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1.1 คุณสมบัติของผูสมัคร 

 เปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตามท่ีกำหนดไวในหลักสูตร 

    ไมเปนคนวิกลจริตหรือโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่จะเปนอุปสรรคตอ

การศึกษา 

 ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 

1.2 การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ใหเปนไปตามระเบียบการรับสมัครสอบ

คัดเลือกบุคคเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปการศึกษา 2565 รอบ TCAS2 ประเภทสถานศึกษาเครือขาย 

(นักเรียนสมัครดวยตนเอง) หรือวิธีการคัดเลือกอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

1.3 ผู สมัครตองทำการสมัครที ่เว็บไซต http://admissions.rmutk.ac.th เทานั ้น โดยตอง

บันทึกขอมูลท่ีเปนความจริงทุกประการ และผูสมัครยินยอมใหมหาวิทยาลัยนำขอมูลในการสมัครไปใชประโยชน

ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร ทั้งนี้หากภายหลังมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาขอมูลของผูสมัครไมถูกตอง หรือ        

ขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ผูสมัครยินยอมใหมหาวิทยาลัยเพิกถอนสิทธิ์การสมัครสอบ

คัดเลือก และไมขอรับเงินคืนคาสมัครสอบคัดเลือกไมวากรณีใด ๆ 

1.4 ผ ู สม ัครจะต องทำการลงทะเบ ียนท่ีระบบการค ัดเล ือกกลางบ ุคคลเข  าศ ึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา (ระบบ TCAS) ท่ี www.mytcas.com (หากภายหลังผูสมัครสอบ สอบผานการคัดเลือกฯ แต

ไมไดลงทะเบียนภายในวัน/เวลาที่กำหนด ผูสมัครสอบจะไมสามารถยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาได และมหาวิทยาลัยจะ

ถือวาผูสมัครสละสิทธิ์ในการเขาศึกษาตอ) 

1.5 ผูสมัครตองไมมีสถานะการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาอยูในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขา

ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ระบบ TCAS) หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบ จะถือวาการสมัครสอบคัดเลือก 

ในครั้งนี้เปนโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาสมัครสอบคัดเลือกไมวากรณีใด ๆ 

1.6 ผูสมัครจะตองศึกษาและติดตามกำหนดการขาวสารตาง ๆ ที่ประกาศจากเว็บไซตรับสมคัร  

http://admissions.rmutk.ac.th หรือเว็บไซตหลักของมหาวิทยาลัย www.rmutk.ac.th เทานั้น มหาวิทยาลัย

จะไมรับผิดชอบขอมูลขาวสารท่ีมาจากแหลงเว็บไซตอ่ืน ซ่ึงผูสมัครจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ไมไดท้ังสิ้น 

1.7 กรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื ่องมาจากผูสมัคร จะถือวาผู สมัครสอบรายนั ้นเปนผู ขาด

คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน และผูสมัครจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ไมไดท้ังสิ้น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปการศึกษา 2565 

รอบ TCAS2 ประเภทสถานศึกษาเครือขาย (นักเรียนสมัครดวยตนเอง) 

 

1. ขอปฏิบัติการสมัครสอบ 

http://www.mytcas.com/
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1.8 ผูสมัครจะตองชำระเงินคาสมัครสอบคัดเลือกจำนวน 300 บาท (ไมรวมคาธรรมเนียม ถามี) 

ผานชองทางการรับชำระเงินตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไวในใบแจงการชำระเงินคาสมัครสอบคัดเลือก (ใบ Pay-in) 

1.9 หากผูสมัครชำระเงินคาสมัครสอบคัดเลือกมากกวาในใบแจงการชำระเงินคาสมัครสอบ

คัดเลือก มหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ 

1.10  กรณีผูสมัครชำระเงินคาสมัครสอบคัดเลือกนอยกวาในใบแจงการชำระเงินคาสมัครสอบ

คัดเลือก ผูสมัครตองชำระคาสมัครสอบคัดเลือกใหมเต็มจำนวน สวนที่ชำระไวแลวมหาวิทยาลัยจะไมคืนใหไมวา

กรณีใด ๆ 

1.11 หากผู สมัครไมชำระเง ินคาสมัครสอบคัดเลือกภายในวันเวลาที ่มหาวิทยาลัยกำหนด 

มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการเขาสอบคัดเลือกคัดเลือกและขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาสมัครสอบคัดเลือกทุกกรณี 

1.12 หากผูสมัครไดชำระเงินคาสมัครสอบคัดเลือกในคณะ/หลักสูตรที่ผู สมัครเลือกไวแลว 

ภายหลังตองการเปลี่ยนคณะ/หลักสูตรที่ไดเลือกไว ผูสมัครตองชำระคาสมัครสอบคัดเลือกในคณะ/หลักสูตร       

ที ่ผู สมัครเลือกใหมอีกครั ้ง สวนขอมูลการสมัครคณะ/หลักสูตรเดิมที ่ไดชำระคาสมัครสอบคัดเลือกไวแลว 

มหาวิทยาลัยจะทำการยกเลิกขอมูลการสมัครและขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาสมัครสอบคัดเลือก 

1.13 อยาหลงเชื่อบุคคลที่แอบอางวา สามารถชวยเหลือทานใหเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยเสียคาใชจายตาง ๆ 

1.14 ผูสมัครจะตองตรวจสอบคำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล วุฒิที่รับเขาศึกษา และขอมูลอื่น ๆ 

ใหถูกตองกอนท่ีจะยืนยันการสมัคร ท้ังนี้มหาวิทยาลัยจะไมรับแจงในการเพ่ิมหรือแกไขขอมูลของผูสมัครไมวากรณี

ใด ๆ ท้ังสิ้น 

1.15 หากผูสมัครผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาศึกษาตอ โดยไดชำระเงินคาบำรุงการศึกษา 

คาลงทะเบียน คาสนับสนุนการจัดการศึกษา และคาธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแลว 

แตภายหลังไมประสงคจะศึกษาตอในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาใชจายทั้งหมด หรือ

พบวาคุณสมบัติของผูเขาศึกษาไมตรงตามหลักสูตร หรือไมสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม กอนวันเปดภาค

การศึกษาท่ี 1/2565 มหาวิทยาลัยจะทำการถอนรายชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา และขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน

คาใชจายท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

1.16 ผู มีสิทธิ ์เขาศึกษาจะมีสถานภาพเปนนักศึกษาโดยสมบูรณ เมื ่อไดทำการขึ ้นทะเบียน

นักศึกษา ชำระคาบำรุงการศึกษา คาลงทะเบียน คาสนับสนุนการจัดการศึกษา และคาธรรมเนียมการศึกษา      

ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย พรอมนำสงเอกสารรายงานตัวเปนนักศึกษา

ใหมดวยตนเอง ภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

1.17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอสงวนสิทธิ ์ที ่จะไมจัดการเรียนการสอน       

ในหลักสูตรท่ีมีจำนวนผูข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาไมเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
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ปฏิทินการดําเนินการรับสมัครฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ผูสมัครจะตองศึกษาและติดตามกำหนดการ

ขาวสารตาง ๆ ที่ประกาศจากเว็บไซตรับสมัคร http://admissions.rmutk.ac.th หรือเว็บไซตหลักของมหาวิทยาลัย 

www.rmutk.ac.th เทานั้น มหาวิทยาลัยจะไมรับผิดชอบขอมูลขาวสารที่มาจากแหลงเว็บไซตอื ่นซึ่งผูสมัครจะเรียกรอง

คาเสียหายใด ๆ ไมไดท้ังสิ้น 

 

 

กำหนดการ กิจกรรมท่ีปฏิบัติ ผูดำเนินการ 

21 ก.พ. – 7 เม.ย. 65 สมัครผานเว็บไซต http://admissions.rmutk.ac.th 

ผูสมัคร 21 ก.พ. – 7 เม.ย. 65 

ชำระเงินคาสมัครสอบคัดเลือกจำนวน 300 บาท (ไมรวมคาธรรมเนียม ถามี) 

ผ านช องทางการร ับชำระเง ินตามที ่มหาว ิทยาล ัยกำหนดไว ในใบแจง            

การชำระเงินคาสมัครสอบคัดเลือก (ใบ Pay-in) 

เริ่ม 9 ธ.ค. 64 ลงทะเบียนเขาใชงานระบบ TCAS65 ท่ีเว็บไซต www.mytcas.com 

20 เม.ย. 65 ประกาศรายชื่อผูสมัครสอบคัดเลือกท่ี http://admissions.rmutk.ac.th 

มหาวิทยาลัย 23 เม.ย. 65 
สอบสัมภาษณ หรือคัดเลือกโดยวิธีการอื่นท่ีคณะ/หลักสูตรกำหนดตามความ

เหมาะสม 

3 พ.ค. 65 ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกท่ีเว็บไซต http://admissions.rmutk.ac.th 

4 - 5 พ.ค. 65 ผูผานการคัดเลือกทำการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาท่ีเว็บไซต www.mytcas.com ผูผานการ

คัดเลือก 6 พ.ค. 65 สละสิทธิ์เขาศึกษา (เฉพาะผูท่ีตองการสละสิทธิ์) ท่ีเว็บไซต www.mytcas.com 

13 พ.ค. 65 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาท่ีเว็บไซต http://admissions.rmutk.ac.th มหาวิทยาลัย 

13 - 31 พ.ค. 65 

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทำการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม โดยบันทึกขอมูลประวัติ

นักศึกษา และชำระคาบำรุงการศึกษา คาลงทะเบียน คาสนับสนุนการจัด

การศึกษา และคาธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ผูมีสิทธิ์เขา

ศึกษา 

1 – 30 มิ.ย. 65 รายงานตัวนักศึกษาใหม 

20 มิ.ย. 65 เปดภาคการศึกษาท่ี 1/2565 มหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ปฏิทินการดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก 

file:///F:%5CMy%20Drive%5C%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%97%5CFileStrem_%5CFlieStrem_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%5C%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202565%5C6%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%5C%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%20%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20(Pay%20in)%20%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C%20http:%5Creg.rmutk.ac.th%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99
file:///F:%5CMy%20Drive%5C%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%97%5CFileStrem_%5CFlieStrem_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%5C%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202565%5C6%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%5C%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%20%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20(Pay%20in)%20%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C%20http:%5Creg.rmutk.ac.th%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99
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3.  ข้ันตอนการสมัคร 

1. ศึกษารายละเอียดระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือก

บุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปการศึกษา 2565 

รอบ TCAS2 ประเภทสถานศึกษาเครือขาย (นักเรียนสมัคร

ดวยตนเอง) 

 
2. บันทึกขอมูลการสมัครสอบท่ีเว็บไซตรับสมัคร 

http://admissions.rmutk.ac.th 

3. ชำระเงินคาสมัครสอบคัดเลือกจำนวน 300 บาท   

(ไมรวมคาธรรมเนียม ถามี) ผานชองทางการรับชำระ

เงินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไวในใบแจงการชำระเงิน  

คาสมัครสอบคัดเลือก (ใบ Pay-in) 

5. ตรวจสอบประกาศรายชื่อผูสมัครสอบและขอปฏิบัติ

ในการสอบ ท่ี http://admissions.rmutk.ac.th 

9. ตรวจสอบประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาท่ีเว็บไซต

รับสมัคร http://admissions.rmutk.ac.th  

10. ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทำการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม 

โดยบันทึกขอมูลประวัตินักศึกษา และชำระคาบำรุง

การศึกษา คาลงทะเบียน คาสนับสนุนการจัดการศึกษา 

และคาธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตร ี

************ หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีอีเมล admissions@mail.rmutk.ac.th ************ 

ในวันที่ประกาศรายชื่อผูสมัครสอบคัดเลือก หากมีผูสมัครสอบที่ไดชำระเงินคาสมัครสอบคัดเลือกเรียบรอย

แลว แตตรวจสอบไมพบรายชื่อผูสมัครสอบ ใหแจงรายละเอียดพรอมกับแนบหลักฐานการชำระเงิน     

คาสมัครสอบมาที่อีเมล admissions@mail.rmutk.ac.th 

 

6. เขาร ับการสอบสัมภาษณ หรือการคัดเล ือกโดย

วิธีการท่ีคณะ/หลักสูตรกำหนด 

4. ลงทะเบียนเขาใช งานระบบ TCAS65 ท่ีเว ็บไซต 

www.mytcas.com 

8. ผูผานการคัดเลือกทำการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาท่ี

เว็บไซต www.mytcas.com 

7. ตรวจสอบประกาศรายชื ่อผ ู ผ านการคัดเล ือกท่ี

เว็บไซตรับสมัคร http://admissions.rmutk.ac.th 

mailto:admissions@mail.rmutk.ac.th
mailto:admissions@mail.rmutk.ac.th
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4.1 ผูสมัครที่มีคุณวุฒิ/คุณสมบัติตรงตามหลักสูตรที่กำหนดไวในระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล

เขาศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปการศึกษา 2565 รอบ TCAS2 ประเภทสถานศึกษาเครือขาย 

(นักเรียนสมัครดวยตนเอง) 

4.2 พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ 

4.3 หรือพิจารณาโดยวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีคณะ/หลักสูตรกำหนดตามความเหมาะสม 

 

5.1 แบบฟอรมใหความยินยอมเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (ดาวนโหลดท่ี http://admissions.rmutk.ac.th) 

5.2 ใบเขาสอบสัมภาษณ ท่ีกรอกขอความครบถวน ถูกตอง ชัดเจน ดาวนโหลดไดท่ี 

http://reg.rmutk.ac.th/registrar/apphome.asp 

5.3 บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารทางราชการอื่นที่มีรูปถายพรอมหมายเลขประจำตัวประชาชน 

(สำหรับใชในการยืนยันตัวตน) 

5.4 ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) 

5.5 ใบรับรองแพทย ที่ทำการทดสอบแบบ Ishihara test (เฉพาะหลักสูตรที่ระบุวาตองผานการทดสอบ

ตาไมบอดสี) 

5.6 แฟมสะสมผลงาน (ถามี)  

หมายเหตุ กรณีท่ีหลักฐานหรือเอกสารของผูสมัครสอบคัดเลือกไมสมบูรณ หรือมีคุณสมบัติไมเปนไป

ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ใหอยูท่ีดุลพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร หรือคณะกรรมการ

สอบคัดเลือก 

 

คณะ/หลักสูตร ภาคปกต ิ หลักสูตรพิเศษ 

คณะศิลปศาสตร 
 

 

ศศ.บ. การทองเท่ียว 13,820 - 

ศศ.บ. การโรงแรม 13,820 - 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 13,820 - 

ศศ.บ. ภาษาญี่ปุน 13,820 - 

4.   เกณฑการคัดเลือก 

5.   หลักฐานและเอกสารท่ีใชในวันสอบ 

  

6.   อัตราการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน คาสนับสนุนการจัดการศึกษา และคาธรรมเนียม

การศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาท่ี 1/2565 
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คณะ/หลักสูตร ภาคปกต ิ หลักสูตรพิเศษ 

ศศ.บ. การออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑภูมิปญญาไทย 13,820 - 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

 

วท.บ. เคมี 14,820 - 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร / วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 14,820 - 

วท.บ. วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพและความงาม 14,820 - 

วท.บ. เทคโนโลยีชวีภาพเพ่ืออุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดลอม 14,820 - 

วท.บ. เทคโนโลยีพลังงานเพ่ือสิ่งแวดลอม (ปกติ) 14,820 - 

ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 15,970 - 

ทล.บ. เทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร 15,970 - 

ทล.บ. เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ 15,970 - 

วท.บ. เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 15,970 - 

ทล.บ. เทคโนโลยีการพิมพดจิิทัลและออกแบบบรรจุภัณฑ 15,970 - 

ทล.บ. เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน 15,970 - 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
 

 

อส.บ. เทคโนโลยียานยนตสมัยใหม 15,970 - 

อส.บ. วิศวกรรมการผลิต 15,970 - 

ค.อ.บ. เครื่องกล 15,970 - 

ค.อ.บ. อุตสาหการ 15,970 - 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
 

 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 15,970 - 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 15,970 - 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 15,970 - 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 15,970 - 

วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 15,970 - 

วศ.บ. วิศวกรรมเคมี 15,970 - 

วศ.บ. วิศวกรรมสำรวจ 15,970 - 

วศ.บ. วิศวกรรมอัตโนมัติและหุนยนต 15,970 - 
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คณะ/หลักสูตร ภาคปกต ิ หลักสูตรพิเศษ 

คณะบริหารธุรกิจ 
 

 

บธ.บ. การเงิน 13,770 - 

บธ.บ. การสื่อสารธุรกิจระหวางประเทศ 13,770 - 

บธ.บ. การประเมินราคาทรัพยสิน 13,770 - 

บธ.บ. การจัดการ กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป 13,770 - 

บธ.บ. การจัดการ กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 13,770 - 

บธ.บ. การตลาด กลุมวิชาการบริหารการตลาด 13,770 - 

บธ.บ. การตลาด กลุมวิชาการตลาดระหวางประเทศ 13,770 - 

บธ.บ. ระบบสารสนเทศ 15,270 - 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
 

 

ศษ.บ. คหกรรมศาสตรศึกษา 14,820 - 

คศ.บ. อาหารและโภชนาการ 14,820 - 

คศ.บ. เทคโนโลยีเสื้อผาและแพตเทิรน 14,820 - 

ทล.บ. การออกแบบแฟชั่น 14,820 - 

วท.บ. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 14,820 - 

วท.บ. การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 14,820 - 

คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
 

 

วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งทอ 15,970 - 

ทล.บ. ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 15,970 - 

บธ.บ. ผูประกอบการธุรกิจแฟชั่น (ภาษาไทย) - 42,050 

วิทยาลัยนานาชาติ 
 

 

บธ.บ. การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 43,170 - 

ศศ.บ. การทองเท่ียวและการบริการ 43,170 - 

***** หมายเหตุ ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบอีกครั้งท่ีเว็บไซต http://admissions.rmutk.ac.th ***** 
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ลำดับ รหัส หลักสูตร จำนวนรับ การคัดเลือก 

หลักสูตร 4 ป 

1 51010 ศศ.บ. การทองเท่ียว (ปกติ) 2 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ำ (GPAX) 2.70 

- หลักสูตรสอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ีหลักสูตร

กำหนดตามความเหมาะสม 

2 51020 ศศ.บ. การโรงแรม (ปกติ) 10 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ำ (GPAX) 2.00 

- หลักสูตรสอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ีหลักสูตร

กำหนดตามความเหมาะสม 

3 51030 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารสากล (ปกติ) 

10 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ำ (GPAX) 2.75 

- หลักสูตรสอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ีหลักสูตร

กำหนดตามความเหมาะสม 

4 51050 ศศ.บ. ภาษาญี่ปุน (ปกติ) 5 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ำ (GPAX) 2.75 

- หลักสูตรสอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ีหลักสูตร

กำหนดตามความเหมาะสม 

5 51090 ศศ.บ. การออกแบบนวัตกรรม

ผลิตภัณฑภูมิปญญาไทย 

(ปกติ) 

20 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ำ (GPAX) 2.00 

- หลักสูตรสอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ีหลักสูตร

กำหนดตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรที่เปดรับ 
  

 

คณะศิลปศาสตร 
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คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  4 ป 

การทองเท่ียว สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกสาย 

การโรงแรม สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

คุณสมบัติเพ่ิมเติม ไมพิการทางรางกาย น้ำหนักเหมาะสมกับสวนสูงเพ่ือ

ความหมาะสมกับงานอาชีพการโรงแรม 

 นักศึกษาชาย ตองมีสวนสูงไมต่ำกวา 165 เซนติเมตร น้ำหนักต่ำสุด 53 

กิโลกรัม สูงสุดไมเกิน 70 กิโลกรัม 

 นักศึกษาหญิง ตองมีสวนสูงไมต่ำกวา 155 เซนติเมตร น้ำหนักต่ำสุด 45 

กิโลกรัม สูงสุดไมเกิน 60 กิโลกรัม 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

มีผลการเรียนเฉลี่ยข้ันต่ำของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 2.00 

