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1.  ที่ตั้ง 

วิทยาเขต สถานท่ีตั้ง 

บางพระ 

 

(ที่ต้ังสํานักงานอธิการบดี) 43 หมู 6 ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา  
จังหวัดชลบุรี 20110  
โทร.033-136-099 ตอ 1031,1033 มือถิอ 081-9821881   
เว็บไซต  http://www.rmutto.ac.th 
              สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ตะวันออก 

       0819821881 

จักรพงษภูวนารถ 58 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง  
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทร.0-2692-2360 - 4 ตอ 828 - 830 /หอง Smart Center ตอ 400  
มือถือ 062-6495557 
เว็บไซต http://www.cpc.rmutto.ac.th 
      งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา จักรพงษภูวนารถ 

       regis16.cpc 

จันทบุรี 131  หมู  10  ถนนบําราศนราดูร  ตําบลพลวง  อําเภอเขาคิชฌกูฏ   
จังหวัดจันทบุรี  22210  
งานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
โทร.090-765125,0-3930-7261 ตอ 107 มือถือ 090-7655125  
เว็บไซต  http://www.chanrmutto.ac.th 
    รับสมคัรนักศึกษาใหม มทร.ตะวันออก จันทบุรี 

อุเทนถวาย 225 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทร. 022522736  ตอ 57  มือถือ 083-057-1164 
เว็บไซต http://www.uthen.rmutto.ac.th 
 Email: Wichakan.uthen@gmail.com 

 

 

 

http://www.rmutto.ac.th/
http://www.cpc.rmutto.ac.th/
http://www.chanrmutto.ac.th/
http://www.uthen.rmutto.ac.th/
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2.  การจัดการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี  ในคณะ/
สาขาวิชาดังตอไปนี้ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

คณะ หลักสูตร 
1.คณะเกษตรศาสตรและทรพัยากรธรรมชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  

หลักสูตร  4 ป  
-  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติพืช 
-  สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
-  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
-  สาขาวิชาสัตวศาสตร  
-  สาขาวิชาออกแบบและสรางสรรคภูมิทัศน 
 

2.คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  (บธ.บ.)  
หลักสูตร 4 ป   
-  สาขาวิชาการจัดการ   
-  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร   
-  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสดิจิทัล 
   วิชาเอกการจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคา    
   ดิจิทลั 
   วิชาเอกการจัดการขนสงและการคาระหวาง    
   ประเทศ 
-  วิชาเอกการเปนผูประกอบการธุรกิจเกษตร 
   สมัยใหม  
-  วิชาเอกเทคโนโลยีการลงทุน 
-  วิชาเอกการประกันวินาศภัย   
หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.)  
หลักสูตร 4 ป  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
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3.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)   
หลักสูตร 4 ป  
-  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร   
-  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  
-  สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ  
-  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
-  สาขาวิชาผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพและความงาม 
 

4.สถาบนัเทคโนโลยีการบินและอวกาศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)  
หลักสูตร 4 ป  
-  สาขาวิชาการจัดการการบิน 

5.คณะสัตวแพทยศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
 หลักสูตร  4  ป 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว   
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสตูร 6  ป 

6.สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและนวัตกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.)  
หลักสูตร  4  ป 
-  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
-  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและหุนยนต 

 

 
คณะ หลักสูตร 

คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)   
หลักสูตร 4 ป 
-  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  
-  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
-  สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจดิจิทัล 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)   
หลักสูตร 4 ป  
-  แขนงวิชาการตลาด  
-  แขนงวิชาการจัดการ   
-  แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศทางธุรกิจ 
-  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน    
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(ศ.บ.) 
หลักสูตร4ป 
-  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการประกอบการ   
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หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต(ทล.บ.)หลักสตูร 4 ป 
-  สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล   
   แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น 
   แขนงวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล   
-  สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   
หลักสูตรบัญชบีัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตร 4 ป 
-  การบัญชี 

คณะศิลปศาสตร หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต(ศศ.บ.)หลักสตูร 4 ป 
-  สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม   
-  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
-  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีการกีฬา 

 

2.3 เขตพื้นท่ีจันทบุรี 

คณะ หลักสูตร 
1.คณะเทคโนโลยีสังคม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)   

หลักสูตร 4 ป 
-  วิชาเอกการจัดการเพ่ือผประกอบการ 
-  วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษยุ 
-  วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส 
-  วิชาเอกธุรกิจเกษตรดิจิอล 
หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต(ศศ.บ.)หลักสตูร 4 ป 
- วิชาเอกภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมธุรกจิ

บริการ 
- หลักสูตรบัญชบีัณฑิต  หลักสูตร  4  ป 
 - การบัญชี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร  4  ป 
-  วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรอนุปริญญา 
- ธุรกิจบริการสุขภาพและการทองเที่ยว 

2.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร  4  ป 
-  สาขาวิชาพืชศาสตร  
-  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติสัตว  
-  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
-  สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและการจัดการ  
   ประมง 
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-  สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ  วิชาเอก 
   นวัตกรรมอาหารและโภชนาการ 
-  สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ  วิชาเอก 
   นวัตกรรมธุรกิจอาหาร 
-  สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ  วิชาเอก 
   นวัตกรรมการประกอบอาหารและแปรรปู 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  (อส.บ.) 
หลักสูตร  4  ป 
-  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล   
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต(วศ.บ.)  
หลักสูตร  4  ป 
-  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  
-  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 

2.4 เขตพื้นท่ีอุเทนถวาย
 

คณะ หลักสูตร 
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)  

หลักสูตร 4 ป 
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต(วศ.บ.)  
หลักสูตร 4 ป 
-  สาขาวิชาวิศวกรรมกอสราง   
-  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบณัฑิต(สถ.บ.)  
หลักสูตร 5 ป 
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบณัฑิต(สถ.บ.)  
หลักสูตร 4 ป 
-  สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ 
   ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
-  สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน 
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3.  รูปแบบการรับสมัคร 

 1. รูปแบบ : Portfolio คือแฟมสะสมงาน นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
1.1  การรับสมัคร : เปดรับสมัครระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 -  21 มกราคม  2565 ที่

เว็บไซต  http://regis.rmutto.ac.th/registrar/apphome.asp 
1.2  คะแนนที่ใช : Portfolio แฟมสะสมผลงาน, เกรด 4-5 เทอม, Audition สาขาที่ใชทักษะ, 

คุณสมบัติพิเศษ ตามรายละเอียดประกาศเฉพาะของแตละคณะ/สาขาวิชากําหนด 
1.3  ประกาศผลในระบบ : วันที่ 7 ก.พ. 2565 
1.4  ยืนยันสิทธ์ิในระบบ : วันที่ 7- 8 ก.พ.2565 
1.5  สละสิทธ์ิในระบบ วันที่  9 ก.พ. 2565 

2.  รปูแบบ : Quota คือ นักเรียนจากโควตาพื้นที่เครือขายโครงการพิเศษ 
2.1  การรับสมัคร: เปดรับสมัครระหวางวันที่ 12  กุมภาพันธ  2565 – 3  เมษายน  2565 ที่

เว็บไซต  http://regis.rmutto.ac.th/registrar/apphome.asp 
2.2  คะแนนที่ใช : เกรด 5-6 เทอม ตามรายละเอียดที่สาขาวิชากําหนด 
2.3  ประกาศผลในระบบ : วันที่ 4 พ.ค. 2565 
2.4  ยืนยันสิทธ์ิในระบบ : วันที่ 4–5 พ.ค. 2565 
2.5  สละสิทธ์ิในระบบ : วันที่ 6 พ.ค. 2565 

3.  รูปแบบ : Admission คือ รับตรง และรับกลางรวมกัน ผูสมัคร/นักเรียนจากทั่วประเทศ ในป 65 
รวมสมัครรอบเดียว สามารถเลือกสมัครไดสูงสุด 10 อันดับ   
คาสมัคร อันดับแรก 150 บาท, อันดับ 2-4 อันดับละ 50 บาท และ อันดับที่ 5-10 อันดับละ 100 บาท 

3.1  การรับสมัคร : 2 – 10 พ.ค. 2565 / สมัครทางเว็บไซต ทปอ. student.mytcas.com 
3.2  คะแนนที่ใช : เกรด 6 เทอม, ตามที่สาขาวิชากําหนด  
3.3  ประกาศผลในระบบ : Admission รอบที ่1 วันที่ 8 พ.ค. 65 
3.4  ประกาศผลในระบบ : Admission  รอบที่ 2 วันที่ 24 พ.ค. 65 
3.5  ยืนยันสิทธ์ิในระบบ :  Admission รอบที่ 1 วันที่ 8 – 19 พ.ค. 65 
3.6  ยืนยันสิทธ์ิในระบบ :  Admission รอบที่ 2 ไมตองยืนยันสิทธ์ิ 
3.7  สละสิทธ์ิในระบบ : ไมอนุญาต ถาไมตองการ ไมตองกดยืนยันในระบบ 

