
  
 

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เร่ือง รายวิชาพื้นฐาน สาขาวิชาท่ีไม่รับนักศึกษาตาบอดสี  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ (4 ปี) แบบรับรวมสาขาวิชา 

----------------------------------------------- 

เพื่อให้การคัดแยกนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ (4 ปี) แบบรับรวมสาขาวิชาให้เข้า
เรียนต่อตามสาขาต่างๆ ในช้ันปีท่ีสองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

อาศัยตามความในข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 13 และหมวด 3 แห่งระเบียบคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเลือกและการจัดสรรสาขาวิชาให้นักศึกษาเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2556 จึงประกาศดังต่อไปนี้ 

ข้อที่ 1 รายวิชาพื้นฐาน 

 นักศึกษาช้ันปีท่ีหนึ่งท่ีจะเลือกสาขาวิชาเมื่อขึ้นช้ันปีท่ีสองจะต้องผ่าน  รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมก่อน 
จึงจะมีสิทธิเลือกในสาขาวิชานั้น 

 

ภาควิชา สาขาวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน จำนวน 
1. วิศวกรรมโยธา 1.1 วิศวกรรมโยธา 04-313-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 

09-111-141 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1 
35 
 

1.2 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 04-313-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 
04-711-101 เคมีสำหรับวิศวกร 

70 
 

2. วิศวกรรมไฟฟ้า 2.1 วิศวกรรมไฟฟ้า 09-111-142 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2 
09-410-141 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 
09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 

45 
 

3. วิศวกรรมเครื่องกล 3.1 วิศวกรรมเครื่องกล 04-313-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 
09-111-141 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1 

40 

4. วิศวกรรมอุตสาหการ 4.1 วิศวกรรมระบบการผลิตอัตโนมัติ 04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม 5 
4.2 วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส ์ 04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม 20 

5. วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 

5.1 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
09-111-141 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1 
09-410-141 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1  

50 

5.2 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 
 

09-111-141 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1 35 
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6. วิศวกรรมเคมีและ
วัสดุ 

6.1 วิศวกรรมเคม ี 09-111-141 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1 65 
6.2 วิศวกรรมวัสดุ-พอลิเมอร์ 04-711-101 เคมีสำหรับวิศวกร 70 

7. วิศวกรรมสิ่งทอ 7.1 วิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ 09-111-141 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1 60 
รวมทั้งสิ้น 495 

 
สาขาวิชาเพิ่มเติม 

ภาควิชา สาขาวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน จำนวน 
1. วิศวกรรมเกษตร 1.1 วิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม 04-313-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 

09-111-141 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1 
15 

1.2 วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ 04-313-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 
09-111-141 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1 

10 

1.3 วิศวกรรมอาหาร 04-313-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 
09-111-141 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1 

15 

รวมทั้งสิ้น 40 

 
ข้อที่ 2  กำหนดการเลือกและจัดสรรสาขาวิชา 

(1) ให้นักศึกษาท่ีจะเลือกสาขาวิชาทุกคน  ตรวจสอบแผนการรับของแต่ละสาขาวิชาของคณะ  
ตรวจสอบผลการเรียนจากระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยว่าได้เกรดครบทุกรายวิชาท่ี
ลงทะเบียนไปแล้วหรือไม่ กรณีได้ผลการเรียนไม่สมบูรณ์ ( I) ให้แก้ (I) ให้เสร็จภายใน  
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เพราะมิฉะนั้นจะมีผลกระทบต่อการเลือกสาขาวิชาของ
นักศึกษาแต่ละคน 

(2) ให้นักศึกษาท่ีจะทำการเลือกสาขาวิชาทุกคน เข้าฟังการช้ีแจงวิธีการเลือกสาขาและ
รายละเอียดภาควิชา ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

(3) ให้นั กศึกษาท่ีจะเลือกสาขาวิชาทุกคน ตรวจสอบวิธีการรับรหั สผ่าน  (Password) 
เพื่อเข้าฐานข้อมูลในการเลือกสาขาจากประกาศในระบบ Microsoft Teams 

(4) ให้นักศึกษาทุกคนใช้รหัสผ่านของแต่ละคนเข้าระบบฐานข้อมูลเพื่อเลือกสาขาวิชาท่ีปรากฏ
ในฐานข้อมูลของแต่ละคน โดยเรียงลำดับสาขาวิชาจากความต้องการมากสุดไปถึงน้อยสุด
ทุกสาขาวิชา ในระหว่างของการเลือกสาขาวิชา  นักศึกษาสามารถปรับเปล่ียนได้ตลอดเวลา
จนกว่าจะเกินช่วงเวลาท่ีกำหนด ระหว่างวันที่ 16 - 20 พฤษภาคม  2565 