คุณสมบัติเพ่ิมเติม มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษพูดสื่อสารใน

ชีวิตประจำวันได 

ภาษาญี่ปุน สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

การออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ

ภูมิปญญาไทย 

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกสาย หรือเทียบเทา 

 

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเท่ียว) 

1. อาชีพเก่ียวกับธุรกิจนำเท่ียว ตัวแทนนำเท่ียว 

- มัคคุเทศก (Tour Guide) 

- ผูแนะนำการเดินทาง (Travel Consultant) 

- ตัวแทนทองเท่ียว (Travel Agencies)  

- งานขายและการตลาด (Sales and Marketing) 

- งานออกตั๋วโดยสาร (Ticketing Officer) 

- งานจอง (Reservations Officer) 

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 
  

 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
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- ฝายปฎิบัติการทัวร (Tour Operation) 

- พนักงานบนเรือสำราญ (Cruise Line Staff) 

2. ตำแหนงงานในองคกรท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว 

- เจาหนาท่ีดานการทองเท่ียวกระทรวงทองเท่ียวและกีฬา 

- เจาหนาท่ีดานการทองเท่ียวการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

- เจาหนาท่ีดานการทองเท่ียวกรมการทองเท่ียว 

- เจาหนาท่ีประจำแหลงทองเท่ียวภาครัฐบาลและเอกชน 

- นักพัฒนาการการทองเท่ียวองคการบริหารสวนตำบล  องคการบริหารสวนจังหวัด   

- ตำรวจทองเท่ียว  กองบังคับการตำรวจทองเท่ียว 

- เจาหนาท่ีหนวยงานอุทยานแหงชาติ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม) 

1. ผูประกอบการในธุรกิจโรงแรม 

2. ผูประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรม ไดแก พนักงานบริการสวนหนาในโรงแรม พนักงานบริการ

อาหารและเครื่องดื่ม พอครัว พอครัวขนมปงอบ และพนักงานแมบานในโรงแรม (จาก

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาธุรกิจโรงแรม) 

3. ผูประกอบอาชีพในธุรกิจการบนิและธุรกิจบริการอ่ืนๆ 

4. เจาหนาท่ีในหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล) 

 นักศึกษาท่ีเรียนสำเร็จหลักสูตรนี้สามารถประกอบวิชาชีพท่ีใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการสื่อสาร ไม

วาจะเปนหนวยงาน รัฐบาล ธรุกิจในประเทศ ตางประเทศ หรือประกอบอาชีพอิสระ อาชีพท่ีนักศึกษาอาจจะ

ทำ อาทิ 

1. นักวิเทศสัมพันธ 

2. นักประชาสัมพันธ 

3. เลขานุการ 

4. พนักงานตอนรับ 

5. เจาหนาท่ีลูกคาสัมพันธ 

6. นักแปลเอกสาร 

7. นักสื่อสารธุรกิจระหวางประเทศ 

8. อาจารย 
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ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญ่ีปุน) 

1. อาจารย 

2. มัคคุเทศก 

3. ลาม 

4. นักแปล 

5. เจาหนาท่ีสถานทูต 

6. พนักงานบริษัท 

7. พนักงานธนาคาร 

8. เลขานุการ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑภูมิปญญาไทย) 

1. นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑภูมิปญญาไทย 

2. วิทยากรฝกอบรมงานหัตถศิลปภูมิปญญาไทย 

3. นักพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 

4. นักวิชาการดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 

5. ธุรกิจสวนตัว (งานหัตถศิลป) 

6. เจาหนาท่ีสงเสริมผลิตภัณฑชุมชน  

7. ผูสอนงานหัตถศิลปภูมิปญญาไทย 

8. นักเขียนบทความทางดานผลิตภัณฑชุมชน 

9. ผูบริหาร/หัวหนางานดานการออกแบบในสถานประกอบการ 

10. หัวหนาโครงการในหนวยงานทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

11. นักออกแบบบรรจุภัณฑ 

12. นักออกแบบธุรกิจบริการ 

 

 

 

หมายเหตุ 

- ผูสมัครสอบคัดเลือกตองมีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ 

- มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมจัดการเรียนการสอน ในกรณีท่ีหลักสูตรมีจำนวนผูข้ึนทะเบียนเปน

นักศึกษาไมเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

- คุณสมบัติของผูเขาศึกษา เกณฑการคัดเลือก และจำนวนการรับ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ

เหมาะสมโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

- สำหรับผูท่ีไมเขาเกณฑดังกลาวใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร หรือคณะกรรมการสอบ

คัดเลือก 
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ลำดับ รหัส หลักสูตร จำนวนรับ การคัดเลือก 

หลักสูตร 4 ป 

1 52030 วท.บ. เคมี (ปกติ) 30 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ำ (GPAX) 2.00 

- หลักสูตรสอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ีหลักสูตร

กำหนดตามความเหมาะสม 

2 52070 ทล.บ. ออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ปกติ) 

10 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ำ (GPAX) 2.00 

- หลักสูตรสอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ีหลักสูตร

กำหนดตามความเหมาะสม 

3 52080 ทล.บ. เทคโนโลยีการถายภาพ

และภาพยนตร (ปกติ) 

20 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ีหลักสูตรกำหนดตาม

ความเหมาะสม 

4 52100 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร /

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ปกติ) 

30 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ีหลักสูตรกำหนดตาม

ความเหมาะสม 

5 52120 ทล.บ. เทคโนโลยีเครื่องเรือนและ

การออกแบบ (ปกติ) 

10 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ีหลักสูตรกำหนดตาม

ความเหมาะสม 

6 52140 วท.บ. เทคโนโลยีและการจัดการ

ความปลอดภัยของอาหาร (ปกติ) 

2 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ำ (GPAX) 2.50 

- หลักสูตรสอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ีหลักสูตร

กำหนดตามความเหมาะสม 

 

 

หลักสูตรที่เปดรับ 
  

 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 



 

- 15 - 

 

ระเบียบการรับสมคัรสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปรญิญาตรี ประจำปการศึกษา 2565 

รอบ TCAS2 ประเภทสถานศึกษาเครือขาย (นักเรยีนสมคัรดวยตนเอง) 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

V2 7 ธ.ค. 64 

 

 

ลำดับ รหัส หลักสูตร จำนวนรับ การคัดเลือก 

7 52170 วท.บ. วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ

และความงาม (ปกติ) 

15 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ำ (GPAX) 2.00 

- หลักสูตรสอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ีหลักสูตร

กำหนดตามความเหมาะสม 

8 52180 ทล.บ. เทคโนโลยีการพิมพดิจิทัล

และออกแบบบรรจุภัณฑ (ปกติ) 

30 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ีหลักสูตรกำหนดตาม

ความเหมาะสม 

9 52190 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือ

อุตสาหกรรมเกษตรและ

สิ่งแวดลอม (ปกติ) 

30 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ีหลักสูตรกำหนดตาม

ความเหมาะสม 

10 52200 วท.บ. เทคโนโลยีพลังงานเพ่ือ

สิ่งแวดลอม (ปกติ) 

10 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ีหลักสตูรกำหนดตาม

ความเหมาะสม 

11 52210 ทล.บ. เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและ

สื่อสารมวลชน (ปกติ) 

10 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ีหลักสูตรกำหนดตาม

ความเหมาะสม 

 

 

 

คุณสมบัติของผูเขาศกึษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  4 ป 

เคมี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย-คณิต หรือ เทียบเทา 

- มีจำนวนหนวยกิตข้ันต่ำของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 

- มีจำนวนหนวยกิตข้ันต่ำของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
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คุณสมบัติของผูเขาศกึษา 

เทคโนโลยีและการจัดการ

ความปลอดภัยของอาหาร 

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย-คณิต หรือ  

สายศิลป-คำนวณ หรือเทียบเทา 

- มีจำนวนหนวยกิตข้ันต่ำของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรรวมกับวิทยาศาสตรไมนอย

กวา 16 หนวยกิต แบงเปนคณิตศาสตรไมนอยกวา 10 หนวยกิต และ วิทยาศาสตรไมนอย

กวา 6 หนวยกิต 

- มีผลการเรียนเฉลี่ยข้ันต่ำของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 2.50 

- มีผลการเรียนเฉลี่ยข้ันต่ำของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 2.50 

วิทยาการคอมพิวเตอร / 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  หรือเทียบเทา 

 

วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพและ

ความงาม  

สำเร็จการศึกษามัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

- มีผลการเรียนเฉลี่ยข้ันต่ำของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ไมนอยกวา 2.00 

- มีผลการเรียนเฉลี่ยข้ันต่ำของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมนอยกวา 2.00 

- มีผลการเรียนเฉลี่ยข้ันต่ำของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 2.00 

- มีผลการเรียนเฉลี่ยข้ันต่ำของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    

ไมนอยกวา 2.00 

- มีผลการเรียนเฉลี่ยข้ันต่ำของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ไมนอยกวา 2.00 

- มีผลการเรียนเฉลี่ยข้ันต่ำของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ไมนอยกวา 2.00 

- มีผลการเรียนเฉลี่ยข้ันต่ำของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 2.00 

- มีผลการเรียนเฉลี่ยข้ันต่ำของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 2.00 

เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือ

อุตสาหกรรมเกษตรและ

สิ่งแวดลอม 

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

มีผลการเรียนเฉลี่ยข้ันต่ำของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 2.00 

 

เทคโนโลยีพลังงานเพ่ือ

สิ่งแวดลอม 

(1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย-คณิต 

- มีจำนวนหนวยกิตข้ันต่ำของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

- มีจำนวนหนวยกิตข้ันต่ำของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต 

- มีจำนวนหนวยกิตข้ันต่ำของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 

- มีผลการเรียนเฉลี่ยข้ันต่ำของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมนอยกวา 2.00 

- มีผลการเรียนเฉลี่ยข้ันต่ำของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 2.00 

- มีผลการเรียนเฉลี่ยข้ันต่ำของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 2.00 
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คุณสมบัติของผูเขาศกึษา 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  4 ป 

ออกแบบผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรม  

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6) 

เทคโนโลยีการถายภาพและ

ภาพยนตร  

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

เทคโนโลยีเครื่องเรือนและ

การออกแบบ   

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

 