4.  รอบ 4  Direct Admission 
4.1  รูปแบบ : Direct Admission คือ รับตรงอิสระ ผูสมัคร/นักเรียนจากทั่วประเทศ 
4.2  การรับสมัครรอบที่ 1  : 25-30 พ.ค. 2565 สมัครกบัเว็บไซต 

 http://regis.rmutto.ac.th/registrar/apphome.asp
4.3  การรับสมัครรอบที่ 2  : 11-15 มิ.ย. 2565 สมัครกบัเว็บไซต 

 http://regis.rmutto.ac.th/registrar/apphome.asp
4.4  เกณฑการคัดเลือก : เกรด 6 เทอม ตามที่สาขาวิชากําหนด  
4.5   ประกาศผลในระบบ : Direct Admission รอบที ่1 วันที่ 6 มิ.ย. 65 ที่เว็บไซด 

 http://regis.rmutto.ac.th/registrar/apphome.asp
4.6   ประกาศผลในระบบ : Direct Admission  รอบที่ 2 วันที่ 16 มิ.ย. 65 ที่เว็บไซด 

 http://regis.rmutto.ac.th/registrar/apphome.asp
 

http://regis.rmutto.ac.th/registrar/apphome.asp
http://regis.rmutto.ac.th/registrar/apphome.asp
http://regis.rmutto.ac.th/registrar/apphome.asp
http://regis.rmutto.ac.th/registrar/apphome.asp
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4.  คุณสมบัติของผูสมัคร 
   1  คุณสมบัติหลักของผูสมัคร 
  1.1   ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาโดยมีคุณสมบัติเฉพาะสาขาที่ระบุ  
  1.2  ผูสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี  4  ป 5 ป 6 ป  ตองเปนผูที่กําลังศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามคุณสมบัติเฉพาะสาขา  และตองมีผลการเรียน  4  ภาคการศึกษา 
หรือสําเร็จการศึกษา  ตามเกณฑที่สาขาวิชากําหนด   
  1.3   ตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 
  1.4   ไมเปนผูติดยาเสพติด   หรือมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท   และตองไมเปน
โรคติดตอรายแรง   

1.5   ตองเปนผูมีรางกาย และสุขภาพจิตสมบูรณ  กลาวคือ  ไมเปนผูไรความสามารถและ
จิตฟนเฟอน  ไมสมประ กอบ  ไมเปนอุปสรรคตอการศึกษา  
  1.6   มีความประพฤติเรียบรอย  มีทัศนคติและบุคลิกภาพที่ดี  เปนตัวอยางที่ดีเหมาะสม
กับสภาพการเปนนักศึกษา 
 
5.  คาธรรมเนยีมการสมัครคดัเลือก 

 1  รอบ 1 Portfolio  รอบ 2 โควตา  และรอบ 4 รับตรงอิสระ  คาสมัคร  300 บาท 
 2  รอบ 3 Admission  อันดับแรก 150 บาท, อันดับ 2-4 อันดับละ 50 บาท และ อันดับที่ 5-10 

อันดับละ 100 บาท  
หมายเหตุ :  คาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกน้ี  เมื่อสมัครแลวจะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ 

6.  วิธีการและขั้นตอนการสมัคร 
 วิธีการและขั้นตอนการสมัครเขาศึกษาตอในระบบกลาง TCAS ของมหาวิทยาลัย ในรอบที่ 1 
Portfolio รอบที่ 2 การรับแบบโควตา  และรอบที่ 4  การรับตรงอิสระ  จําแนกเปน 2 ชองทางการรับ
สมัคร  ดังน้ี 

  1 การสมัครผานเว็บไซต 
  1.1  ผูสมัครตองศึกษาระเบียบการรับสมัครใหเขาใจ และกรอกขอมูลการสมัครผานเว็บไซต 
http://academic.rmutto.ac.th/  ใหถูกตอง ครบถวน 
   1.2  พิมพใบสมัครและใบชําระเงินคาสมัคร  นําไปชําระเงินตามที่ไดแจงไวใน pay-in slip 
   1.3  แนบเอกสารการสมัครเขาระบบรับสมัครใหครบถวน  โดยแนบเปนไฟล PDF  ตาม
รายการเอกสารที่ระบุไวในระบบรับสมัคร 
  1.3.1 สําเนาระเบียนผลการศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยที่เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
พรอมลงลายมือช่ือและรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน 1 ฉบับ 
 1.3.2 สําเนาแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) จํานวนไมเกิน 10 หนา  สําหรับผูสมัครใน
รอบที่ 1 การรับดวย Portfolio  (มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิไมคืนแฟมสะสมผลงานให) 
       1.3.3 สําเนาหลักฐานการชําระเงินคาสมัคร 
 
 
 
 

http://academic.rmutto.ac.th/
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  2 การสมัครดวยตนเอง 
 2.1   ผูสมัครตองศึกษารายละเอียดการรับสมัครใหเขาใจ และกรอกขอมูลการสมัครผาน
เว็บไซต http://academic.rmutto.ac.th/  ใหถูกตอง ครบถวน 
 2.2   เอกสารการสมัครดวยตนเอง   ณ วิทยาเขตที่สมัคร ตามกําหนดการรับสมัครในแตละ
รอบ ประกอบดวยเอกสารดังตอไปน้ี 
 2.2.1  ไฟล (PDF) แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) สําหรับผูสมัครในรอบที่ 1 Portfolio
 2.2.2   ไฟล   (PDF)   วุฒิการศึกษา   ( ใบ ปพ.1 ) และ ไฟลรูปถายชุดนักเรียน 
  2.2.3   ชําระเงินจํานวน   300   บาท ณ กองคลัง วิทยาเขตที่สมัคร   
  2.2.4   ผูสมัครรับใบเสร็จการชําระเงิน และนําเอกสารการสมัครพรอมใบเสร็จมายื่น
ใหเจาหนาที่รับสมัคร 
  2.2.5   เจาหนาที่มอบใบเสร็จชําระเงินใหผูสมัครเก็บไวเปนหลักฐาน 
  
  

http://academic.rmutto.ac.th/
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รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจําปการศึกษา 2565 

 

คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ 
หลักสูตร/สาขาวิชา 

 
 

วุฒิ รอบ/จํานวนรบั เกณฑการคัดเลือก 

Portfolio Quota Admission 
 

Direct 
Admission 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต       
1.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ม.6 4 4 4 4 สอบสัมภาษณ 
2.เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ม.6 30 30 30 30 สอบสัมภาษณ 
3.สัตวศาสตร ม.6 20 20 20 20 สอบสัมภาษณ 
4.ออกแบบและสรางสรรคภูมิทัศน ม.6 5 5 5 5 สอบสัมภาษณ 
5.ออกแบบและสรางสรรคภูมิทัศน 
(ภาคนอกเวลาราชการ) 

ม.6 5 - - 5 สอบสัมภาษณ 
 

6.เทคโนโลยีการผลิตพืช ม.6 5 6 5 5 สอบสัมภาษณ 
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แนวทางการประกอบอาชีพ 
 

1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
- นักออกแบบและสรางนวัตกรรมเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
- ผูควบคมุและซอมบํารุงเครื่องจักรกลในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม 
- นักวิเคราะหและพัฒนากระบวนการตางๆในภาคเกษตรและอตสาหกรรม 

2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
- นักวิชาการ นักวิจัย นักสงเสริมการประมงในหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

- นักวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

- พนักงานสงเสริมการขายผลิตภัณฑสัตวนํ้าและอุปกรณทางประมง 

- เจาหนาที่ควบคุมหองเย็นสัตวนํ้า 

- เจาหนาที่ประชาสัมพันธและแนะนําฟารมสัตวนํ้า 

- เจาหนาที่ตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าและดิน 

- เจาหนาที่ตรวจวินิจฉัยโรคสัตวนํ้า 

- ผูจัดการฟารมสัตวนํ้า 

- ประกอบอาชีพอิสระ 
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3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร 

-  นักวิชาการเกษตร  นักวิชาการสัตวบาล  สัตวบาลประจําฟารม  เจาหนาที่ปศุสัตว  ในหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
-  อาจารยสอนดานสัตวศาสตร  ผูชวยนักวิจัยทางสัตวศาสตร 
-  พนักงานสงเสริมและบริการในบริษัทเอกชน 
-  พนักงานขายหรือพนักงานสงเสริมการขายของบริษัทเคมีภัณฑ  ยาสัตว  อาหารสัตว  และอุปกรณในการผลิตสัตว 
-  พัฒนาชุมชน  พัฒนากร  ประชาสงเคราะห  สงเสรมิการเกษตร 
-  พนักงานธนาคารฝายสินเช่ือเกษตร 
-  ประกอบอาชีพอิสระ  เชน  ขายอาหารสตัวและอุปกรณการเลี้ยงสัตว  เจาของฟารมปศุสัตว 

4.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

- นักวิชาการและนักวิจัยดานวิทยาศาสตรเกษตรของหนวยงานราชการและหนวยงานเอกชน 
- ผูประกอบการดานการเกษตร/อาชีพอิสระ 
- พนักงานขายสินคาเกษตร และเคมีภัณฑเกษตร 
- พนักงานธนาคารฝายสินเช่ือเกษตร 
- ครผููชวยดานการเกษตร 

5.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบและสรางสรรคภูมทิัศน 
- ผูควบคมุงานกอสรางภูมิทัศนและภูมิสถาปตยกรรม 
- อาจารย/นักวิชาการดานภูมิทัศน 
- นักพัฒนาและวางผังโครงการอสังหาริมทรัพย 
- ผูผลิตและจําหนายพืชพรรณ  วัสดุและอุปกรณที่เกี่ยวของกับงานภูมิทัศน 
- นักบริหารจัดการการกอสรางงานภูมิทัศน 
- พนักงานบริษัทเอกชน (เกีย่วกับงานภูมิทัศน) 
- ผูประกอบการดานภูมิทัศน 
- อาชีพอิสระ 
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รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจําปการศึกษา 2565 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
หลักสูตร/สาขาวิชา วุฒิ รอบ/จํานวนรบั เกณฑการคัดเลือก 

Portfolio Quota Admission Direct 
Admission 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต       
1.การจัดการ ม.6 

 
 

20 
 
 

20 
 
 

10 
 
  

10 1. มีแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) สําหรับรอบที่ 1 Portfolio 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 2.00 
3. สอบสัมภาษณ 

2.การจัดการโลจิสติกสดิจิทลั 
วิชาเอกการจัดการสินคาคงคลังและ
คลังสินคาดิจิทลั 

ม.6 20 30 10 10 1. มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 เทอม ไมตํ่ากวา 2.00 
2. มีแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) สําหรับรอบที่ 1 Portfolio 
3. สอบสัมภาษณ 

