ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดรหัสรายวิชาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรและหลักสูตรระดับปริญญา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
---------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑการกําหนดรหัสรายวิชาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
และหลักสูตรระดับปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อให+สอดคล+องกับนโยบายการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารหลักสูตร โดยมีการแยกเล,มหลักสูตรของคณะและหน,วยงานที่มีหน+าที่ในการ
จัดการเรียนการสอน จึงจําเปนต+องมีการกําหนดหลักเกณฑการออกรหัสรายวิชาขึ้น เพื่อรองรับรูปแบบ
การบริห ารจั ด การหลั กสู ต รแบบแยกเล, ม ดั งกล, าว ดั งนั้ น เพื่ อให+ การบริห ารหลั กสู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดําเนินการไปด+วยความเรียบร+อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห,งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับมติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงออกประกาศไว+ดังนี้
ข+อ ๑ ประกาศนี้เรียกว,า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑการ
กํ า หนดรหั ส รายวิ ช าในหลั ก สู ต รระดั บ ประกาศนี ย บั ต รและหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาของมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน”
ข+อ ๒ ประกาศนี้ให+มีผลบังคับใช+ตั้งแต,วันถัดจากวันประกาศเปนต+นไป
ข+อ ๓ ให+ยกเลิก
๑) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง กลุ,มสาขาและผู+รับผิดชอบหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๔
๒) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน เรื่ อ ง ผู+ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รระดั บ
ประกาศนียบัตรและระดับปริญญา ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
ข+อ ๔ กําหนดรหั สรายวิชาในหลั กสู ตรระดั บประกาศนี ยบั ตรและหลักสูต รระดับ ปริญ ญาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มี ๑๑ ตําแหน,ง โดยมีความหมายในตําแหน,งต,าง ๆ ดังนี้
หน,วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรหรือรายวิชา
ระดับของหลักสูตร
กลุ,มหลักสูตรสาขาวิชา (แบ,งตาม ISCED 2013)
ลําดับสาขาวิชา
กลุ,มรายวิชา
ปOที่ควรศึกษา
ลําดับรายวิชา

XX
– XXX – XXX – XXX
๑-๒ ๓ ๔-๕ ๖-๗ ๘ ๙ ๑๐-๑๑

๒
ข+อ ๕ ตํ าแหน,งที่ ๑-๒ หมายถึ ง หน, วยงานที่ รับ ผิด ชอบหลักสูต รหรือรายวิชา ซึ่งจะต+ องเปน
ผู+จัดทําหลักสูตรและรายวิชาให+มีมาตรฐานเปนไปตามหลักวิชาการในศาสตรสาขาวิชานั้น ๆ ประกอบด+วย
หน,วยงานต,าง ๆ ดังนี้
๑) เลขรหัสตั้งแต, ๐๐ ถึง ๑๙ ใช+สําหรับหน,วยงานภายในวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดนครราชสีมา โดยให+ใช+เลขรหัสและเรียงลําดับหน,วยงาน ดังนี้
๐๐ สํานักศึกษาทั่วไป
๐๑ คณะบริหารธุรกิจ
๐๒ คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
๐๓ คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปWตยกรรมศาสตร
๐๔ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
๐๕ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
๒) เลขรหัสตั้งแต, ๒๐ ถึง ๒๙ ใช+สําหรับหน,วยงานภายในวิทยาเขตสุรินทร โดยให+ใช+เลขรหัส
และเรียงลําดับหน,วยงาน ดังนี้
๒๐ คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี
๒๑ คณะเทคโนโลยีการจัดการ
๓) เลขรหัสตั้งแต, ๓๐ ถึง ๓๙ ใช+สําหรับหน,วยงานภายในวิทยาเขตขอนแก,น โดยให+ใช+เลขรหัส
และเรียงลําดับหน,วยงาน ดังนี้
๓๐ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
๓๑ คณะวิศวกรรมศาสตร
๓๒ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔) เลขรหัสตั้งแต, ๔๐ ถึง ๔๙ ใช+สําหรับหน,วยงานภายในวิทยาเขตร+อยเอ็ด โดยให+ใช+เลขรหัส
และเรียงลําดับหน,วยงาน ดังนี้
๔๐ ๔๑ ๕) เลขรหัสตั้งแต, ๕๐ ถึง ๕๙ ใช+สําหรับหน,วยงานภายในวิทยาเขตสกลนคร โดยให+ใช+เลขรหัส
และเรียงลําดับหน,วยงาน ดังนี้
๕๐ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
๕๑ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
๕๒ โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ข+อ ๖ ตําแหน,งที่ ๓ หมายถึง ระดับของหลักสูตรที่เปYดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ประกอบด+วย
๑
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๒
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๓
หลักสูตรระดับอนุปริญญา
๔
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
๕
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
๖
หลักสูตรระดับปริญญาโท
๗
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