เทคโนโลยีการพิมพดิจิทัล

และออกแบบบรรจุภัณฑ* 

(1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

(2) ตองมีใบรับรองแพทย ท่ีผานการทดสอบตาไมบอดสีและความไมพิการทางรางกาย 

มาในใบรับรองแพทยดวย (สามารถเขารับการทดสอบตาบอดสีไดตามโรงพยาบาลรัฐ 

หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ คลินิคท่ีสามารถทดสอบตาบอดสีได) 

เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและ

สือ่สารมวลชน 

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

 

 

 
 

 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 

1. นักเคมีประจำหองปฏิบัติการและนักวิเคราะหดานเคมีท้ังภาครัฐและเอกชน 
2. ผูชวยนักวิจัย/นักวิชาการ/นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑท้ังภาครัฐและเอกชน 
3. เจาหนาท่ีตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑและประกันคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการ 
4. พนักงานสงเสริมการขายเครื่องมือทางเคมี วัสดุ อุปกรณทางเคมีและสารเคมี 

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 
  

 

การทดสอบตาบอดสี * 

การทดสอบตาบอดสีดวยการทดสอบแบบ Ishihara test  โดยใหอานเฉพาะ 21 แผนแรก หากอานได

ถูกตองมากกวาหรือเทากับ 17 แผนถือวาไมมีตาบอดสี หากอานไดนอยกวา 17 แผน ถือวาไมผานการทดสอบ 

และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับเขาศึกษา 

ท้ังนี้ในสวนของใบรับรองแพทยจะตองระบุผลการทดสอบ Ishihara test มาในใบรับรองแพทยดวย 

(สามารถเขารับการทดสอบตาบอดสีไดตาม โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ คลินิคท่ีสามารถทดสอบตา

บอดสีดวยวิธี Ishihara test ได) 
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5. ท่ีปรึกษาและบริการทางดานเทคนิคสำหรับเครื่องมือทางเคมีข้ันสูง 
6. ครู/อาจารย 
7. ประกอบธรุกิจสวนตัว 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร)      
1. เจาหนาท่ีควบคุมคุณภาพ (QC : Line , Lab) 
2. เจาหนาท่ีประกันคุณภาพ(QA : GMP ,HACCP ,Halal) 
3. เจาหนาท่ีตรวจสอบคุณภาพ (Inspector) 
4. เจาหนาท่ีวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร (R&D)  
5. เจาหนาท่ีควบคุมการผลิต (Production: line production , packing)  
6. เจาหนาท่ีวางแผนการผลิต (Planing)  

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
1. นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
2. นักวิเคราะหและออกแบบระบบงานทางคอมพิวเตอร 
3. วิศวกรขอมูล/ นักวิทยาศาสตรขอมูล 
4. นักวิเคราะหขอมูล 
5. นักออกแบบระบบปญญาประดิษฐ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
1. ผูดูแลระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
2. ผูทดสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ผูแลความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร 
4. นักพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพและความงาม)  

1. นักวิทยาศาสตรในสวนงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑดานสุขภาพและความงาม 

2. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑดานสุขภาพและความงาม 
3. ผูควบคุมการผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑดานสุขภาพและความงาม 
4. ผูประกอบธุรกิจ / เจาของผลิตภัณฑดานสุขภาพ ความงาม และสปา 
5. ท่ีปรึกษา ผูบริหาร ในสถานเสริมความงาม และสปา 
6. นักวิชาการ และวิทยากรดานสุขภาพและความงาม 
7. อาชีพเก่ียวกับสุขภาพ และความงาม ตามสถานท่ีตางๆ ไดหลากหลาย ท้ังภาครัฐและเอกชน เชน 

โรงพยาบาล หนวยสุขภาพและความงาม โรงแรม และรีสอรท 
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วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ืออุตสาหกรรมเกษตรและส่ิงแวดลอม) 
1. นักเทคโนโลยีชีวภาพ/นักวิทยาศาสตรดานอุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดลอม 
2. นักควบคุมและประเมินคุณภาพดานอุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดลอม 
3. นักวิชาการดานทางการเกษตรและหรือดานสิ่งแวดลอม 
4. นักวิชาการดานเทคโนโลยีชีวภาพ 
5. นักวิเคราะหขอมูลทางเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ืออุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดลอม 
6. นักวิจัยและพัฒนา 
7. เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการภาครัฐ และเอกชน 
8. ท่ีปรึกษาธุรกิจภาครัฐและเอกชน 
9. ผูประกอบธุรกิจสวนตัว  

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงานเพ่ือส่ิงแวดลอม) 
1. นักวิเคราะหและออกแบบระบบพลังงาน 
2. นักวิชาการดานเทคโนโลยีพลังงานเพ่ือสิ่งแวดลอม 
3. ผูประกอบการเก่ียวกับการจัดการเทคโนโลยีพลังงานเพ่ือสิง่แวดลอม 
4. ผูเชี่ยวชาญดานประหยัดพลังงานเพ่ือการดูแลสิ่งแวดลอม 
5. ท่ีปรึกษาเก่ียวกับการจัดการเทคโนโลยีพลังงานเพ่ือสิ่งแวดลอม 
6. นักวิจัยดานพลังงานทดแทน 

เทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)  
7. นักออกแบบผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมตางๆ 
8. นักออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก 
9. นักออกแบบเฟอรนิเจอร 
10. นักวิชาการทางทรัพยสินทางปญญา 
11. นักออกแบบบรรจุภัณฑและพัฒนาบรรจุภัณฑ 
12. นักออกแบบจัดแสดงสินคา การแสดงนิทรรศการ 
13. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
14. ผูดูแลรับผิดชอบฝายออกแบบและผลิตในสถานประกอบการ 
15. ผูประสานงานธุรกิจทางดานออกแบบ 
16. ประกอบกิจการอิสระทางดานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ 
17. นักวิชาการดานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ 
18. นักออกแบบภายใน 
19. นักออกแบบทางแฟชั่นดีไซนและการตกแตง 
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เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร)  
อาชีพดานชางภาพ เชน 

- ชางภาพบุคคล   
- ชางภาพโฆษณา   
- ชางภาพงานวารสารศาสตร   
- ชางภาพขาว   
- ชางภาพเชิงศิลปะ   
- ชางภาพสารคดี   
- เจาหนาท่ีฝายปรับแตงแกไขภาพ และงานกราฟก 

อาชีพดานภาพยนตรและรายการโทรทัศน เชน 

- ผูกำกับการแสดง 

- ผูเขียนบท  

- เจาหนาท่ีฝายประสานงานและควบคุมการผลิต   

- เจาหนาท่ีฝายตัดตอ   

- เจาหนาท่ีฝายจัดแสง และเจาหนาท่ีฝายการถายภาพ   

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ) 

1. ผูปฏิบัติงานดานกระบวนการผลิตเฟอรนิเจอร 

2. ผูปฏิบัติงานเขียนแบบการผลิตเฟอรนิเจอรตกแตงภายใน/อุตสาหกรรมผลิตเฟอรนิเจอร 

3. ผูปฏิบัติงานควบคุมงาน/บริหารโครงการผลิตเฟอรนิเจอรตกแตงภายใน 

4. ผูปฏิบัติงานประเมินราคางานตกแตงภายใน 

5. ผูประกอบการธุรกิจเฟอรนิเจอร 

6. อาชีพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการผลิตเฟอรนิเจอร/การจัดนิทรรศการ 

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการพิมพดิจิทัลและออกแบบบรรจุภัณฑ)  
1.  นักวิเคราะหและตรวจสอบคุณภาพงานพิมพและบรรจุภัณฑ  
2.  นักออกแบบและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ สื่อโฆษณา และบรรจุภัณฑ 
3.  นักวางแผนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ  
4.  ตัวแทนจำหนายวัสดุ อุปกรณ สื่อสิ่งพิมพ 
5.  เจาของกิจการดานการผลิตสื่อสิ่งพิมพ 
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เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีส่ือดิจิทัลและส่ือสารมวลชน)  

1. ผูผลิตและสรางสรรครายการโทรทัศน และวิทยุทัศน (Producer / Content Creator) 

2. นักตัดตอลำดับภาพและเสียง (Editor) / นักตกแตงและเกลี่ยสีภาพ (Color Grading) 

3. ผูประกาศ (Announcer) และผูสื่อขาว (News Reporter) 

4. ผูควบคุมแสงในสตูดิโอและภาคสนาม (Studio & Outdoor Lighting Operator) 

5. ผูควบคุมการออกอากาศ (Master Control Operator) 

6. พ็อตแคสทเตอร (Podcaster) 

7. นักออกแบบกราฟกและอินโฟกราฟก (Graphic & Infographic Designer) 

8. นักประชาสัมพันธสื่อออนไลน (Online Social Media Public Relation) 

9. ผูสรางสรรครายการบนสื่อสังคมออนไลน (Youtuber / Streamer) 

10. ผูควบคุมอุปกรณเฉพาะทาง (Drone / Underwater Videography / Remote Video 

Production Worker) 

11. เจาของกิจการหรือลงทุนทางธุรกิจดานสื่อดิจิทัล (Proprietor / Entrepreneur) 

12. ผูออกแบบกิจกรรมและสื่อผสมในงาน Event ตางๆและแบบ O2O (Onsite to Online) หรือ 

Hybrid 

 

 

 

 

  

 

หมายเหตุ 

- ผูสมัครสอบคัดเลือกตองมีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ 

- มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมจัดการเรียนการสอน ในกรณีท่ีหลักสูตรมีจำนวนผูข้ึนทะเบียนเปน

นักศึกษาไมเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

- คุณสมบัติของผูเขาศึกษา เกณฑการคัดเลือก และจำนวนการรับ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ

เหมาะสมโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

- สำหรับผูท่ีไมเขาเกณฑดังกลาวใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร หรือคณะกรรมการสอบ

คัดเลือก 
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ลำดับ รหัส หลักสูตร จำนวนรับ การคัดเลือก 

หลักสูตร 4 ป 

1 53170 อส.บ. เทคโนโลยียานยนตสมัยใหม (ปกติ) 10 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ำ (GPAX) 2.00 

- แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ีหลักสูตร

กำหนดตามความเหมาะสม 

2 53180 ค.อ.บ. เครื่องกล (ปกติ) 10 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ีหลักสูตร

กำหนดตามความเหมาะสม 

3 53190 ค.อ.บ. อุตสาหการ (ปกติ) 10 

4 53200 อส.บ. วิศวกรรมการผลิต (ปกติ) 10 

  

 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  4 ป 

เครื่องกล (ตองสอบใบประกอบวิชาชีพครู) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา  

หรือใหเปนไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร อุตสาหการ  (ตองสอบใบประกอบวิชาชีพครู) 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  4 ป 

เทคโนโลยียานยนตสมัยใหม สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

วิศวกรรมการผลิต สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

 

 

 

 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
  

 

หลักสูตรที่เปดรับ 
  

 

คณะครุศาสตรอตุสาหกรรม 
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ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (เครื่องกล) 

 (1)  ครู อาจารย ชางอุตสาหกรรมท่ีปฏิบัติการสอนในสถาบันอาชีวศึกษาดานเครื่องกลและยานยนต 

 (2)  วิทยากรผูฝกอบรม ในสถานประกอบการ ดานเครื่องกลและยานยนต 

 (3)  พนักงานในสถานประกอบการในตำแหนงวิศวกรเครื่องกลและยานยนต โดยสามารถออกแบบ

ควบคุมซอมบำรุง และกระบวนการตางๆในโรงงานอุตสาหกรรม 

 (4)  อาชีพอิสระดานเครื่องกลและยานยนต 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (อุตสาหการ) 

 (1) ครู/อาจารยในสถานศึกษาของภาครัฐ และเอกชน 

 (2)  วิทยากร/ผูฝกอบรมในสถานประกอบการ 

 (3)  ผูบริหาร/หัวหนางานดานอุตสาหกรรม 

 (4) ผูบริหาร/หัวหนางานศูนยฝกอบรมในโรงงานอุตสาหกรรม 

 (5)  ผูบริหารโครงการดานอุตสาหกรรม 

 (6)  ผูปฏิบัติงานท่ีมีทักษะวิชาชีพชั้นสูง 

 (7)  ประกอบอาชีพอิสระท่ีเก่ียวของกับงานในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยียานยนตสมัยใหม)   

(1) นักวิจัยทางดานอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 

(2) นักปฏิบั ติการประจำโรงงานดานอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม เชน ฝายอำนวยการผลิต          

ฝายควบคุม หรือฝายซอมบำรุง 

(3) นักปฏิบัติการออกแบบ ทดสอบ งานทางดานอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 

(4) นักปฏิบัติการควบคุมการติดตั้งระบบงานทางดานอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 

(5) นักปฏิบัติการดานเทคนิคในอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 

(6) ผูประกอบการธุรกิจบริการดานยนตสมัยใหม 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต) 

(1) ผูบริหาร/หัวหนางาน/ผูปฏิบัติงาน/ผูชำนาญงานดานการผลิต ดานเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมการ

ผลิตและการจัดการ เชน โรงงานผลิตชิ้นสวนรถยนต โรงงานหลอโลหะ และโรงงานพลาสติก เปนตน 

(2) พนักงานในหนวยงานรัฐ งานพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน กระทรวง

อุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รัฐวิสาหกิจตาง ๆ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

(3) นักประดิษฐนวัตกรรมดานเทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต 

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 
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(4) วิศวกรในภาคการผลิตของอุตสาหกรรม 

(5) ผูประกอบการอิสระดานการผลิตและอุตสาหการ 

  

  หมายเหตุ 

- ผูสมัครสอบคัดเลือกตองมีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ 

- มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมจัดการเรียนการสอน ในกรณีท่ีหลักสูตรมีจำนวนผูข้ึนทะเบียนเปน

นักศึกษาไมเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

- คุณสมบัติของผูเขาศึกษา เกณฑการคัดเลือก และจำนวนการรับ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ

เหมาะสมโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

- สำหรับผูท่ีไมเขาเกณฑดังกลาวใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร หรือคณะกรรมการสอบ

คัดเลือก 
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ลำดับ รหัส หลักสูตร จำนวนรับ การคัดเลือก 

หลักสูตร 4 ป 

1 54010 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปกติ) 20 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ำ (GPAX) 2.50 

- หลักสูตรสอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

หลักสูตรกำหนดตามความเหมาะสม 

2 54020 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปกติ) 5 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ำ (GPAX) 2.50 

- หลักสูตรสอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

หลักสูตรกำหนดตามความเหมาะสม 

3 54030 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (ปกติ) 2 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ำ (GPAX) 2.50 

- หลักสูตรสอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

หลักสูตรกำหนดตามความเหมาะสม 

4 54040 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปกติ) 10 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ำ (GPAX) 2.50 

- หลักสูตรสอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

หลักสูตรกำหนดตามความเหมาะสม 

5 54060 วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ

โทรคมนาคม (ปกติ) 

5 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ำ (GPAX) 2.50 

- หลักสูตรสอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

หลักสูตรกำหนดตามความเหมาะสม 

6 54080 วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปกติ) 20 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ำ (GPAX) 2.50 

- หลักสูตรสอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

หลักสูตรกำหนดตามความเหมาะสม 

7 54110 วศ.บ. วิศวกรรมสำรวจ (ปกติ) 10 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ำ (GPAX) 2.50 

- หลักสูตรสอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

หลักสูตรกำหนดตามความเหมาะสม 

8 54130 วศ.บ. วิศวกรรมอัตโนมัติและหุนยนต 

(ปกติ) 

20 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ำ (GPAX) 2.50 

- หลักสูตรสอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

หลักสูตรกำหนดตามความเหมาะสม 

หลักสูตรที่เปดรับ 
  

 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
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คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  4 ป 

วิศวกรรมโยธา สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน คณิตศาสตร- วิทยาศาสตร 

มีจำนวนหนวยกิตข้ันต่ำของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรรวมกับวิทยาศาสตรไมนอย

กวา 21 หนวยกิต แบงเปนคณิตศาสตรไมนอยกวา 15 หนวยกิต และ วิทยาศาสตรไม

นอยกวา 6 หนวยกิต 

วิศวกรรมไฟฟา  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย-คณิต หรือ ศิลป-คำนวณ  

- มีจำนวนหนวยกิตข้ันต่ำของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

- มีจำนวนหนวยกิตข้ันต่ำของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

วิศวกรรมเครื่องกล สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียน คณิตศาสตร-วิทยาศาสตร 

- มีจำนวนหนวยกิตข้ันต่ำของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

- มีจำนวนหนวยกิตข้ันต่ำของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

วิศวกรรมอุตสาหการ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

มีจำนวนหนวยกิตข้ันต่ำของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรรวมกับวิทยาศาสตรไมนอยกวา 22 

หนวยกิต แบงเปนคณิตศาสตรไมนอยกวา 15 หนวยกิต และ วิทยาศาสตรไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

และโทรคมนาคม 

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

- มีจำนวนหนวยกิตข้ันต่ำของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

- มีจำนวนหนวยกิตข้ันต่ำของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

วิศวกรรมเคมี * (1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คณิต-วิทย หรือ คณิต-อังกฤษ หรือเทียบเทา 

- มีจำนวนหนวยกิตข้ันต่ำของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

- มีจำนวนหนวยกิตข้ันต่ำของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

(2) ตองมีใบรับรองแพทย ท่ีผานการทดสอบตาไมบอดสีจากแพทยในโรงพยาบาลรัฐ หรือ 

โรงพยาบาลเอกชน หรอื คลินิกท่ีสามารถทดสอบตาบอดสีได 

 

วิศวกรรมสำรวจ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย-คณิต หรือ ศิลป-คำนวณ 

- มีจำนวนหนวยกิตข้ันต่ำของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

- มีจำนวนหนวยกิตข้ันต่ำของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
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คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

วิศวกรรมอัตโนมัติและ

หุนยนต   

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเทา สายวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตร (วิทย-คณิต) หรือ สายศิลปศาสตร-คณิตศาสตร (ศิลป-คำนวณ) 

- มีจำนวนหนวยกิตข้ันต่ำของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

- มีจำนวนหนวยกิตข้ันต่ำของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 

  

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

1. พนักงานในสถานประกอบการ ในตำแหนงวิศวกรโยธา 

2. เจาหนาท่ีของรัฐ ในตำแหนงวิศวกรโยธา 

3. ประกอบธุรกิจของตนเองดานวิศวกรรมโยธา 

4. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

5. วิศวกรโครงการ (Project Engineer) 

6. วิศวกรท่ีปรึกษา (Consultant Engineer) 

7.  วิศวกรขายและบริการ (Sale and Service Engineer) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) 
1. วิศวกรไฟฟา (Electrical Engineer) 
2. วิศวกรวิจัยและพัฒนา (Research and Development Engineer) 
3.  วิศวกรขายและบริการ (Sales and Service Engineer) 
4. วิศวกรโครงการ (Project Engineer) 
5.  วิศวกรท่ีปรึกษา (Consultant Engineer) 
6. วิศวกรตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance and Control Engineer) 

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 
  

 

การทดสอบตาบอดสี * 

การทดสอบตาบอดสีดวยการทดสอบแบบ Ishihara test  โดยใหอานเฉพาะ 21 แผนแรก หากอานไดถูกตอง

มากกวาหรือเทากับ 17 แผนถือวาไมมีตาบอดสี หากอานไดนอยกวา 17 แผน ถือวาไมผานการทดสอบ และ

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับเขาศึกษา 

ทั้งนี้ในสวนของใบรับรองแพทยจะตองระบุผลการทดสอบ Ishihara test มาในใบรับรองแพทยดวย (สามารถ

เขารับการทดสอบตาบอดสไีดตาม โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ คลินิคที่สามารถทดสอบตาบอดสีดวยวิธี 