3.การจดัการโลจิสติกสดิจทิัล 
วิชาเอกการจัดการขนสงและการคา
ระหวางประเทศ 

ม.6 20 30 10 10 1. มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 เทอม ไมตํ่ากวา 2.00 
2. มีแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) สําหรับรอบที่ 1 Portfolio 
3. สอบสัมภาษณ 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

หลักสูตร/สาขาวิชา วุฒ ิ รอบ/จํานวนรบั เกณฑการคัดเลือก 

Portfolio Quota Admission 
  

Direct 
Admission 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต       

4.วิชาเอกการเปนผูประกอบการธุรกิจ
เกษตรสมัยใหม 

ม.6 20 20 20 30 สอบสัมภาษณ 

5.วิชาเอกเทคโนโลยีการลงทุน ม.6 20 20 20 30 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 2.00 
2. สอบสัมภาษณ 

6.วิชาเอกการประกันวินาศภัย ม.6 20 20 20 25  สอบสัมภาษณ 

7.ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล ม.6 10 10 15 15 1. มีผลการเรียน (GPAX) เฉลีย่ไมตํ่ากวา 2.00 
2. มีแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) สําหรับรอบที่ 1 
Portfolio 
3. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
4. เปนไปตามที่กําหนดไวในปฏิทิน TCAS แตละรอบการรับ
และตามที่ ทปอ. กําหนด 
รูปแบบการสอบสัมภาษณ 
1. สัมภาษณทางโทรศัพทตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด หรือ 
2. สัมภาษณผานระบบVDO conference โดยการนัด

หมายจากคณะกรรมการสัมภาษณกอนวันที่สอบสัมภาษณ

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 



15 
 

 
 

แนวทางการประกอบอาชีพ 

 

1.หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล   
 -  นักแปลและลาม 
 -  นักการศกึษา (ครู  อาจารยและนักวิชาการ) 
 -  พนักงานหนวยงานราชการ  และรัฐวิสาหกิจ 
 -  พนักงานหนวยงานตางประเทศ  และองคกรอิสระ 
 -  พนักงานหนวยงานเอกชน 
 -  ผูประกอบอาชีพอิสระ   
2.หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 
 ผูสําเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการ  ในหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งสามารถประกอบธุรกิจสวนตัวและอาชีพอิสระได  
 -  พนักงานในองคกรภาครัฐและเอกชน 
 -  ผูประกอบการ/นักธุรกิจ 
 -  ที่ปรึกษาทางธุรกิจ 
 -  เจาหนาทีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย 
 -  นักวิเคราะหดานนโยบายและแผน 
 -  พนักงานบริหารงานทั่วไป 
 -  นักบริหารงานทั่วไป 
 -  นักวิชาการ 
 -  นักพัฒนาองคกร 
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รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจําปการศึกษา 2565 

 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
หลักสูตร/สาขาวิชา วุฒิ รอบ/จํานวนรบั เกณฑการคัดเลือก 

Portfolio Quota Admission 
  

Direct 
Admission 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต       
1.วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
การอาหาร 

ม.6 20 20 20 20 สอบสัมภาษณ 
 

2.วทิยาการคอมพิวเตอร ม.6 20 20 20 20 สอบสัมภาษณ 
3.อตุสาหกรรมอาหารและการบริการ ม.6 20 20 20 20 สอบสัมภาษณ 
5.เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร 

ม.6 60 60 60 30 สอบสัมภาษณ 
 

6.ผลิตภัณฑเพือ่สุขภาพ 
และความงาม 

ม.6 30 30 30 30 สอบสัมภาษณ 
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แนวทางการประกอบอาชีพ 

 
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
 -  ผูสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหาร  ทั้งภาครัฐและเอกชน   
 -  นักวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน 
 -  นักวิจัยทังภาครัฐและเอกชน 
 -  เจาหนาทีใ่นโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  ดานการผลิต  การควบคุมและประกันคุณภาพการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 
 -  ผูประกอบอาชีพอิสระดานอุตสาหกรรมอาหาร 
3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ 
 -  ผูปฏิบัติงานดานการผลิตและการจัดบริการอาหารในสถานประกอบการอาหารตาง ๆ เชน  รานอาหาร  ภัตตาคาร  โรงแรม  รสีอรท  ครัวการบิน  และ
โรงพยาบาลฝายโภชนาการ 
 -  ผูจัดการฝายอาหารและจัดเลี้ยงในโรงแรม/ภัตตาคาร/รานอาหาร 
 -  ผูควบคุมการผลิตและควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ 
 -  พนักงานในหนวยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวของดานอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ 
 -  ผูประกอบการธุรกิจอาหารและการบริการอาหาร 
 -  อาชีพอ่ืน ๆ เชน  นักออกแบบและตกแตงอาหาร  ผูแทนจําหนายอุปกรณ  เครื่องมือในอุตสาหกรรมบริการอาหารและโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  เจาหนาที่
สงเสริมการขายสินคาในอุตสาหกรรมบริการอาหารและโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
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4.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
 ผูสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร  ทั้งในหนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานเอกชน  และประกอบอาชีพอิสระ 
  ทํางานในหนวยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกจิ  ไดแก 
  -  นักวิทยาศาสตรดานคอมพิวเตอร 
  -  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
  ทํางานในหนวยงานเอกชน  ไดแก 
  -  นักวิเคราะหและออกแบบระบบ 
  -  นักพัฒนาโปรแกรม 
  -  ผูดูแลระบบเครือขาย 
  -  ผูดูแลระบบฐานขอมูล 
  -  ผูประสานงานโครงการซอฟตแวร 
  -  นักพัฒนาเว็บไซต 
  -  นักทดสอบระบบ 
  ประกอบอาชีพอิสระ  ไดแก 
  -  นักพัฒนาโปรแกรม 
  -  นักพัฒนาเว็บไซต 
  -  นักทดสอบระบบ 
 
5.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  -  อาชีพรับราชการ  พนักงาน  ลูกจางในหนวยงานภาครัฐ  ในตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร 
  -  อาชีพรับจางในหนวยงานภาคเอกขนในตําแหนงนักพัฒนาระบบสารสนเทศ  ระบบงานคอมพิวเตอร  ผูดูแลระบบคอมพิวเตอร  ฐานขอมลู   
เครื่องแมขาย  หรือเครือขาย 
  -  การเปนผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 



19 
 

 
 

 
 
6.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพและความงาม 

-  ผูผลิตผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพและความงาม 

-  ตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพและความงาม 

-  ผูนําเขาและสงออกผลิตภัณฑและวัตถุดิบเพ่ือสุขภาพและความงาม 

-  บุคลากรฝายผลิตผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพและความงาม 

-  บุคลากรฝายควบคุมคุณภาพภัณฑเพ่ือสุขภาพและความงาม 

-  บุคลากรฝายจําหนายและการนําเขา/สงออกภัณฑเพ่ือสุขภาพและความงาม 

-  อาจารย/นักวิชาการ 

-  นักวิชาการและนักพัฒนาผลิตภัณฑ 

-  เจาหนาที่หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 
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รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจําปการศึกษา 2565 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา วุฒิ รอบ/จํานวนรบั เกณฑการคัดเลือก 

Portfolio Quota Admission 
  

Direct 
Admission 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต       
1สัตวแพทยศาสตร ม.6 - 6 0 1  
1.วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว ม.6 5 15 30 10  
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คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครและเกณฑการคัดเลือก  คณะสัตวแพทยศาสตร ป 65 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

TCAS รอบที่ 2 โควตา โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รับจํานวน 6 คน 

คุณสมบัติของผูสมัคร 

1. รอบที่ 2 Quota : เกณฑการคัดเลือก  พิจารณาจากสัดสวนคะแนน ดังน้ี 

2. มีผลการทดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.)  

  - คะแนน GAT , PAT 1  , PAT 2   , วิชาสามัญ รายวิชาชีววิทยา  หรือ 

  - คะแนน วิชาสามัญ และ ความถนัดวิชาเฉพาะ ตามเกณฑ กสพทตองเปนผูมีสัญชาติไทยและตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 

5.   ตองเปนผูมีสัญชาติไทยและตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 

6.   เปนผูมีสุขภาพสมบูรณและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการที่เปนอุปสรรคตอ การศึกษาและการประกอบวิชาชีพสัตวแพทยตามประกาศแนบ 

      ทายของภาคีคณะสัตวแพทยศาสตรแหงประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครเขาเรียนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับพ.ศ. 2559 

เกณฑการคัดเลือก  พิจารณาจากสัดสวนคะแนน ดังน้ี 

1. คะแนน GPAX 10% , GAT 30%, PAT 1  10%, PAT 2  30% , วิชาสามัญ รายวิชาชีววิทยา 20% 

2. การสอบสัมภาษณ   

3. เพ่ือพิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครที่สอดคลองกับโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ดังตอไปน้ี 

3.1 เปนทายาทเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 

คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร 

3.1.1 ผูสมัครตองเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของเจาของกิจการฟารมสัตวที่มีระยะเวลาการประกอบกิจการตอเน่ืองไมนอยกวา 3 ป โดยมีหลักฐาน
ที่ออกโดยหนวยงานราชการรับรองวาเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายจริง 

3.1.2 ฟารมสัตวมีขอกําหนดดังน้ี 
3.1.2.1 ฟารมสัตวตองไดรับการรับรองอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 

- มีเอกสารรับรองมาตรฐานฟารม  
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- มีเอกสารรับรองการขึ้นทะเบียนฟารม 
- มีหลักฐานรับรองการเปนฟารมจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 
- ผานการพิจารณารับรองการเปนฟารมจากคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอประจําปการศึกษา 2565 

3.1.2.2 ชนิดและขนาดของฟารมสัตวเปนไปตามขอกําหนดอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 
ชนิดของฟารม    จํานวนสัตวในฟารม 