(5) นักศึกษาท่ียังไม่ได้สาขาวิชาเนื่องมาจากไม่เลือกสาขาวิชาตามท่ีคณะเปิดระบบให้เลือก 
คณะจะจัดสาขาวิชาให้ตามความเหมาะสม 

(6) คณะวิศวกรรมศาสตร์จะประกาศผลการเลือกและจัดสรรสาขาวิชา นักศึกษาหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ (4 ปี) วันที่ 2 มิถุนายน 2565 
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(7) เมื่อนักศึกษาได้รับสาขาวิชาแล้ว  มีความประสงค์จะเปล่ียนสาขาวิชาภายหลังจากประกาศ
ผลการเลือกสาขาวิชา นักศึกษาจะต้องเขียนคำร้องผ่านภาควิชาเพื่อขอเปล่ียนสาขาวิชา
เพื่อให้คณะพิจารณา โดยใช้หลักคือต้องมีท่ีว่างอยู่ในสาขาท่ีจะเปล่ียน เห็นชอบในเบื้องต้น
ระหว่างสองภาควิชาท่ีเกี่ยวข้องและเกณฑ์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

(8) เมื่อนักศึกษาได้รับสาขาวิชาทุกคนแล้วคณะจะประกาศรายช่ือนักศึกษาแยกตามสาขาต่างๆ 
ทางระบบฐานข้อมูลและท่ีงานทะเบียนและวัดผล วันที ่15 มิถุนายน 2565 

(9) ในกรณีท่ีนักศึกษาไม่สามารถเลือกสาขาข้างต้นได้ในทุกกรณีทางคณะฯ จะเปิดสาขาท่ียังมี   
ท่ีว่างเพื่อให้นักศึกษาได้เลือกต่อไป โดยดูจากผลการเรียนและหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน 
เป็นหลัก 

(10) ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษา  ปีการศึกษา 2564 
 
ข้อที่ 3 สาขาที่ไม่รับนักศึกษาตาบอดสีได้แก่ 

(1) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
(2) สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 
(3) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 
 

       ประกาศ   ณ   วันท่ี      14    กรกฎาคม   2564 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร  อ่างทอง) 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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ข้อมูลการเลือกสาขาวิชาเพิ่มเติม 
 
การประมวลผลของระบบการเลือกสาขาวิชา 

1. ระบบจะนำระดับคะแนนเฉล่ียสะสมของนักศึกษา คูณด้วยจำนวนหน่วยกิตสะสมท่ีนักศึกษาผ่านแล้ว
หารด้วย 40 

2. สาขาวิชาท่ีปรากฏในระบบฐานข้อมูลของแต่ละคนท่ีสามารถจะเลือกได้จะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับรายวิชา
พื้นฐานท่ีผ่านตามสาขาวิชากำหนด 

3. ท่ีว่างท่ีเหลือจาก ข้อ 2 ระบบจะเลือกนักศึกษาท่ีได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมถ่วงน้ำหนักสูงสุดให้ได้รับ
สาขาวิชาก่อนเป็นอันดับแรก และเรียงลำดับรองลงไปจนกว่าจะครบจำนวน ในกรณีท่ีนักศึกษามีระดับคะแนนเฉล่ีย
สะสมถ่วงน้ำหนักเท่ากัน ให้พิจารณาลำดับท่ีนักศึกษาเลือกไว้ โดยให้นักศึกษาท่ีเลือกอันดับท่ีดีกว่าได้รับการจัดสรร
ลงสาขาวิชาก่อน แต่ถ้าในกรณีท่ีนักศึกษามีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมถ่วงน้ำหนักเท่ากันและอันดับท่ีเลือกไว้ก็เท่ากัน 
ให้พิจารณาจัดสรรนักศึกษาจากคะแนนเฉล่ียของรายวิชาพื้นฐานท่ีสาขาวิชากำหนด โดยให้นักศึกษาท่ีมีระดับ
คะแนนเฉล่ียท่ีดีกว่าได้รับการจัดสรรลงสาขาวิชาก่อน 

4. เมื่อนักศึกษาทำการเลือกสาขาวิชาแล้ว ต้องกดยืนยัน และจะได้รับ e-mail ตอบกลับยืนยันการเลือก
สาขา หากไม่ได้รับการยืนยันจากคณะ ให้นักศึกษาติดต่อผ่านระบบ Microsoft Teams หรือ ฝ่ายวิชาการ ช้ัน 2  
อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ต้ั งแต่วัน ท่ีระหว่างวันที่  16  - 20 พฤษภาคม  2565  
หากเกินกำหนดจะถือว่าการเลือกครั้งนั้นเป็นโมฆะ ทางคณะจะจัดสาขาวิชาให้ตามความเหมาะสม 

5. การประกาศรายช่ือในระบบจะแสดง 
     5.1 อันดับท่ีเลือกและการเรียงสาขาวิชาไว้ของแต่ละคน 
     5.2 สาขาวิชาท่ีได้ 


