส. (การตลาด) หรือเทียบเท่า 10 

การบัญชี (บช.บ.)  ปวส. (การบัญชี บริหารธุรกิจ) หรือเทียบเท่า 120 

การบัญชี (บช.บ.)  ภาคสมทบ ปวส. (การบัญชี บริหารธุรกิจ) หรือเทียบเท่า 30 

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการ
ธุรกิจและบริการ  (บธ.บ.) 

ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ เทคโนโลยี
สำนักงาน คอมพิวเตอร์กราฟิก เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ ) หรือเทียบเท่า 

60 

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจและ
บริการ(บธ.บ.)  ภาคสมทบ 

ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ เทคโนโลยี
สำนักงาน คอมพิวเตอร์กราฟิก เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ ) หรือเทียบเท่า 

10 

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (ทล.บ.) 

ปวส. (คอมพิวเตอร์กราฟิก การถ่ายภาพและมัลติมีเดีย 
คอมพิวเตอร์ เกมและแอนิเมชัน คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคนิคคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บ
เพจ เทคโนโลยีสำนักงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและคอมพิวเตอร์) หรือเทียบเท่า 

30 

 
 /๔. ระดับปริญญา... 



 
๘ 

 

 

๔. ระดับปริญญาโท 

 

๕. ระดับปริญญาเอก 

 

หมายเหตุ      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  ขอสงวนสิทธ ิ์การรับสมัครนักศึกษา      
                  ในกรณีสาขาวิชามีผู้สมัครครบตามแผนรับ หรือ ในกรณีที่หลักสูตรไม่ได้รับการอนุมัติ 

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาระดับ / สาขา 
จำนวนรับสมัคร 

(คน) 

เทคโนโลยีการเกษตร (ปร.ด.) 
ภาคปกติ 

 ปริญญาตรี (พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง)  หรือ 
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

5  

เทคโนโลยีการเกษตร  (ปร.ด.) 
ภาคสมทบ 

 ปริญญาตรี (พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง)  หรือ 
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

5 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาระดับ / สาขา 
จำนวนรับสมัคร 

(คน) 

การจัดการสมัยใหม่  (บธ.ม.) 
ภาคสมทบ 

ปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชา) 25 

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาระดับ / สาขา 
จำนวนรับสมัคร 

(คน) 

เทคโนโลยีการเกษตร (ปร.ด.) 
ภาคปกติ 

 ปริญญาโท (พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง)  หรือ 
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

3  

เทคโนโลยีการเกษตร  (ปร.ด.) 
ภาคสมทบ 

 ปริญญาโท (พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง)  หรือ 
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

3 