ฟารมไกเน้ือหรือเปดเน้ือ ไมนอยกวา 100,000 ตัวตอป 
ฟารมไกไขหรือเปดไข ไมนอยกวา 50,000 ตัวตอป 
ฟารมโคนม ไมนอยกวา 40 ตัวตอป 
ฟารมโคเน้ือ ไมนอยกวา 150 ตัวตอป 
ฟารมแพะหรือแกะ ไมนอยกวา 150 ตัวตอป 
ฟารมสุกรพอ-แมพันธุ ไมนอยกวา 500 ตัวตอป 
ฟารมสุกรขุน ไมนอยกวา 2,000 ตัวตอป 
ฟารมสัตวนํ้าหรือสัตวครึ่งบกครึ่งนํ้าผลผลิตไมนอยกวา 1 ตันตอป 
ฟารมสัตวอ่ืน ๆ พิจารณาโดยคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอประจําปการศึกษา 2565 

3.1.3 เจาของกิจการฟารมสัตวยินดีรวมเปนเครือขายในการทําวิจัย และใหความรวมมือในการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปนระยะเวลาอยางนอยตลอดการศึกษาของบุตร 

3.1.4 กรณีฟารมต้ังอยูในเขตภาคตะวันออกจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 
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3.2 เปนผูมีความรูดานทักษะภาษาอังกฤษโดยแสดงหลักฐานผลการสอบ ความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษอยางใดอยางหน่ึงที่สอบภายใน 2 ป ดังน้ี                   

ก. คะแนนภาษาอังกฤษจากการสอบ GAT ไมนอยกวา 85% หรือ                                            

ข. คะแนนสอบ TOEIC  มากกวาหรือเทากับ 605  หรือ                                            

ค. คะแนนสอบ TOEFL paper  มากกวาหรือเทากับ  550  หรือ                                            

ง. คะแนนสอบ  TOEFL CBT  มากกวาหรือเทากับ 183  หรือ                                            

จ. คะแนนสอบ  TOEFL iBT  มากกวาหรอืเทากับ 79  หรือ 

ฉ. คะแนนสอบ CU-TEP มากกวาหรือเทากับ 90 หรือ 

ช. คะแนนสอบ IELTS มากกวาหรือเทากับ 6.5 
ซ. หรือคะแนนสอบภาษาอังกฤษอ่ืน ๆ ที่เทียบเทา 

3.3 เปนผูมีผลงานวิทยาศาสตรเปนเลิศ ไดรับรางวัลชนะเลิศในการประกวดผลงานวิทยาศาสตรระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ 
3.4 เปนผูกําลังศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว) คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

 (จํานวน 1 คน) เกรดเฉลี่ยสะสมปที ่1*  ไมตํ่ากวา 3.60 และตองลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
TCAS รอบที่ 3 ระบบรับตรงรวมกัน ( Admissions ) รับรวมกับ กสพท. (กลุมสถาบันการแพทยแหงประเทศไทย)   

คุณสมบัติของผูสมัคร  
ตามเกณฑของ กสพท. (กลุมสถาบันการแพทยแหงประเทศไทย)   

 เกณฑการคัดเลือก   

ตามเกณฑของ กสพท. (กลุมสถาบันการแพทยแหงประเทศไทย)   
TCAS รอบที่ 4   ระบบรับตรงอิสระ (Direct Admission)   รับจํานวน   1   คน 

คุณสมบัติของผูสมัคร 

1. เปนผูที่สําเร็จการศึกษา หรือคาดวาจะสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาช้ันปที่ 6 สามัญ ภายในปการศึกษา 2564 ในทุกโรงเรียนทั่วประเทศ และมีเกรดเฉลี่ย

สะสม (GPAX) : ≥ 3.00  

2. มีผลการทดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.)  

- วิชาสามัญ (วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร 1 วิชาฟสิกส เคมี และชีววิทยา) ผลคะแนนรวม ≥ 35% หรือ  

- คะแนน GAT ไมนอยกวา 20%, PAT 1 ไมนอยกวา 10%, PAT 2 ไมนอยกวา 20% และ O-NET ไมนอยกวา 30% 
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3. ตองเปนผูมีสัญชาติไทยและตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 

4. เปนผูมีสุขภาพสมบูรณและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการที่เปนอุปสรรคตอ การศึกษาและการประกอบวิชาชีพสัตวแพทยตามประกาศแนบ

ทายของภาคีคณะสัตวแพทยศาสตรแหงประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครเขาเรียนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับพ.ศ. 2559  

เกณฑการคัดเลือก  พิจารณาจากสัดสวนคะแนน ดังน้ี 

1.    ใชคะแนน  GPAX 10% , GAT 30% , PAT 1 10%, PAT 2  30% , วิชาสามัญ รายวิชาชีววิทยา 20% 

2.    การสอบสัมภาษณ   
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว)   

คุณสมบัติของผูสมัคร 

1. เปนผูที่สําเร็จการศึกษา หรือคาดวาจะสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาช้ันปที่ 6 สายวิทย-คณิต หรือ ปวช.สายเกษตรศาสตร หรือสําเร็จการศึกษาเทียบเทา 

2. ตองเปนผูมีสัญชาติไทยและตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 

3.  มีผลการทดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.)  คะแนน GAT , PAT 1  , PAT 2   , วิชาสามัญ รายวิชาชีววิทยา   

TCAS รอบที่ 1 Portfolio รับจํานวน 5 คน 

 คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร 

1. เปนผูมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.25 (คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา) และ 

2. มีผลงาน (Portfolio) ดีเดนในดานทักษะการกีฬา ดนตรี หรือ มีความสามารถพิเศษดานอ่ืน ๆ หรือเขารวมกิจกรรมชวยเหลือสาธารณะ หรือมีจิตอาสา โดยมี

หลักฐานแสดงผลงานไมนอยกวา 10 หนากระดาษ A4 

เกณฑการคัดเลือก พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสม  ผลงานและการสอบสัมภาษณ 
 

TCAS รอบ 2 โควตา รับจํานวน 15 คน 

เกณฑการคัดเลือก พิจารณาจากสัดสวนของคะแนน ดังน้ี 

          นักเรียนช้ัน ม.6 สายวิทย-คณิต 

1. คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา (สัดสวน 10%) และ 

2. คะแนน . คะแนน GAT 30%, PAT 1  10%, PAT 2  30% , และวิชาสามัญ รายวิชาชีววิทยา 20% 

3. สอบสัมภาษณ                                             

TCAS รอบ 3 ระบบรับตรงรวมกัน  (Admissions ) รับจํานวน 30 คน  

เกณฑการคัดเลือก พิจารณาจากสัดสวนของคะแนน ดังน้ี 

          นักเรียนช้ัน ม.6 สายวิทย-คณิต 

1. คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา (สัดสวน 10%) และ 

2. คะแนน . คะแนน GAT 30%, PAT 1  10%, PAT 2  30% , และวิชาสามัญ รายวิชาชีววิทยา 20% 

3. สอบสัมภาษณ                                              
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TCAS รอบที่ 4   ระบบรับตรงอิสระ (Direct Admission) รับจํานวน  10  คน 

เกณฑการคัดเลือก พิจารณาจากสัดสวนของคะแนน ดังน้ี 

          นักเรียนช้ัน ม.6 สายวิทย-คณิต 

1. คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา (สัดสวน 10%) และ 

2. คะแนน . คะแนน GAT 30%, PAT 1  10%, PAT 2  30% , และวิชาสามัญ รายวิชาชีววิทยา 20% 

3. สอบสัมภาษณ  

 

 

                                             

แนวทางการประกอบอาชีพ 
 

1. หลักสูตวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว 
-  นักวิชาการเกษตร  หรือนักวิชาการสัตวบาลที่สามารถปฏิบัติงานดานการผลิตสัตวและสุขภาพสัตว  รวมทั้งการสงเสริมดานธุรกิจปศุสัตว  เวชภัณฑ

และผลิตภัณฑสําหรับสัตวในหนวยงานของภาครัฐและเอกชน 
-  นักวิทยาศาสตรประจําหองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร  ไดแก  หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา  หองปฏิบัติการพยาธิวิทยา  หองปฏิบัติการปรสิตวิทยา  

หองปฏิบัติการวิทยาภูมิคุมกัน  หองปฏิบัติการพยาธิวิทยา  และหองปฏิบัติการอาหารสัตว  ในหนวยงานของภาครัฐและเอกชน 
-  นักวิจัยในสาขาวิชาสุขภาพสัตวและสาขาที่เกี่ยวของในสถานประกอบการภาครัฐและเอกชน 
-  ผูชวยสัตวแพทยในสถานประกอบการบําบัดโรคสัตว 
-  ประกอบอาชีพอิสระ  เชน  เจาของฟารม  เจาของกิจการดานอาหารสัตวและสงเสริมสุขภาพสัตว  เปนตน 
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รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจําปการศึกษา 2565 

 

สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ 
หลักสูตร/สาขาวิชา 

 
 

วุฒิ รอบ/จํานวนรบั เกณฑการคัดเลือก 

Portfolio Quota Admission 
  

Direct 
Admission 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต       
1การจัดการการบิน ม.6 15 15 20 10 1 .เกรดเฉลี่ยน 2.00 ขึ้นไป 

2. รอบ Portfolio ตองมีแฟมสะสมผลงาน  

3. สอบสมัภาษณ ( รอบ Quota,Admission, Direct 
   Admission ) 
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แนวทางการประกอบอาชีพ 

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการบิน 
 -  เจาหนาที่กรมกิจการพลเรอืน  (Officer of Department of Civil Aviation) 
 -  พนักงานใหการบริการสายการบินตาง ๆ (In-flight Service) 
 -  เจาหนาทีใ่หบริการภาคพ้ืนตามสนามบินตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ (Ground Service) 
 -  เจาหนาที่จดัสงสินคาทางอากาศ (Air Cargo Management Officer) 
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รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจําปการศึกษา 2565 

 

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและนวัตกรรม 
หลักสูตร/สาขาวิชา 

 
 