๓
๘
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
๙
หลักสูตรระดับหลังปริญญาเอก
ข+ อ ๗ ตํ า แหน, ง ที่ ๔-๕ หมายถึ ง กลุ, ม หลั ก สู ต รสาขาวิ ช า ใช+ เ กณฑการแบ, ง กลุ, ม ตาม
มาตรฐานสากลการจํ า แนกการศึ ก ษ า ฉบั บ ปO ค.ศ. ๒ ๐ ๑ ๓ (The International Standard
Classification of Education: ISCED 2013) ประกอบด+วยกลุ,มสาขาวิชา ๑๑ กลุ,ม ดังนี้
๐๐ สาขาวิชาทั่วไปและคุณสมบัติ
๐๑ การศึกษา
๐๒ ศิลปศาสตรและมนุษยศาสตร
๐๓ สังคมศาสตร วารสารศาสตรและสารสนเทศ
๐๔ ธุรกิจ การบริหารและนิติศาสตร
๐๕ วิทยาศาสตรธรรมชาติ คณิตศาสตรและสถิติศาสตร
๐๖ สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร
๐๗ วิศวกรรมศาสตร กระบวนการผลิตและการก,อสร+าง
๐๘ เกษตรศาสตร วนศาสตร ประมงและสัตวแพทย
๐๙ สุขภาพและสัวสดิการ
๑๐ บริการ
ข+อ ๘ การกําหนดรหัสรายวิชาในตําแหน,งที่ ๑ – ๕ ให+ทุกหลักสูตรใช+หลักเกณฑเดียวกันตามข+อ
๕ – ๗ ส,วนการกําหนดรหัสรายวิชาในตําแหน,งที่ ๖ – ๑๑ ให+แยกดําเนินการตามระดับหลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.)
๑.๑) ตําแหน,งที่ ๖-๗ หมายถึง ลําดับสาขาวิชาภายในกลุ,มสาขาวิชาตามข+อ ๗ สามารถแยก
ได+ดังนี้
ก) สาขาวิชาที่อยู,ในกลุ,ม ๐๐ สาขาวิชาทั่วไปและคุณสมบัติ ประกอบด+วย
๐๑ สังคมศาสตร
๐๒ มนุษยศาสตร
๐๓ ภาษา
๐๔ วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ข) สาขาวิชาที่อยู,ในกลุ,ม ๐๔ ธุรกิจ การบริหารและนิติศาสตร ประกอบด+วย
๐๑ การบัญชี
๐๒ การเงิน
๐๓ การตลาด
๐๔ การจัดการ
๐๕ การเลขานุการ
๐๖ ภาษาธุรกิจ
ค) สาขาวิชาที่อยู,ในกลุ,ม ๐๖ สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร ประกอบด+วย
๐๑ คอมพิวเตอรธุรกิจ