Ishihara test ได)  
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7.  นักวิชาการหรือนักวิจัย (Academic Scholar or Researcher) 
8.  เจาของกิจการ (Business Owner) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
1. วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer) 
2. วิศวกรฝายออกแบบ (Design Engineer) 
3. วิศวกรควบคุมการผลิต (Process Engineer) 
4. วิศวกรฝายงานระบบภายในอาคาร (Building System Engineer) 
5. วิศวกรระบบทำความเย็นและปรับอากาศ (Refrigeration and Air Conditioning Engineer) 
6. วิศวกรโครงการ (Project Engineer) 
7. วิศวกรฝายซอมบำรุง (Maintenance Engineer) 
8. นักวิชาการหรือนักวิจัย (Academic Scholar or Researcher) 
9. ผูประกอบการ (Entrepreneur) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
1. พนักงานในสถานประกอบการตางๆ ท่ีเก่ียวกับศาสตรทางดานวิศวกรรมอุตสาหการ ไดแก วิศวกรฝาย

การผลิต วิศวกรฝายควบคุมคุณภาพ วิศวกรฝายวางแผนการผลิต วิศวกรฝายซอมบำรุงรักษา วิศวกร
ฝายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ วิศวกรฝายงานวัดและการตรวจสอบ วิศวกรฝายจัดซ้ือ และ
วิศวกรฝายผลิตแมพิมพ เปนตน หรือศาสตรทางดานวิศวกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

2. เจาหนาท่ีของรัฐในองคกรตางๆ ท่ีเก่ียวกับศาสตรทางดานวิศวกรรมอุตสาหการ หรือศาสตรทางดาน
วิศวกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

3. บุคลากรตำแหนงหนาท่ีเก่ียวกับการสอน การฝกทักษะวิชาชีพ และการอบรมสัมมนา ในหนวยงาน
ของภาครัฐ และ/หรือ ภาคเอกชน ตางๆ ท่ีเก่ียวกับศาสตรทางดานวิศวกรรมอุตสาหการ หรือศาสตร
ทางดานวิศวกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

4. นักวิจัยในหนวยงานของภาครัฐ และ/หรือ ภาคเอกชน ตางๆ ท่ีเก่ียวกับศาสตรทางดานวิศวกรรมอุต
สาหการ หรือศาสตรทางดานวิศวกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

5. ประกอบธุรกิจสวนตัวท่ีเก่ียวกับศาสตรทางดานวิศวกรรมอุตสาหการ หรือศาสตรทางดานวิศวกรรม
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม) 

1. เจาหนาท่ีของรัฐและรัฐวิสาหกิจในสถานประกอบการ ในตำแหนงวิศวกรอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

2.  ประกอบธุรกิจสวนตัวดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

3.  วิศวกรอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

4. วิศวกรผูออกแบบและควบคุมงาน 

5. วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ  

6. วิศวกรวิจัยและพัฒนา  
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7. วิศวกรขายและบริการ 

8. วิศวกรโครงการ 

9. วิศวกรท่ีปรึกษา 

10. นักวิชาการหรือนักวิจัย 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 

1. วิศวกรกระบวนการ (Process Engineers) ในโรงงานอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมปโตรเคมี 

อุตสาหกรรมผลิตสี สารเคมี อุตสาหกรรมผลิตสินคาอุปโภค บริโภค ยาและเวชภัณฑ เปนตน 

2. วิศวกรควบคุมผลิตภาพ ผลิตภัณฑ (Quality Control Engineers) 

3. วิศวกรวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ (Research and Product Development Engineers) ท้ังใน

หนวยงานราชการ และภาคอุตสาหกรรม 

4. เจาของกิจการ (SME) ผลิตภัณฑอุปโภคบริโภค เวชสำอาง 

5. วิศวกรฝายขาย ฝายชางเทคนิค เครื่องมือวิเคราะห และอุปกรณวัดควบคุมทางวิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสำรวจ) 

1. วิศวกรสำรวจ (Survey Engineering) ในหนวยงานของภาครัฐและเอกชน 

2. ท่ีปรึกษาดานวิศวกรรมสำรวจ (Surveying Consultant Engineer)  

3. นักวิชาการแผนท่ีภาพถายทางอากาศ (Photogrammetrist) 

4. นักเขียนแผนท่ี (Cartographer) 

5. นักพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ  (GIS Developer)  

6. เจาของกิจการ(Business Owner)  ดานวิศวกรรมสำรวจ และรังวัดเอกชน 

7. ผูสอนในสถาบันการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

8. วิศวกรวิจัยและพัฒนา (Research and Development Engineer) ในหนวยงานของภาครัฐและเอกชน 

9. นักวิชาการ (Academic Scholar or Researcher) ในองคกรตางๆ 

10. วิศวกรขายและบริการ (Sale and Service Engineer)  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอัตโนมัติและหุนยนต) 

1. ผูปฏิบัติหนาท่ีในโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง รวมท้ังสถานประกอบการ

ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานดานวิศวกรรมระบบอัตโนมัติและหุนยนต ไดแก วิศวกรโรงงานสมัยใหม วิศวกร

ออกแบบและควบคุมการผลิตดวยระบบอัตโนมัติ วิศวกรซอฟแวรงานระบบอัตโนมัติ วิศวกรซอมบำรุง

หุนยนตอุตสาหกรรม วิศวกรออกแบบและพัฒนางานระบบอัตโนมัติ วิศวกรขายและบริการดานระบบ

อัตโนมัติ วิศวกรขายและบริการดานหุนยนต วิศวกรโครงการ วิศวกรฝายขายและบริการ เปนตน 
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2.  เจาหนาท่ีของหนวยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ท่ีเก่ียวกับศาสตรทางดานวิศวกรรม

ระบบอัตโนมัติหรือศาสตรดานทางวิศวกรรมหุนยนต วิศวกรประจำอาคาร เปนตน 

3.  บุคลากรผูปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงอาจารยผูสอนประจำสถาบันการศึกษาภาครัฐ ภาคเอกชน และผู

ปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงวิทยากรโครงการฝกอบรมทักษะวิชาชีพ และฝกอบรมสัมมนาในหนวยงาน

ของภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวของกับศาสตรทางดานวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ วิศวกรรมระบบ

หุนยนต เปนตน 

4. ผูประกอบธุรกิจสวนตัวหรืออาชีพอิสระท่ีเก่ียวกับศาสตรทางดานวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ ระบบ

หุนยนต รวมท้ังศาสตรทางดานวิศวกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

  

 
หมายเหตุ 

- ผูสมัครสอบคัดเลือกตองมีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ 

- มหาวิทยาลยัขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมจัดการเรียนการสอน ในกรณทีี่หลักสูตรมีจำนวนผูข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาไม

เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

- คุณสมบัติของผูเขาศึกษา เกณฑการคัดเลือก และจำนวนการรับ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

มิตองแจงใหทราบลวงหนา 

- สำหรับผูทีไ่มเขาเกณฑดังกลาวใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร หรือคณะกรรมการสอบ

คัดเลือก 
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ลำดับ รหัส หลักสูตร จำนวนรับ การคัดเลือก 

หลักสูตร 4 ป 

1 55060 บธ.บ. การเงิน (ปกติ) 20 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ำ (GPAX)  

- หลักสูตรสอบสัมภาษณ หรือวิธีการ

อ่ืนท่ีหลักสูตรกำหนดตามความ

เหมาะสม 

2 55070 บธ.บ. การสื่อสารธุรกิจระหวางประเทศ (ปกติ)   10 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ำ (GPAX) 2.75 

- หลักสูตรสอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืน

ท่ีหลักสูตรกำหนดตามความเหมาะสม 

3 55090 บธ.บ. การประเมินราคาทรัพยสิน (ปกติ) 30 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ำ (GPAX)  

- หลักสูตรสอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืน

ท่ีหลักสูตรกำหนดตามความเหมาะสม 

4 55120 บธ.บ. ระบบสารสนเทศ (ปกติ) 5 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ำ (GPAX)  

- หลักสูตรสอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืน

ท่ีหลักสูตรกำหนดตามความเหมาะสม 

5 55140 บธ.บ. การจัดการ กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป 

(ปกติ) 

5 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ำ (GPAX)  

- หลักสูตรสอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืน

ท่ีหลักสูตรกำหนดตามความเหมาะสม 

6 55150 บธ.บ. การจัดการ กลุมวิชาการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย (ปกติ) 

5 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ำ (GPAX)  

- หลักสูตรสอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืน

ท่ีหลักสูตรกำหนดตามความเหมาะสม 

7 55160 บธ.บ. การตลาด กลุมวชิาการบริหารการตลาด 

(ปกติ) 

20 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ำ (GPAX)  

- หลักสูตรสอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืน

ท่ีหลักสูตรกำหนดตามความเหมาะสม 

 

หลักสูตรที่เปดรับ 
  

 

คณะบริหารธุรกิจ 
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ลำดับ รหัส หลักสูตร จำนวนรับ การคัดเลือก 

8 55170 บธ.บ. การตลาด กลุมวิชาการตลาดระหวาง

ประเทศ (ปกติ) 

10 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ำ (GPAX)  

- หลักสูตรสอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืน

ท่ีหลักสูตรกำหนดตามความเหมาะสม 

 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  4 ป 

การเงิน สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

การสื่อสารธุรกิจระหวางประเทศ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

การประเมินราคาทรพัยสิน สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

ระบบสารสนเทศ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

การจัดการ (กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป)  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

การจัดการ (กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

การตลาด (กลุมวิชาการบริหารการตลาด)  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

การตลาด (กลุมวิชาการตลาดระหวางประเทศ) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) 

1. เจาหนาท่ีการเงิน 

2. เจาหนาท่ีสินเชื่อ 

3. นักวางแผนการเงินสวนบุคคล 

4. นักวิเคราะหทางการเงิน 

5. เจาหนาท่ีการตลาดบริษัทหลักทรัพย 

6. นักวิเคราะหหลักทรัพย 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การส่ือสารธุรกิจระหวางประเทศ) 

1. ผูดูแลสื่อ 

2. เจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธ 

3. ตัวแทนผลิตสื่อขององคกร 

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 
  

 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
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4. ท่ีปรึกษาดานภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 