วุฒิ 
 
 

รอบ/จํานวนรบั เกณฑการคัดเลือก 

Portfolio 
 

Quota 
 

Admission 
    

Direct 
Admission 

 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต       
1.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและ
หุนยนต 

ม.6 30 30 30 30 1. สอบสมัภาษณ 
2. ผูที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ตองเปน
ผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา ตอนปลาย หรือ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาย
ชางอุตสาหกรรม หรือเทียบเทาจาก สถาบันการศึกษา
ภายในประเทศที่กระทรวงศกึษาธิการรับรอง หรือ
สถาบันการศึกษาตางประเทศ ที่มหาวิทยาลัยรับรอง 
ทั้งน้ีใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยประจําหลักสูตร 
3. คุณสมบัติอ่ืนๆ ใหอยูในดุลพินิจของอาจารยประจํา
หลักสูตรเกรดเฉลี่ย 2.50 
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รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจําปการศึกษา 2565 

 

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและนวัตกรรม 
หลักสูตร/สาขาวิชา 

 
 

วุฒิ รอบ/จํานวนรบั เกณฑการคัดเลือก 
 Portfolio Quota Admission 

  
Direct 

Admission 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต       
2.วิศวกรรมเกษตร ม.6 20 20 20 20 1. สอบสมัภาษณ 

2. การศึกษาไมตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตาม
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา 
เกรดเฉลี่ย 2.00 
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แนวทางการประกอบอาชีพ 
 

1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนกิสและหุนยนต 
-  วิศวกรเมคคาทรอนิกสและหุนยนต 
-  นักวิชาการ/ผูชวยนักวิจัยดานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและหุนยนตในองคกรภาครัฐหรือเอกชน 
-  นักออกแบบและพัฒนาระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 
-  นักวิเคราะหโครงการ 
-  ผูตรวจสอบระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 
-  วิศวกรจัดซือ้อุปกรณระบบอัตโนมัติ 
-  อาจารย  ผูสอนในสถาบันการศึกษาที่ผลติระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

 
2.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

-  วิศวกร  เชน วิศวกรโรงงาน  วิศวกรโครงการ 
-  นักวิชาการ/ผูชวยนักวิจัยดานวิศวกรรมเกษตร 
-  นักออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกลกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 
-  นักวิเคราะหโครงการ 
-  ผูตรวจสอบระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 
-  วิศวกรจัดซือ้อุปกรณเครื่องจักรกลการเกษตร 
-  อาจารยในสถาบันการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
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วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 
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รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจําปการศึกษา 2564 
 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตร/สาขาวิชา วุฒิ รอบ/จํานวนรบั เกณฑการคัดเลือก 

Portfolio Quota Admission 
  

Direct 
Admission 

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต       
1.สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล 
แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 
และแอนิเมชัน 

ม.6 20 20 40 20 สอบสัมภาษณ 
 

1.การตลาด ม.6 20 20 20 10 สอบสัมภาษณ 
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คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตร/สาขาวิชา วุฒิ รอบ/จํานวนรบั เกณฑการคัดเลือก 

 Portfolio Quota Admission 
  

Direct 
Admission 

 

2.การจัดการ ม.6 20 20 20 20    สอบสัมภาษณ 
3.วิทยาการสารสนเทศทางธุรกิจ ม.6 20 20 20 20    สอบสัมภาษณ 
4.การจัดการโลจิสติกสและซพัพลาย
เชน 

ม.6 60 60 60 60    สอบสัมภาษณ 
 

5. .การจัดการโลจิสติกสและซัพ
พลายเชน 
(ภาคนอกเวลาราชการ 
เรียนวันอาทิตย ต้ังแตเวลา 08.00-
23.00น.แบบ block course) 

ม.6 40 40 40 40 1.สอบสัมภาษณ 
2. รับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา หรืออนุปริญญาทุกสาขาวิชา 
หรือ ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา  
3. คุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากที่กลาวมาแลว ให
เปนไปตามขอกําหนดหรือระเบียบของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หรือในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

1.การบัญชี ม.6 60 60 30 60 1.สอบสัมภาษณ 
1.วิทยาการคอมพิวเตอร ม.6 20 20 20 40 1.สอบสัมภาษณ 

2.เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการการศึกษา ไมนอยกวา 2.00 
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คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตร/สาขาวิชา วุฒิ รอบ/จํานวนรบั เกณฑการคัดเลือก 

Portfolio Quota Admission 
1 

Direct 
Admission 

 

2.เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.6 20 20 20 20 1.สอบสัมภาษณ 
2.รอบ Portfolio ตองมีผลงาน (Portfolio) ดีเดนในดาน

ทักษะ การกีฬา ดนตรี หรือมีความสามารถพิเศษดานอ่ืนๆ 

หรือเขารวมกิจกรรมชวยเหลือสาธารณะ หรือมีจิตอาสา 

3. เกรดเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 2.00 

3.นวัตกรรมและธุรกิจดิจิทัล 
(หลักสูตรพหุวิทยาการ) 

ม.6 20 20 20 20 สอบสัมภาษณ 

1.เศรษฐศาสตร ม.6 40 40 40 40 1.สอบสัมภาษณ 
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แนวทางการประกอบอาชีพ 
 
1. หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการ 
 -  ฝายทรัพยากรบุคคล 
 -  ผูประกอบการธุรกิจ 
 -  ธุรกิจการนําเขาและสงออก 
 -  ฝายควบคุมคุณภาพทั้งภาครัฐและเอกชน 
 -  ธุรกิจภาคอุตสาหกรรม 
 -  นักบริหารในองคการภาครัฐและเอกชน 
2. หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต  แขนงวิชาการตลาด 
 -  บุคลากรผูปฏิบัติงานดานการวางแผนการตลาด 
 -  บุคลากรผูปฏิบัติงานดานการตลาดระหวางประเทศ 
 -  บุคลากรผูปฏิบัติงานดานการวางแผนการจัดจําหนายสินคาในธุรกิจคาสง-คาปลีก 
 -  บุคลากรผูปฏิบัติงานดานการวางแผนการโฆษณา  ประชาสัมพันธและกิจกรรมทางการตลาด 
 -  บุคลากรผูปฏิบัติงานดานการออกแบบกลยุทธทางการตลาดสมัยใหม 
 -  บุคลากรผูปฏิบัติงานดานการตลาดดิจิทัลและวางแผนสือ่ออนไลน 
 -  บุคลากรผูปฏิบัติงานในธุรกิจการบริการ 
 -  บุคลากรผูปฏิบัติงานดานการจัดการตราสินคา 
 -  บุคลากรผูปฏิบัติงานดานการออแบบคิดสรางสรรค  นวัตกรรม  พัฒนาผลิตภัณฑ 
 -  บุคลากรผูปฏิบัติงานดานวิจัยและวิเคราะหทางการตลาด 
 -  บุคลากรผูปฏิบัติงานดานการวิเคราะหประเมินธุรกิจและโครงการ 
 -  ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 -  รับราชการและรัฐวิสาหกิจ 
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3. หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต  แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศทางธุรกิจ 
 -  นักวิทยาการสารสนเทศ 
 -  นักเขียนโปรแกรม 
 -  นักทดสอบระบบ 
 -  นักวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
 -  นักวิเคราะหขอมูล 
 -  ผูดูแลระบบและพัฒนาเว็บไซต 
 -  นักติดต้ังระบบและจัดอบรมการใชงานระบบ 
 -  เจาหนาทีฝ่ายสนับสนุนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงาน 
 -  นักธุรกิจ 
 -  อาชีพอิสระทางคอมพิวเตอร 
 
4.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
 -  เจาหนาที่วางแผนการขนสงและการกระจายสินคา  -  เจาหนาที่การทาอากาศยาน  -  เจาหนาที่การทาเรือ 
 -  เจาหนาทีฝ่ายขนสงสินคาทางเรือ   -  เจาหนาที่ควบคุมสินคาคงคลัง  -  ผูใหบริการขนสงสินคาระหวางประเทศ 
 -  เจาหนาทีฝ่ายขนสงสินคาทางอากาศ    -  เจาหนาที่คลังสินคา 
 -  เจาหนาที่กรมศุลกากร     -  เจาหนาทีฝ่ายสินเช่ือ 
 -  เจาหนาที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากร    -  เจาหนาที่บริการลูกคา 
   
5.  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

 -  นักบัญชีการเงิน 
 -  นักบัญชีบริหาร 
 -  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 -  ผูสอบบัญชีภาษีอากร 
 -  ผูสอนวิชาชีพบัญชี 
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 -  ผูวางระบบบัญชี 
 -  ผูตรวจสอบภายใน 
 -  ผูใหคําปรึกษาทางการเงินและบัญชี 
 -  ผูปฏิบัติงานดานบัญชีและภาษีอากร  ในหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
  
6.  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการประกอบการ 
 -  เศรษฐกร     -  เจาหนาที่วิเคราะหสินเช่ือ 
 -  นักวิจัยสังคมศาสตร    -  เจาพนักงานธุรการ 
 -  ผูชวยนักวิจัย     -  ผูแนะนําการลงทุน 
 -  นักวิชาการขนสงปฏิบัติการ   -  เจาหนาทีฝ่ายกํากับดูแลธุรกิจ 
 -  นักวิชาการพาณิชยปฏิบัติการ   -  นักวิเคราะหการตลาด 
 -  นักวิชาการการเงินและบัญชี   -  นักวิเคราะหโครงการ 
 -  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  -  นักวิเคราะหการลงทุน 
 -  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป   -  นักวิชาการสงเสริมการลงทุน 
 -  พนักงานธนาคาร    -  พนักงานสงเสริมการลงทุน 
 -  เจาหนาที่การเงินและบัญชี   -  เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 
 -  นักวิเคราะหรัฐวิสาหกิจ    -  นักวิชาการการคลังปฏิบัติการ 
 -  เจาหนาที่วิเคราะหงบประมาณ   -  นักวิชาการแรงงาน 
 