๔
ง) สาขาวิชาที่อยู,ในกลุ,ม ๐๗ วิศวกรรมศาสตร กระบวนการผลิตและการก,อสร+าง
ประกอบด+วย
๐๑ ช,างก,อสร+าง
๐๒ ช,างโยธา
๐๓ ช,างสํารวจ
๐๔ ช,างไฟฟkา
๐๕ ช,างอิเล็กทรอนิกส
๐๖ เทคนิคคอมพิวเตอร
๐๗ ช,างยนต
๐๘ ช,างจักรกลหนัก
๐๙ ช,างกลเกษตร
๑๐ ช,างโลหะ
๑๑ ช,างกลโรงงาน
๑๒ ช,างผลิตเครื่องมือและแม,พิมพ
๑๓ ช,างออกแบบการผลิต
๑๔ ช,างเครื่องกล
๑๕ ช,างท,อและประสาน
๑๖ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
๑๗ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
๑๘ ช,างเทคนิคสถาปWตยกรรม
จ) สาขาวิชาที่อยู,ในกลุ,ม ๐๘ เกษตรศาสตร วนศาสตร ประมงและสัตวแพทย
ประกอบด+วย
๐๑ สัตวศาสตร
๐๒ พืชศาสตร
๐๓ ประมง
๐๔ เทคโนโลยีอาหาร
๐๕ สัตวรักษ
๐๖ เทคโนโลยีภูมิทัศน
๐๗ การจัดการธุรกิจเกษตร
๑.๒) ตําแหน,งที่ ๘ หมายถึง กลุ,มรายวิชา โดยให+ห น,วยงานที่รับผิ ดชอบหลักสูตรหรือ
รายวิชาพิจารณาแบ,งกลุ,มรายวิชาที่มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่คล+ายกันหรือเหมือนกันของกลุ,มรายวิชา
นั้น ๆ
๑.๓) ตําแหน,งที่ ๙ หมายถึง ปOที่ควรศึกษา ประกอบด+วย
๐
หมายถึง
ไม,ระบุชั้นปO
๑
หมายถึง
ควรศึกษาในปOที่ ๑
๒
หมายถึง
ควรศึกษาในปOที่ ๒
๓
หมายถึง
ควรศึกษาในปOที่ ๓
๑.๔) ตําแหน,งที่ ๑๐-๑๑ หมายถึง ลําดับรายวิชาในกลุ,มรายวิชาตามข+อ ๘ ๑) ๑.๒)

๕
๒) หลักสูตรระดับปริญญา
๒.๑) ตําแหน,งที่ ๖-๗ หมายถึง ลําดับสาขาวิชาภายในกลุ,มสาขาวิชาตามข+อ ๗ สามารถ
แยกได+ดังนี้
ก) สาขาวิชาที่อยู,ในกลุ,ม ๐๐ สาขาวิชาทั่วไปและคุณสมบัติ ประกอบด+วย
๐๑ สังคมศาสตร
๐๒ มนุษยศาสตร
๐๓ ภาษา
๐๔ วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ข) สาขาวิชาที่อยู,ในกลุ,ม ๐๑ การศึกษา ประกอบด+วย
๐๑ ครุศาตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
๐๒ ครุศาตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟkา
๐๓ ครุศาตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
๐๔ ครุศาตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
๐๕ ครุศาตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการเชื่อม
๐๖ ครุศาตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
๐๗ ครุศาตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
๐๘ ครุศาตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการออกแบบการผลิต
๐๙ เกษตรศึกษา
๑๐ ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู)
๑๑ ภาษาอังกฤษศึกษา
ค) สาขาวิชาที่อยู,ในกลุ,ม ๐๒ ศิลปศาสตรและมนุษยศาสตร ประกอบด+วย
๐๑ ทัศนศิลปl
๐๒ ออกแบบเซรามิก
๐๓ ออกแบบบรรจุภัณฑ
๐๔ ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
๐๕ สิ่งทอและการออกแบบ
๐๖ เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลปl
๐๗ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ง) สาขาวิชาที่อยู,ในกลุ,ม ๐๔ ธุรกิจ การบริหารและนิติศาสตร ประกอบด+วย
๐๑ การบัญชี
๐๒ การเงิน
๐๓ การตลาด
๐๔ การจัดการ
๐๕ การจัดการธุรกิจค+าปลีก
๐๖ การค+าระหว,างประเทศ