5. ผูเชี่ยวชาญดานการสื่อสารและวัฒนธรรม 

6. ผูประกอบการท่ีเชี่ยวชาญดานการสื่อสารประชาสัมพันธ 

7. ผูเชี่ยวชาญฝายลูกคาสัมพันธ ฝายกิจการตางประเทศ ฝายกิจการสังคม 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การประเมินราคาทรัพยสิน) 

1. ประกอบธุรกิจสวนตัวดานอสังหาริมทรัพย 
2. นักประเมินราคาทรัพยสินหนวยงานภาคเอกชน 
3. นักประเมินราคาทรัพยสินหนวยงานภาครัฐ 
4. เจาหนาท่ีประเมินราคาหลักประกันของสถาบันการเงิน 
5. นักพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย 
6. นักวิเคราะหการลงทุนอสังหาริมทรัพย 
7. นักวิจัยดานอสังหาริมทรัพย 
8. งานดานการบริหารทรัพยสิน 
9. นายหนาอสังหาริมทรัพย 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ)  

1. งานท่ีเก่ียวของกับวิชาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน นักวิชาการคอมพิวเตอร  

2. งานท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ เชน นักวิเคราะหระบบ 

3. งานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร เชน โปรแกรมเมอร 

4. งานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาและบริหารงานเว็บไซต เชน เว็บมาสเตอร 

5. งานท่ีเก่ียวของกับการดูแลระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอรในหนวยงานธุรกิจ เชน เจาหนาท่ี IT support 

6. งานท่ีเก่ียวของกับการจัดการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เชน ผูจัดการโครงการระบบสารสนเทศ 

7. งานท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจ เชน นักวิเคราะหระบบทางธุรกิจ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)    

1. เจาหนาท่ีฝายธุรการ 
2. เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
3. เจาหนาท่ีฝายประชาสัมพันธ/บริการลูกคา 
4. เจาหนาท่ีฝายฝกอบรม 
5. เจาหนาท่ีติดตอประสานงาน 
6. ผูจัดการท่ัวไป 
7. เจาหนาท่ีทรัพยากรมนุษย 
8. เจาหนาท่ีควบคุมและประกันคุณภาพ 
9. เจาของกิจการ 
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บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)  

1. พนักงานดานตลาดระหวางประเทศและโลจิสติกส 
2. พนักงาน/ผูจัดการฝายจัดซ้ือในประเทศและตางประเทศ 
3. พนักงาน/ผูจัดการฝายขายในประเทศและตางประเทศ 
4. พนักงาน/ผูจัดการฝายวิจัยตลาด 
5. พนักงาน/ผูจัดการฝายโฆษณาประชาสัมพันธ 
6. พนักงาน/ผูจัดการฝายการตลาด/การตลาดระหวางประเทศ 
7. พนักงาน/ผูจัดการฝายกิจกรรมสัมพันธและกิจกรรมพิเศษทางการตลาด 
8. ผูประกอบอาชีพอิสระ 
9. รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
10. พนักงาน/ผูจัดการฝายบริการธุรกิจ 
11. พนักงาน/ผูจัดการฝายการตลาดดิจิทัล 
12. พนักงาน/ผูจัดการธุรกิจคาปลีก 
13. นักการตลาดออนไลน/Content marketing 
14. งานดานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 

 

 
หมายเหตุ 

- ผูสมัครสอบคัดเลือกตองมีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ 

- มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมจัดการเรียนการสอน ในกรณีท่ีหลักสูตรมีจำนวนผูข้ึนทะเบียนเปน

นักศึกษาไมเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

- คุณสมบัติของผูเขาศึกษา เกณฑการคัดเลือก และจำนวนการรับ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ

เหมาะสมโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

- สำหรับผูท่ีไมเขาเกณฑดังกลาวใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร หรือคณะกรรมการสอบ

คัดเลือก 
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ลำดับ รหัส หลักสูตร จำนวนรับ การคัดเลือก 

หลักสูตร 4 ป 

1 56030 ศษ.บ. คหกรรมศาสตรศึกษา (ปกติ) 5 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ำ (GPAX) 2.50 

- หลักสูตรสอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

หลักสูตรกำหนดตามความเหมาะสม 

2 56050 คศ.บ. อาหารและโภชนาการ (ปกติ) 5 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ำ (GPAX)  

- หลักสูตรสอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

หลักสูตรกำหนดตามความเหมาะสม 

3 56080 คศ.บ. เทคโนโลยีเสื้อผาและแพตเทิรน 

(ปกติ) 

25 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ำ (GPAX) 2.00 

- หลักสูตรสอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

หลักสูตรกำหนดตามความเหมาะสม 

4 56090 ทล.บ. การออกแบบแฟชั่น (ปกติ) 30 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ำ (GPAX) 2.00  

- หลักสูตรสอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

หลักสูตรกำหนดตามความเหมาะสม 

5 56120 วท.บ. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร (ปกติ) 

40 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ำ (GPAX) 2.00 

- หลักสูตรสอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

หลักสูตรกำหนดตามความเหมาะสม 

6 56130 วท.บ. การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร (ปกติ) 60 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ำ (GPAX)  

- หลักสูตรสอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

หลักสูตรกำหนดตามความเหมาะสม 

 

 

 

หลักสูตรที่เปดรับ 
  

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
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คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ป 

คหกรรมศาสตรศึกษา 

(ตองสอบใบประกอบวิชาชีพครู) 
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกสายวิชาหรือเทียบเทา 

หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ป 

อาหารและโภชนาการ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

เทคโนโลยีเสื้อผาและแพตเทิรน สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 4 ป 

การออกแบบแฟชั่น สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกสายวิชา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ป 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร 

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย-คณิต หรือศิลป-คำนวณ 

- มีจำนวนหนวยกิตข้ันต่ำของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

 

 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตรศึกษา) 

1. ครูและอาจารยดานคหกรรมศาสตรในสถานศึกษา 

2. วิทยากรฝกอบรมวิชาชีพคหกรรมศาสตร 

3. นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

4. นักเขียนบทความทางดานวิชาชีพคหกรรมศาสตร 

5. ประกอบอาชีพอิสระ 

6. นักวางแผนการจัดงาน 

คหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) 

1. พอครัว  แมครัว  ในสถานประกอบการ   

2. โภชนากร และนักกำหนดอาหาร  

3. นักออกแบบตกแตง และพัฒนาตำรับอาหาร  

4. ผูประกอบอาชีพธุรกิจ และอุตสาหกรรมอาหาร  เชน  กิจการรานอาหาร 

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 
  

 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
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5. ผูประกอบอาชีพใหบริการดานอาหารและสุขภาพ ในภาครัฐ และเอกชน  เชน  หนวยงานราชการ   

สถานสงเคราะหเด็ก/คนชรา  มูลนิธิการกุศลดานอาหาร และโภชนาการ 

6. ผูเผยแพรวัฒนธรรมดานอาหารไทย ท้ังใน และตางประเทศ   

คหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเส้ือผาและแพตเทิรน) 

1. หัวหนาแพตเทิรนและเสื้อตัวอยาง 

2. หัวหนาวางแบบตัด 

3. ครูฝกอบรมการสรางแพตเทิรนและตัดเย็บเสื้อผา 

4. หัวหนาควบคุมการผลิต 

5. หัวหนาตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ    

6. หัวหนาจัดการเครื่องแตงกายและถายภาพงานแฟชั่น 

7. นักออกแบบเสื้อผาและผลิตภัณฑสิ่งทอ 

8. นักบริหารจัดการสินคาแฟชั่น  

9. ประกอบอาชีพธุรกิจทางเทคโนโลยีเสื้อผาและแพตเทิรน 

10.  พนักงานหรือเจาหนาท่ีในหนวยงานราชการและเอกชน 

เทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบแฟช่ัน) 

1. นักออกแบบแฟชั่น (Fashion Designer)         

2. นักบริหารจัดการสินคาแฟชั่น (Fashion Merchandiser)  

3. ฝายจัดซ้ือและจัดจำหนายสินคาแฟชั่น (Fashion Buyer and Visual Merchandiser)     

4. ผูอำนวยการฝายแฟชั่นและนักเขียนบทความแฟชั่น (Fashion Director and Content Editor) 

5. นักออกแบบรปูแบบการแตงกาย (Styling Fashion Designer)   

6. นักออกแบบสิ่งทอแฟชั่น (Textile Designer)   

7. นักออกแบบรูปแบบการแตงกายภาพลักษณสวนบุคคล (Personal Styling)  

8. ผูจัดการและออกแบบการจัดแสดงงานแฟชั่น (Exhibition and Fashion Show Manager) 

9. นักประชาสัมพันธและถายทอดงานแฟชั่น (Fashion PR and Online Class Teacher)        

10.  นักวาดภาพประกอบงานแฟชั่น (Fashion Illustrator) 

11.  นักออกแบบแบบตัดแฟชั่น (Flat Pattern Designer)  

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 

1. นักวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

2. ผูควบคุมการแปรรูปอาหาร 

3. ผูตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหาร 
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4. ผูตรวจสอบมาตรฐานและระบบประกันคุณภาพอาหาร 

5. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

6. ผูจัดการดานความปลอดภัยของอาหาร 

7. ผูจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร) 

1. ภาคอุตสาหกรรม: เจาหนาท่ีฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและเครื่องด่ืมการผลิตอาหาร 

การแปรรูปผลิตภัณฑ ฝายควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ ในโรงงานอุตสาหกรรม 

2. หนวยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ:นักวิชาการ นักวิจัย และผูชวยวิจัยในหนวยงานตางๆ เชน

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ำสํานักโภชนาการ 

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติสถาบันวิจัยเก่ียวกับอาหาร เปนตน 

3. ธุรกิจสวนตัว: ผูประกอบการ/เจาของกิจการท่ีเก่ียวของกับการผลิตผลิตภัณฑอาหารหรือผูนําเขา

วัตถุดิบท่ีเก่ียวกับการแปรรูปอาหารหรือธุรกิจสงออกอาหารและอาหารแปรรูป 

4. การศึกษาตอ : สามารถศึกษาตอในปริญญาข้ันสูง ในมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชนท้ังในและ 

ตางประเทศ 

 

 

 

หมายเหตุ 

- ผูสมัครสอบคัดเลือกตองมีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ 

- มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมจัดการเรียนการสอน ในกรณีท่ีหลักสูตรมีจำนวนผูข้ึนทะเบียนเปน

นักศึกษาไมเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

- คุณสมบัติของผูเขาศึกษา เกณฑการคัดเลือก และจำนวนการรับ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ

เหมาะสมโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

- สำหรับผูท่ีไมเขาเกณฑดังกลาวใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร หรือคณะกรรมการสอบ

คัดเลือก 

 

 

 



 

- 39 - 

 

ระเบียบการรับสมคัรสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปรญิญาตรี ประจำปการศึกษา 2565 

รอบ TCAS2 ประเภทสถานศึกษาเครือขาย (นักเรยีนสมคัรดวยตนเอง) 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

 

V2 7 ธ.ค. 64 

 

 

 

 

 

ลำดับ รหัส หลักสูตร จำนวนรับ การคัดเลือก 

หลักสูตร 4 ป 

1 57180 วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งทอ (ปกติ) 30 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ำ (GPAX)  

- หลักสูตรสอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืน

ท่ีหลักสูตรกำหนดตามความเหมาะสม 

2 57200 ทล.บ. ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น (ปกติ) 60 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ำ (GPAX)  

- หลักสูตรสอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืน

ท่ีหลักสูตรกำหนดตามความเหมาะสม 

3 57223 บธ.บ. ผูประกอบการธุรกิจแฟชั่น 

(พิเศษ) 

30 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ำ (GPAX)  

- หลักสูตรสอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืน

ท่ีหลักสูตรกำหนดตามความเหมาะสม 

 

 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ป 

เทคโนโลยีสิ่งทอ * สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 4 ป 

ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น * สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ป 

ผูประกอบการธุรกิจแฟชั่น สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
  

 

หลักสูตรที่เปดรับ 
  

 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
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วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีส่ิงทอ) 
1. พนักงานในงานอุตสาหกรรมเสนใย  เสนดาย ทอผา ถักผา ผาไมทอและเครื่องนุงหม  
2. พนักงานควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
3. เจาหนาท่ีตรวจประเมินระบบคุณภาพและความรับผิดชอบตอสังคม 
4. นักวิจัยและสรางนวัตกรรมในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
5. เจาหนาท่ีจัดหา บริหาร จัดการสินคาสิ่งทอและแฟชั่น 
6. บุคลากรทางดานการศึกษาในอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น 
7. ประกอบอาชีพอิสระ เปนผูประกอบการดานสินคาสิ่งทอและแฟชั่น 

เทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบส่ิงทอและแฟช่ัน)  
1. นักออกแบบลายผา  

1.1 Textile Designer 
1.2 Textile Artist 
1.3 Textile Product Designer 
1.4  ท่ีปรึกษาผูผลิตผาและผลิตภัณฑสิ่งทอ 

2. นักออกแบบเสื้อผาและเครื่องแตงกาย (Fashion Designer) 
2.1  Fashion Consulting 
2.2 Fashion Styling 
2.3 Costume Designer 
2.4 Fashion Illustration 
2.5 Dress Maker 
2.6 Pattern Making Designer 

3. ผูประกอบการดานสินคาสิ่งทอ 
4. นักพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Developer) 
5. ผูผลิตสินคาสิ่งทอ 

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 

  

 

การทดสอบตาบอดสี * 

การทดสอบตาบอดสีดวยการทดสอบแบบ Ishihara test  โดยใหอานเฉพาะ 21 แผนแรก หากอานได

ถูกตองมากกวาหรือเทากับ 17 แผนถือวาไมมีตาบอดสี หากอานไดนอยกวา 17 แผน ถือวาไมผานการทดสอบ 

และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับเขาศึกษา 

ท้ังนี้ในสวนของใบรับรองแพทยจะตองระบุผลการทดสอบ Ishihara test มาในใบรับรองแพทยดวย 

(สามารถเขารับการทดสอบตาบอดสีไดตาม โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ คลินิคท่ีสามารถ

ทดสอบตาบอดสีดวยวิธี Ishihara test ได)  
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6. ผูควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑสิ่งทอ 
7. นักจัดการสินคาสิ่งทอ (Merchandiser) 
8. ผูจัดแสดงสินคาเสื้อผาและสิ่งทอ 

8.1  Visual Merchandiser 
8.2  Museum Exhibition Designer 
8.3  Modeling 

9. นักวิชาชีพในสถานประกอบการดานการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 
10. Graphics Designer 
11. Organizer 
12. Textile and Fashion Design Columnist 
13. Blogger 
14. Lecturer 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (ผูประกอบการธุรกิจแฟช่ัน) 
1. ผูประกอบการธุรกิจแฟชั่น 
2. นักการตลาดสินคาแฟชั่น 
3. นักออกแบบสินคาแฟชั่น 
4. นักจัดซ้ือสินคาแฟชั่น  
5. ผูบริหารแบรนดสินคาแฟชั่น 
6. นักวิเคราะหตลาดสินคาแฟชั่น 
7. ผูประกอบการแฟชั่นระดับปฏิบัติการ 
8. ผูประกอบการแฟชั่นระดับผูบริหารสินคาแฟชั่น 
9. ผูประกอบการแฟชั่นระดับผูบริหารแบรนดสินคาแฟชั่น 
10. Fashion Music Director  
11. Creative Event 
12. Art Director 
13. Costume Designer 
14. Choreographer 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

- ผูสมัครสอบคัดเลือกตองมีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ 

- มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมจัดการเรียนการสอน ในกรณีท่ีหลักสูตรมีจำนวนผูข้ึนทะเบียนเปน

นักศึกษาไมเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

- คุณสมบัติของผูเขาศึกษา เกณฑการคัดเลือก และจำนวนการรับ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ

เหมาะสมโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

- สำหรับผูท่ีไมเขาเกณฑดังกลาวใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร หรือคณะกรรมการสอบ

คัดเลือก 
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ลำดับ รหัส หลักสูตร จำนวนรับ การคัดเลือก 

หลักสูตร 4 ป 

1 58010 บธ.บ. (การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ) 5 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ำ (GPAX) 2.00 

- หลักสูตรสอบสัมภาษณ หรือวิธีการ

อ่ืนท่ีหลักสูตรกำหนดตามความ

เหมาะสม 

2 58040 ศศ.บ. (การทองเท่ียวและการบริการ) 10 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ำ (GPAX) 2.00 

- หลักสูตรสอบสัมภาษณ หรือวิธีการ

อ่ืนท่ีหลักสูตรกำหนดตามความ

เหมาะสม 

 

 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ป 

การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ป 

การทองเท่ียวและการบริการ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
  

 

หลักสูตรที่เปดรับ 
  

 

วิทยาลัยนานาชาติ 
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บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ) 

(1) พนกังานดานการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

(2) พนักงานประสานงานในประเทศและตางประเทศ   

(3) พนักงานบริหารธุรกิจงานระหวางประเทศ 

(4) พนักงานบริหารทรัพยากรมนุษย 

(5) พนักงานบริหารงานท่ัวไป 

(6) ผูประกอบอาชีพอิสระ 

(7) รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ     

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเท่ียวและการบริการ) 

(1) บุคลากรในอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ เชน พนักงานโรงแรม พนักงานประชาสัมพันธธุรกิจ

การทองเท่ียว เจาหนาท่ีดานการวางแผนและการตลาดการทองเท่ียว พนักงานสายการบิน 

(2) บุคลากรในหนวยงานดานการทองเท่ียวของภาครัฐ เชน กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา          

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวแหงประเทศไทย หนวยงานการทองเท่ียว

ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงองคกรท่ีมีบทบาทในการเสนอนโยบาย กำกับ ดูแล วางแผน 

และพัฒนาการทองเท่ียว 

(3) ท่ีปรึกษาทางดานอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการบริการ เชน เปนตัวแทนการทองเท่ียว 

มัคคุเทศก บริษัททัวร 

(4) อาชีพทางดานธุรกิจนันทนาการและความบันเทิง ธุรกิจบริการดานอาหารและเครื่องดื่ม ศูนยการจัด

ประชุมสัมมนา บริษัทจัดอีเวนต หรือธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวและบริการ 

(5) ผูประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมทองเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ เชน เจาของรานอาหาร 

เจาของโฮลเทล เจาของบริษัททัวร     

 

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 

  

 

หมายเหตุ 

- ผูสมัครสอบคัดเลือกตองมีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ 

- มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมจัดการเรียนการสอน ในกรณีท่ีหลักสูตรมีจำนวนผูข้ึนทะเบียนเปน

นักศึกษาไมเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

- คุณสมบัติของผูเขาศึกษา เกณฑการคัดเลือก และจำนวนการรับ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ

เหมาะสมโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

- สำหรับผูท่ีไมเขาเกณฑดังกลาวใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร หรือคณะกรรมการสอบ

คัดเลือก 
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• ปรับปรุงขอมูลหนาท่ี 8 หนาท่ี 15 และหนาท่ี 25 - 30 เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2564 

 

  

 

 

 

หมายเหต ุ



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เลขที� 2 ถนนนางลิ�นจี� แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120

 

แผนที�การเดินทาง

สอบถามข้อมูลเกี�ยวกับการรับสมัครนักศึกษา

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

http://admissions.rmutk.ac.th

พื�นที�เทคนิคกรุงเทพ ฯ / พื�นที�บพิตรพิมุข มหาเมฆ
รถประจําทางที�ผ่านถนนนางลิ�นจี�

รถประจําทางสาย 62 / 67 รถสองแถวสาย 1240

รถประจําทางที�ผ่านถนนนราธิวาสราชนครินทร์

รถประจําทางสาย 77

รถโดยสารด่วนพิเศษ BRT  ลงที�สถานีเทคนิคกรุงเทพ ฯ

รถไฟฟ�า BTS  ลงที�สถานีช่องนนทร ี ต่อรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT

รถไฟฟ�า MRT ลงที�สถานีสีลม หรือสถานีลุมพิน ี ต่อรถสองแถวสาย 1240

เรือด่วนเจ้าพระยา ลงที�ท่าเรือสาทร  ต่อรถประจําทางสาย 77

พื�นที�พระนครใต้
รถประจําทางที�ผ่านถนนเจริญกรุง
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