7.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
 -  โปรแกรมเมอร 
 -  ผูดูแลระบบฐานขอมูล 
 -  ผูดูแลระบบเครือขายและเครื่องแมขาย 
 -  ผูจัดการโครงการซอฟตแวร 
 -  นักวิชาการคอมพิวเตอร  หรือนักวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร 
 -  นักวิเคราะหและออกแบบระบบงานสารสนเทศ 



39 
 

 
 

 -  นักพัฒนาซอฟตแวร 
 -  นักวิชาชีพทางดานคอมพิวเตอร 
 -  นักวิศวกรระบบ 
8.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 -  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 -  นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 -  นักวิเคราะหและออกแบบระบบงานสารสนเทศ 
 -  นักพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
 -  นักเขียนโปรแกรม  หรือผูพัฒนาซอฟตแวร 
 -  นักพัฒนาเว็บไซต 
 -  ผูดูแลระบบเครือขาย  และเครื่องแมขาย 
 -  ผูดูแลระบบฐานขอมูล 
 -  ผูจัดการโครงการสารสนเทศ 
 -  ผูจัดการซอฟตแวร 
 -  ผูจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 -  นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

9.  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต    สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล  แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชัน 
 หนวยงานภาคเอกชน 
 -  นักออกแบบและผลิตงานดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชัน    -  เจาหนาที่พัฒนาธุรกิจดิจิทัล 
 -  นักออกแบบกราฟก        -  นักออกแบบและบันทึกเสยีง 
 -  นักออกแบบและผลิตงานดานสื่ออินเทอรแอคทีฟและสื่อใหม   -  ผูผลิตและตัดตองานวีดิทัศนและภาพยนตร 
 -  ผูผลิตรายงานถายทอดสดผานทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
 -  พิธีกรและผูดําเนินรายงานทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
 -  ชางภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว 
 -  นักออกแบบและพัฒนาสือ่การเรียนการสอน 
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 -  นักวิจัยและประเมินผลสื่อดิจิทัล 
 -  ผูประสานงานดูแลและควบคุมการผลิต 
 -  ผูกํากับงานศิลป 
 -  นักสรางสรรคขอมูลดิจิทลั 
 -  นักวางแผนสื่อดิจิทัลผานสือ่ออนไลน 
 -  งานเอเจนซีใ่นดานสื่อดิจิทัล 
 หนวยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกจิ 
 -  เจาหนาทีฝ่ายสื่อสารองคกร  หรือ  เจาหนาที่งานประชาสัมพันธ 
 -  เจาหนาที่เทคโนโลยีโสตทศันูปกรณ 
 -  นักออกแบบและพัฒนาสือ่การเรียนการสอน 
 -  เจาหนาทีฝ่ายสื่อสารสารสนเทศ 
 -  นักวิจัยและประเมินผลสื่อดิจิทัล 
 อาชีพอิสระ 
 -  ผูประกอบอาชีพอิสระทางดานสื่อดิจิทัล   -  นักออกแบบและดูแลเว็บไซต 
 -  ชางภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว    -  ออแกไนเซอร 
 -  นักตัดตอวีดิทัศนและเสียง 
 
  
 
 
 
 



41 
 

 
 

 

รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจําปการศึกษา 2564 

 

คณะศิลปศาสตร 
หลักสูตร/สาขาวิชา 

 
 

วุฒิ รอบ/จํานวนรบั เกณฑการคัดเลือก 
 Portfolio Quota Admission 

 
Direct 

Admission 
 

หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต       
1.สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารสากล 

ม.6 60 60 60 60 1.สอบสัมภาษณ (ยกเวนรอบ Admission) 
2.มีแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) โดยบรรยายประวัติ

ทั่วไป กิจกรรมที่ทํารวมกับโรงเรียนหรือกิจกรรมอาสา และ

เหตุผลที่สนใจเรียนในหลักสูตร (ไมกําหนดจํานวนหนา) 

3.รอบ Admission  GPAX 50% + GAT 50% (ไมกําหนด

คะแนนตํ่าสุดของทั้งสองสวน) 
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คณะศิลปศาสตร 
หลักสูตร/สาขาวิชา 

 
 

วุฒิ รอบ/จํานวนรบั เกณฑการคัดเลือก 
 Portfolio Quota Admission 

  
Direct 

Admission 
 

หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต       

2.สาขาวิชาการทองเที่ยวและการ
โรงแรม  
-การทองเที่ยว 

ม.6 30 30 30 30 1.สอบสัมภาษณ (ยกเวนรอบ Admission) 
2.มีแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) โดยบรรยายประวัติทั่วไป 
กิจกรรมทีท่ํารวมกับโรงเรียนหรือกิจกรรมอาสา และเหตุผลที่
สนใจเรียนในหลักสูตร (ไมกําหนดจํานวนหนา) 
3.รอบ Admission  GPAX 50% + GAT 50% (ไมกําหนด

คะแนนตํ่าสุดของทั้งสองสวน) 

-การโรงแรม ม.6 30 30 30 30 1.สอบสัมภาษณ (ยกเวนรอบ Admission) 
2.มีแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) โดยบรรยายประวัติทั่วไป 
กิจกรรมทีท่ํารวมกับโรงเรียนหรือกิจกรรมอาสา และเหตุผลที่
สนใจเรียนในหลักสูตร (ไมกําหนดจํานวนหนา) 
3.รอบ Admission  GPAX 50% + GAT 50% (ไมกําหนด
คะแนนตํ่าสุดของทั้งสองสวน) 

3.การจัดการธุรกิจและเทคโนโลยี
กีฬา 

ม.6 30 30 30 30 1.สอบสัมภาษณ (ยกเวนรอบ Admission) 
2.มีแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) โดยบรรยายประวัติทั่วไป 
กิจกรรมทีท่ํารวมกับโรงเรียนหรือกิจกรรมอาสา และเหตุผลที่
สนใจเรียนในหลักสูตร (ไมกําหนดจํานวนหนา) 
3.รอบ Admission  GPAX 50% + GAT 50% (ไมกําหนด
คะแนนตํ่าสุดของทั้งสองสวน) 
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แนวทางการประกอบอาชีพ 

 

1.  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและโรงแรม   

-  สามารถประกอบอาชีพในธุรกิจที่พักแรมประเภทตาง ๆ เชน ผูประกอบการธุรกิจที่พักแรม ผูบริหารระดับกลาง และบุคลากรในธุรกิจที่พักแรม เปนตน  
-  สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับธุรกิจทองเที่ยว เชน มัคคุเทศก ผูนาทัวร (Outbound Tour Leader) เจาหนาที่ฝายประสานงานการทองเที่ยวบนเรือสา

ราญ พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน และพนักงานตอนรับภาคพ้ืนดินประจาสายการบิน เจาหนาที่ฝายวางแผนและดาเนินงานดานการจัด การทองเที่ยว เจาหนาที่ฝาย
พัฒนาแหลงทองเที่ยวชุมชน และการจัดการแหลงทองเทีย่วชุมชน เจาหนาที่ ผูใหขอมลูดานการทองเที่ยว เจาหนาที่ฝายสารองทีพั่กและบัตรโดยสารเครื่องบิน เปนตน  

-  สามารถประกอบอาชีพในธุรกิจที่เกี่ยวของอ่ืน ๆ เชน Organizer นักพัฒนาเว็บบล็อก (web blogs) นักพัฒนาเว็บไซต (Website) เจาหนาที่ประจากอง
บรรณาธิการนิตยสารการทองเที่ยว นักเขียนคอลัมนดานการทองเที่ยว นักเขียนบทความดานการทองเที่ยว หรือผูดาเนินรายการดานการ ทองเที่ยว เปนตน 

 
2.  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
 -  นักแปลและลาม  

-  นักวิชาการ 
-  พนักงานหนวยงานราชการ และรฐัวิสาหกิจตางๆ  
-  พนักงานหนวยงานตางประเทศ และองคกรอิสระตางๆ 

 -  พนักงานหนวยงานเอกชน  
-  เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ  
-  อาชีพอ่ืนๆ ที่ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  
-  ประกอบอาชีพอิสระ 

 

3.  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีการกีฬา 
 -  ผูประกอบการธุรกิจจําหนายสินคาและอุปกรณการกีฬา 
 -  ผูประกอบการธุรกิจสนามกีฬา 
 -  ผูจัดอีเวนทกีฬา 
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 -  ผูจัดการดานบริหารงานฝายตาง ๆ ในสมาคมหรือสโมสรกีฬา 
 -  ตัวแทนซื้อขายหรือผูจัดการนักกีฬา 
 -  นักวิเคราะหและวิจัยตลาดดานกีฬา 
 -  นักวิเคราะหระบบการจัดการขอมูลทางการกีฬา 
 -  เจาหนาที่ดูแลและควบคุมในดานการจัดการแขงขันกีฬาในระดับตาง ๆ 
 -  เจาหนาทีฝ่ายกิจกรรมกีฬาของหนวยงานปกครองสวนทองถิ่น  ที่รับผดิชอบเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพและการออกกําลังกาย   
รวมถึงนโยบายในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของกับกีฬา 
 -  เจาหนาทีใ่นสมาคมกีฬาตาง ๆ  ในประเทศไทย  ทั้งกีฬาเพ่ือมวลชน  กีฬาเพ่ือสุขภาพ  กีฬาเพ่ือความเปนเลิศ  และกีฬาเพ่ืออาชีพ 
 -  เจาหนาที่ประจําศูนยกีฬา  ศูนยธุรกิจที่เกี่ยวของกับวงการกีฬา  อาทิ  ศูนยกีฬาและออกกําลังกาย  ฟตเนส  สนามกอลฟ  สนามแบดมินตัน  สนามฟุตบอล   
และอ่ืน ๆ ที่เกีย่วของ 
 -  เจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของกับกีฬา  อาทิ  เจาหนาที่สงเสริมการขาย  การจดัอีเวนทตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกีฬา 
 -  เจาหนาที่ปฏิบัติงานในหนวยงานสงเสริมการกีฬาของรัฐ  ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวงการกีฬาในประเทศ 
 -  ผูสื่อขาว  อานขาวหรือผูประกาศขาวกีฬาตามสถานีวิทยุ  โทรทศัน 
 -  ผูผลิตสื่อกีฬาผานสื่อออนไลน 
 -  ตําแหนงงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับกีฬา 
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วิทยาเขตจนัทบรีุ 
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รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจําปการศึกษา 2564 