๖
จ) สาขาวิชาที่อยู,ในกลุ,ม ๐๕ วิทยาศาสตรธรรมชาติ คณิตศาสตรและสถิติศาสตร
ประกอบด+วย
๐๑ คณิตศาสตร
๐๒ เคมี
๐๓ ฟYสิกส
๐๔ ชีววิทยา
๐๕ สถิติ
๐๖ ฟYสิกสประยุกต
๐๗ เทคโนโลยีชีวภาพ
๐๘ เทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ
๐๙ สถิติประยุกต
๑๐ เทคโนโลยีผลิตภัณฑนม
๑๑ วิทยาการวัสดุและนวัตกรรม
ฉ) สาขาวิชาที่อยู,ในกลุ,ม ๐๖ สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร ประกอบด+วย
๐๑ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร
๐๒ เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
๐๓ วิทยาการคอมพิวเตอร
๐๔ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต
๐๕ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ช) สาขาวิชาที่อยู,ในกลุ,ม ๐๗ วิศวกรรมศาสตร กระบวนการผลิตและการก,อสร+าง
ประกอบด+วย
๐๑ วิศวกรรมโยธา
๐๒ วิศวกรรมสํารวจ
๐๓ วิศวกรรมไฟฟkา
๐๔ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
๐๕ วิศวกรรมอุตสาหการ
๐๖ วิศวกรรมวัสดุ
๐๗ วิศวกรรมเครื่องกล
๐๘ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
๐๙ วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
๑๐ วิศวกรรมคอมพิวเตอร
๑๑ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
๑๒ วิศวกรรมโลหการ
๑๓ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
๑๔ วิศวกรรมการทําความเย็นและการปรับอากาศ
๑๕ วิศวกรรมโลจิสติกส
๑๖ วิศวกรรมเครื่องมือและแม,พิมพ
๑๗ วิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก

๗
๑๘ วิศวกรรมการผลิต
๑๙ เทคโนโลยีวิศวกรรม
๒๐ สถาปWตยกรรม
๒๑ สถาปWตยกรรมภายใน
๒๒ เทคโนโลยีเครื่องกล
๒๓ เทคโนโลยีไฟฟkา
๒๔ เทคโนโลยีอุตสาหการ
๒๕ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
๒๖ เทคโนโลยีออกแบบการผลิต
๒๗ วิศวกรรมท,ออุตสาหกรรม
๒๘ การจัดการผังเมือง
ซ) สาขาวิชาที่อยู,ในกลุ,ม ๐๘ เกษตรศาสตร วนศาสตร ประมงและสัตวแพทย
ประกอบด+วย
๐๑ สัตวศาสตร
๐๒ พืชศาสตร
๐๓ ประมง
๐๔ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
๐๕ เทคนิคการสัตวแพทย
๐๖ เทคโนโลยีภูมิทัศน
๐๗ เทคโนโลยีการผลิตยางพารา
๐๘ ชีววิทยาประยุกตในการผลิตสัตว
๐๙ เทคโนโลยีการเกษตร
๑๐ เทคโนโลยีการผลิตสัตว
๑๑ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
๑๒ เครื่องจักรกลเกษตร
ฌ) สาขาวิชาที่อยู,ในกลุ,ม ๐๙ สุขภาพและสวัสดิการ ประกอบด+วย
๐๑ วิทยาศาสตรสุขภาพและความงาม
๐๒ การแพทยแผนไทย
๐๓ วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ
๐๔ การบริบาลผู+สูงอายุ
ญ) สาขาวิชาที่อยู,ในกลุ,ม ๑๐ บริการ ประกอบด+วย
๐๑ การท,องเที่ยว
๐๒ เทคโนโลยีโลจิสติกส
๐๓ การจัดการโลจิสติกส
๒.๒) ตําแหน,งที่ ๘ หมายถึง กลุ,มรายวิชา โดยให+หน,วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรหรือ
รายวิชาพิจารณาแบ,งกลุ,มรายวิชาที่มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่คล+ายกันหรือเหมือนกันของแต,ละรายวิชา
นั้น ๆ