 

คณะเทคโนโลยีสังคม 
หลักสูตร/สาขาวิชา 

 
 

วุฒิ รอบ/จํานวนรบั เกณฑการคัดเลือก 
 Portfolio Quota Admission 

  
Direct 

Admission 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต       
1.การจัดการเพ่ือผูประกอบการ ม.6 15 15 10 15 1. ผลการเรียนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 2.00  

พิจารณาคัดเลือกจาก 
1. คุณสมบัติและรายละเอียดในใบสมคัร 
2. ผลการเรียน 

2.การจัดการทรัพยากรมนุษย ม.6 15 15 10 15 1. ผลการเรียนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 2.00  
พิจารณาคัดเลือกจาก 
1. คุณสมบัติและรายละเอียดในใบสมคัร 
2. ผลการเรียน 
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คณะเทคโนโลยีสังคม 
หลักสูตร/สาขาวิชา 

 
 

วุฒิ   รอบ/จํานวนรบั เกณฑการคัดเลือก 

Portfolio Quota Admission 
  

Direct 
Admission 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต       

3.การจัดการโลจิสติกส ม.6 15 15 10 15 1. ผลการเรียนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 2.00  
พิจารณาคัดเลือกจาก 
1. คุณสมบัติและรายละเอียดในใบสมคัร 
2. ผลการเรียน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

1.เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.6 15 15 15 15 1. ผลการเรียนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 2.00  
พิจารณาคัดเลือกจาก 
1. คุณสมบัติและรายละเอียดในใบสมคัร 
2. ผลการเรียน 

2.ธุรกิจเกษตรดิจิทัล            ม.6 15 15 15 15 1. ผลการเรียนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 2.00  
พิจารณาคัดเลือกจาก 
1. คุณสมบัติและรายละเอียดในใบสมคัร 
2. ผลการเรียน 
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คณะเทคโนโลยีสังคม 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
 
 

วุฒิ  รอบ/จํานวนรบั เกณฑการคัดเลือก 

Portfolio Quota Admission 
  

Direct 
Admission 

 

1.ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรม
ธุรกิจบริการ 

ม.6 15 15 10 15 1. ผลการเรียนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 2.00  
พิจารณาคัดเลือกจาก 
1. คุณสมบัติและรายละเอียดในใบสมคัร 
2. ผลการเรียน 

1.บัญชี         ม.6 15 15 10 15 1. ผลการเรียนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 2.00  
พิจารณาคัดเลือกจาก 
1. คุณสมบัติและรายละเอียดในใบสมคัร 
2. ผลการเรียน 

หลักสูตรอนุปริญญา                

1.ธุรกิจบริการสุขภาพและการ
ทองเที่ยว         

ม.6 15 15 10 15 1. ผลการเรียนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 2.00  
พิจารณาคัดเลือกจาก 
1. คุณสมบัติและรายละเอียดในใบสมคัร 
2. ผลการเรียน 
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แนวทางการประกอบอาชีพ 

 
1.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 ผูสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพวิชาชีพบัญชี  ไดตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543  และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547  และวิชาชีพที่
เกี่ยวของ  ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ  และการเขาทํางานในองคกรหรือหนวยงานภาครัฐ  และเอกชน  ดังน้ี 
 -  ผูทําบัญชี    -  ผูตรวจสอบภายใน 
 -  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต   -  นักออกแบบและวางระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 -  ผูสอบบัญชีภาษีอากร   -  พนักงานบัญชีของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
 -  นักบัญชีตนทุน    -  นักบัญชีบริหาร 
  
3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 -  ผูสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 -  นักออกแบบสื่อดิจิทัลและสื่อสิ่งพิมพ 
 -  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 -  นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต 
 -  ผูประกอบการดานสื่อดิจิทัล 
 -  นักวิเคราะหขอมูล 
 -  นักฝกอบรมดานไอที 
 -  ผูประกอบการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต   วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย 
 -  หัวหนางานฝายบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษยหนวยงานเอกชน 
 -  เจาหนาที่บริหารงานบุคคล  กองการเจาหนาที่หนวยงานของรัฐ 
 -  เจาหนาที่บริหารงานธุรการ 
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 -  นักพัฒนาทรัพยากรมนุษยอิสระ 
 -  เจาหนาทีฝ่กอบรมพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองคกร 
 -  เจาหนาที่บริหารคาตอบแทนและสวัสดิการ 
 -  เจาหนาที่/พนักงาน แรงงานสัมพันธ 
 -  เจาหนาทีใ่หคําปรึกษาดานทรัพยากรมนุษยอิสระ 
 -  ตัวแทนจัดการดานแรงงานตางประเทศ 
 -  เจาหนาที่ประกันสังคม 
5.หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต   วิชาเอกการจัดการเพ่ือผูประกอบการ 
 -  ผูประกอบการใหม/ผูประกอบการในอนาคต 
 -  ผูประกอบการเพ่ือสังคม 
 -  ผูจัดการทั่วไปบริษัทเอกชน 
 -  นักพัฒนาธุรกิจ 
 -  นักวิเคราะหและวางแผนธุรกิจ 
 -  ที่ปรึกษาดานธุรกิจ 
 -  นักพัฒนาธุรกิจชุมชน 
 -  นักการตลาด 
 -  นักวิจัยธุรกจิ 
 -  นักธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
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รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจําปการศึกษา 2564 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
หลักสูตร/สาขาวิชา วุฒิ รอบ/จํานวนรบั เกณฑการคัดเลือก 

Portfolio Quota Admission 
  

Direct 
Admission 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต       
1.พืชศาสตร ม.6 10 8 2 2 1.เกรดเฉลี่ยน 2.00 ขึ้นไป 

2.พิจารณาจากคะแนนผลการเรียน 

2.เทคโนโลยีการผลิตสัตว ม.6 10 20 30 30 1.เกรดเฉลี่ยน 2.25 ขึ้นไป 
2.พิจารณาจากคะแนนผลการเรียน 

3.เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและการจัดการ
ประมง 

ม.6 10 10 10 10 1.เกรดเฉลี่ยน 2.00 ขึ้นไป 
2.พิจารณาจากคะแนนผลการเรียน 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
หลักสูตร/สาขาวิชา วุฒ ิ รอบ/จํานวนรบั เกณฑการคัดเลือก 

Portfolio Quota Admission 
  

Direct 
Admission 

 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต       
4.นวตักรรมอาหารและธุรกจิ  
   4.1 วิชาเอกนวัตกรรมอาหารและ 
         ธุรกจิ 

ม.6 10 10 10 10 1.เกรดเฉล่ียน 2.00 ขึ้นไป 
2.พิจารณาจากคะแนนผลการเรียน 

   4.2 วิชาเอกนวัตกรรมประกอบ 
        อาหารและแปรรูป 

ม.6 10 10 10 10 1.เกรดเฉล่ียน 2.00 ขึ้นไป 
2.พิจารณาจากคะแนนผลการเรียน 

   4.3 วิชาเอกนวัตกรรมอาหารและ 
        โภชนากร 

ม.6 10 10 10 10 1.เกรดเฉล่ียน 2.00 ขึ้นไป 
2.พจิารณาจากคะแนนผลการเรียน 

5.เทคโนโลยีการเกษตร ม.6 15 15 15 15 1.เกรดเฉล่ียน 2.00 ขึ้นไป 
2.พิจารณาจากคะแนนผลการเรียน 

1.วิศวกรรมอุตสาหการ ม.6 30 30 30 30 1.เกรดเฉล่ียน 2.00 ขึ้นไป 
2.พิจารณาจากคะแนนผลการเรียน 

2.วิศวกรรมไฟฟา ม.6 5 5 5 5 1. สอบสัมภาษณ 
2.เกรดเฉล่ียน 2.25 ขึ้นไป 
3.พิจารณาจากคะแนนผลการเรียน 

1.เทคโนโลยีเครื่องกล ม.6 10 10 10 10 1.เกรดเฉลี่ยน 2.00 ขึ้นไป 
2.พิจารณาจากคะแนนผลการเรียน 

  



53 
 

 
 

แนวทางการประกอบอาชีพ 
 

1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพืชศาสตร 
-  นักวิชาการเกษตรดานพืชศาสตรของหนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจและหนวยงานเอกชน 
-  ผูจัดการสวนดานพืชสวน  ไมผล  ผัก  ไมดอกไมประดับ  พืชอุตสาหกรรมและภูมิทศัน 
-  นักวิจัย  และนักวิทยาศาสตรดานพืชศาสตร 
-  อาจารยและนักวิทยาศาสตรดานพืชศาสตร 
-  อาจารยสอนดานการเกษตร 
-  พนักงานขายและสงเสริมการขายสินคาดานการผลิตพืช  และเคมีภัณฑเกษตร 
-  ประกอบอาชีพอิสระ 

2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 
 -  นักวิชาการสัตวบาลประจําฟารมปศุสัตว   -  อาจารย  ผูชวยนักวิจัยดานเทคโนโลยีการผลิตสัตวหรือดานสัตวศาสตร 
 -  รับราชการ  นักวิชาการเกษตร  เจาหนาที่ปศุสัตว  -  ประกอบอาชีพอิสระ 
 -  พนักงานสงเสริมการขายบริษัทเอกชน  พนักงานธนาคารฝายสินเช่ือเกษตร 
3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและการจัดการประมง 

 -  นักวิชาการเกษตรดานการประมงของหนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจและหนวยงานเอกชน 
 -  ผูจัดการหรอืนักปฏิบัติงานในฟารมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าหรือบริษัทเอกชนดานสิ่งแวดลอม 
 -  นักวิจัยและนักวิทยาศาสตรดานการประมง  การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและดานสิ่งแวดลอม 
 -  อาจารยสอนดานการประมงหรือสิ่งแวดลอม 
 -  พนักงานขายและสงเสริมการขายสินคาและเคมีภัณฑดานการประมงและสิ่งแวดลอม 
 -  ประกอบอาชีพอิสระ  อาชีพสวนตัว เชน เจาของฟารมสัตวนํ้า  นักธุรกิจสินคาประมง 
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4.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ  วิชาเอกนวัตกรรมอาหารและโภชนาการ/วิชาเอกนวัตกรรมธุรกิจอาหาร 
 -  นวัตกรดานอาหารและโภชนาการ 
 -  นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 
 -  ผูประกอบการธุรกิจอาหารและธุรกิจแฟรนไชส 
 -  ผูจัดการรานอาหารแฟรนไชส 
 -  นักวิชาการ  นักวิทยาศาสตร  โภชนาการ  นักวิเคราะหในหนวยงานราชการ เชน  สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  กรมวิทยาศาสตรบริการ  กรมวิทยาศาสตรการแพทย  สถาบันอาหาร  และหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ 
5.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
 -  นักวิชาการเกษตรของหนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานเอกชน  หนวยงานปกครองสวนทองถิ่น  และหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
 -  นักพัฒนาการเกษตรของหนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานเอกชน  หนวยงานปกครองสวนทองถิ่น  และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 -  นักสงเสริมการเกษตรของหนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานเอกชน  หนวยงานปกครองสวนทองถิ่น  และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 -  นักวิชาการควบคุมดูแลไมผล  ผัก  ไมดอกไมประดับ  พืชไรและพืชอุตสาหกรรม 
 -  ครูผูสอนดานการเกษตรในสถาบันการศึกษา 
 -  พนักงานในภาคธุรกิจเอกชนทางดานการเกษตร  (พืช  สัตว  และประมง) 
 -  พนักงานฝายสินเช่ือทางการเกษตร 
 -  ประกอบอาชีพอิสระสวนตัว 
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6.หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 
 -  งานภาครัฐ  อาทิเชน  นายชางเครื่องกล  (งานซอมบํารุงเครื่องจักร, ดานการควบคุมเครื่องจักรกลและดานงานออกแบบเครื่องจักรกล)  ครูอาชีวศึกษา 
(วิทยาลัยเทคนิค , วิทยาลัยการอาชีพ และวิทยาลัยสารพัดชาง) เจาหนาที่เครื่องจักรกลเกษตร  เปนตน 
 -  งานภาคเอกชน  งานดานการออกแบบเครื่องจักรกลและเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร  ผูดูแลงานดานพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม  งานดานระบบควบคุม
อัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม  งานตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องจักรกล  ระบบทําความเย็นและปรับอากาศ  หมอไอนํ้าและระบบทอในโรงงานอุตสาหกรรม  เปนตน 
 -  ประกอบธุรกิจสวนตัว  อาทิเชน  ผูออกแบบและติดต้ังระบบความเย็นและปรับอากาศภายในอาคาร  ผูติดต้ังเครื่องจักรกล  ผูผลิตช้ินสวนเครื่องจักร  ผู
ซอมแซมเครื่องยนตและกลไก  ผูออกแบบและติดต้ังสายพานการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม  เปนตน 
7.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 -  ขาราชการ 
 -  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 -  วิศวกรในสถานประกอบการทั้งในและตางประเทศ 
 -  ประกอบอาชีพอิสระ 
8.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
 -  วิศวกรไฟฟา 
 -  วิศวกรออกแบบระบบไฟฟาและพลังงาน 
 -  นักวิชาการในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  เชน  พลังงานไฟฟา ฯลฯ 
 -  ผูประกอบการดานวิศวกรรมไฟฟา 
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วิทยาเขตอเุทนถวาย 
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รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจําปการศึกษา 2564 

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 
หลักสูตร/สาขาวิชา วุฒ ิ รอบ/จํานวนรบั เกณฑการคัดเลือก 

Portfolio Quota Admission Direct 
Admission 

 

1.วิศวกรรมกอสราง ม.6 20 20 20 20 1. สอบสมัภาษณ 
2. เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 
3. รอบที่ 1 ตองมีแฟมสะสมผลงาน  (Portfolio) 
4. พิจารณาจากคะแนนผลการเรียน 

2.วิศวกรรมโยธา ม.6 30 20 20 20 1.รับผูสมคัรวุฒิ (ม.6) แผนการเรียนวิทย – คณิต 
2.หากผูสมัครมีคุณสมบัติที่นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตน 

  ใหอยูในดุลพินิจของอาจารยประจําหลักสูตร 

3. สอบสัมภาษณ 

4. เกรดเฉล่ีย 2.00 ขึ้นไป 

5. รอบที่ 1 ตองมีแฟมสะสมผลงาน  (Portfolio) 

6. พิจารณาจากคะแนนผลการเรียน 
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คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 
หลักสูตร/สาขาวิชา วุฒ ิ รอบ/จํานวนรบั เกณฑการคัดเลือก 

Portfolio Quota Admission Direct 
Admission 

 

1.เทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ม.6 30 20 20 20 1. สอบสมัภาษณ 
2. เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 
3. รอบที่ 1 ตองมีแฟมสะสมผลงาน  (Portfolio) 
4. พิจารณาจากคะแนนผลการเรียน 

2.สถาปตยกรรมภายใน ม.6 30 20 20 20 1. สอบสมัภาษณ 
2. เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 
3. รอบที่ 1 ตองมีแฟมสะสมผลงาน  (Portfolio) 
4. พิจารณาจากคะแนนผลการเรียน 

3. เทคโนโลยีการออกแบบลิตภัณฑ 
    อุตสาหกรรม 

ม.6 30 20 20 20 1. สอบสมัภาษณ 
2. เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 
3. รอบที่ 1 ตองมีแฟมสะสมผลงาน  (Portfolio) 
4. พิจารณาจากคะแนนผลการเรียน 

1.การจดัการโลจิสติกส ม.6 30 20 20 20 1. สอบสัมภาษณ 
2. เกรดเฉล่ีย 2.00 ขึ้นไป 

3. รอบที่ 1 ตองมีแฟมสะสมผลงาน  (Portfolio) 

4. พิจารณาจากคะแนนผลการเรียน 
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แนวทางการประกอบอาชีพ 

 
1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 -  นักวิชาการหรือนักวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิศวกรรมโยธา 
 -  วิศวกรในหนวยงานภาคเอกชน  เชน  วิศวกรโยธา  วิศวกรโครงการ  วิศวกรออกแบบ 
 -  รับราชการ 
 -  รฐัวิสาหกิจ 
 -  ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวของกับงานทางดานวิศวกรรมโยธา  เชน  เจาของกิจการ  บริษัทรับเหมากอสราง  บริษัทวิศวกรที่ปรกึษา  เปนตน 
 
2.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมกอสราง 
 -  นักวิชาการหรือนักวิจัยที่เกี่ยวของกับงานกอสราง  

-  รับราชการวิศวกรในหนวยงานรัฐและเอกชน เชน วิศวกรกอสราง วิศวกรโครงการ วิศวกรควบคุมงานกอสราง  

-  ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวของกับงานกอสราง เชน เจาของกิจการ บริษัทรับเหมากอสราง บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา เปนตน 

 

3.หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
 3.1  หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 
  -  สถาปนิก 
  -  นักวิจัยและนักวิชาการดานสถาปตยกรรม 
  -  ผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาแบบงานกอสราง 
 3.2  หนวยงานเอกชน 
  -  สถาปนิก     -  อาชีพอิสระอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับงานดานสถาปตยกรรม 
  -  ผูเช่ียวชาญดานการจัดการอาคาร  -  ผูพัฒนาวัสดุกอสราง 
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4.หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน 
 -  ภาครฐั  ไดแก  ชางออกแบบ  นายชางชํานาญการ  อาจารยในสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
 -  รฐัวิสาหกิจ  ไดแก  ฝายออกแบบ  ควบคุมงานกอสราง 
 -  ภาคเอกชน  ไดแก  สถาปนิกควบคุมงานสถาปตยกรรมภายในและตกแตงภายใน  นักออกแบบตกแตงภายใน 
 -  ประกอบอาชีพอิสระ  ไดแก  นักออกแบบตกแตงภายใน  ผูรับเหมาตกแตงภายใน 
 
5.หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 -  บุคลากรดานการออกแบบผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมการออกแบบและผลิต  ของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 -  นักวิชาการทางดานงานเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 -  ผูประกอบการดานการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทุกประเภท  เชน  อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร  เครื่องใชไฟฟา  ผลิตภัณฑสําหรับเด็ก  บรรจุภัณฑ ฯลฯ  
รวมถึงอุตสาหกรรมดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
6.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
 -  นักปฏิบัติการคลังสินคา/ผูควบคุมสินคาคงคลัง 
 -  พนักงานบริหารงานดานโลจิสติกสและซพัพลายเชน 
 -  พนักงานวางแผนและวิเคราะหเสนทางการขนสง 
 -  นักปฏิบัติการลานกองตูคอนเทนเนอรสินคา 
 -  พนักงานควบคุมรถยกสินคา 
 -  พนักงานจัดซื้อและจัดหา 
 -  พนักงานนําเขาและสงออก 
 -  รับราชการในหนวยงานที่เกี่ยวของ  เชน  กรมศลุกากร  กรมการขนสงทางบก 
 -  นักวางแผนอุปสงคและอุปทาน 
 -  ประกอบอาชีพสวนตัวทางดานการบริการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
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