
 การรับแบบโควตา (สำาหรับคุณวุฒิ ม.6)

  รอบรับตรง (สำาหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 - 28 มีนาคม 2565



สารบัญ

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี   

 

ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

    

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำารุงการศึกษา

  

ข้อปฏิบัติการสมัครสอบคัดเลือก 

ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก

          

หลักสูตรที่เปิดรับและคุณสมบัติการรับสมัคร

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

        

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

              

 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

     

 คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

    

 คณะบริหารธุรกิจ   

      

 คณะศิลปศาสตร์   

      

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

      

 วิทยาลัยเพาะช่าง  

       

 วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์  
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ปฏิทินการสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565  
รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) 

และรอบรับตรง (สำหรับคณุวุฒิ ปวช./ปวส.) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

กำหนดการ วัน เดือน ปี 
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 

https://tcas.rmutr.ac.th 
ดูรายละเอียดการรับสมัคร 

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป 
สมัครทางออนไลน์ https://tcas.rmutr.ac.th 

 
 

           ชำระเงินค่าสมัครออนไลน์ 
 

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 – วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 

- เคาน์เตอร์ เซอร์วิส ทุกสาขา  

- ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 

- Big Service ทุกสาขา 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
Website  https://tcas.rmutr.ac.th  
Website  https://www.rmutr.ac.th 

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 

สอบสัมภาษณ์ (ทุกคณะ/วิทยาลัย) วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
Website  https://tcas.rmutr.ac.th  
Website  https://www.rmutr.ac.th 

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 

ยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) สำหรับคุณวุฒิ ม.6 เท่านั้น 
https://mytcas.com  

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 – วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 

ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่  https://reg.rmutr.ac.th วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 – วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด 
เปิดภาคการศึกษา วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 

หมายเหตุ   ปฏิทินการสอบเขา้ศึกษาต่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้  ณ พื้นที่ที่ต้องการสมัครสอบ     

 ศาลายา  โทร. 02–441-6000  ต่อ 2304, 2305                วิทยาเขตวังไกลกังวล  โทร. 032-618-500  ต่อ 4018, 4019      

 พ้ืนที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ  โทร. 02-226-5925-6  ต่อ 5201, 5202      วิทยาลัยเพาะช่าง  โทร. 02-623-8790-5  ต่อ 6102, 6110 

 

สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่  
https://tcas.rmutr.ac.th 

 
https://grade.rmutr.ac.th 

 

 
 

https://www.rmutr.ac.th 

 

             

ปฏิทินการสอบคัดเลือก



 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เกิดข้ึนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยเมื่อ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ พระบาทสมเด็จพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.๙)  

ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๖ ก วันที่ ๑๘ มกราคม  

พ.ศ. ๒๕๔๘ พระราชบัญญตันิีม้ผีลทำาใหเ้กดิมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล จำานวน ๙ แหง่ ดังนัน้มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลรตันโกสนิทรจ์งึถอืไดว้า่มฐีานะเปน็หนึง่ในเกา้มหาวทิยาลัยตามพระราชบญัญติัมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

 สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์ไดจ้ดัการศกึษาระดบัปรญิญาและบณัฑติศกึษาโดยจดัเปน็ ๗ คณะ

 ๔ วทิยาลยั ไดแ้ก ่คณะวศิวกรรมศาสตร ์คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ คณะบรหิารธรุกจิ คณะศลิปศาสตร์

 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วิทยาลัยเพาะช่าง วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ และวิทยาลัย

ผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ มีพื้นที่จัดการศึกษารวม ๔ พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข 

จักรวรรดิ วิทยาลัยเพาะช่าง และวิทยาเขตวังไกลกังวล

ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา 

 เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษา ต้ังอยู่เลขที่ 96 หมู่ที่ 3 ถนนพุทธมณฑล  

สาย 5 ตำาบลศาลายา อำาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170  (การเดินทางโดยรถประจำาทาง : ปอ.515)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

 เปน็พืน้ทีจ่ดัการศกึษาท่ีเกา่แกท่ีส่ดุ ตัง้อยูเ่ลขที ่264 ถนนจักรวรรด ิเขตสัมพันธวงศ ์กรุงเทพมหานคร 10100

 การเดินทางโดยรถประจำาทาง : 4, 5, 7, 8, 21, 40, 53, 56, 73, 85 ปอ.7, ปอ.21, ปอ.37, ปอ.40, ปอ.56, 

ปอ.529 และ ปอ.542

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่เพาะช่าง 

 ตัง้อยูเ่ลขที ่86 ถนนตรเีพชร แขวงวงับูรพาภริมย ์เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 เปน็สถาบนัการศกึษา

ทางด้านศิลปหัตถกรรมแห่งแรกของประเทศไทย

 การเดินทางโดยรถประจำาทาง : 3, 6, 9, 7ก, 42, 53, และ 82

 การเดินทางโดยเรือ : เรือด่วนเจ้าพระยา ขึ้นท่าเรือสะพานพุทธ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 

 ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม ก.ม. ที่ 242 ตำาบลหนองแก อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110   

 การเดินทาง : รถทัวร์ สายกรุงเทพ - ปราณบุรี, สายกรุงเทพ - ประจวบคีรีขันธ์ (ขึ้นรถที่สถานีขนส่งสายใต้) 

          รถตู้ สายกรุงเทพ - ปราณบุรี (ลงหน้ามหาวิทยาลัย เลยสวนประดิพัทธ์ 2 กิโลเมตร

          รถไฟ ลงสถานีหัวหิน ต่อรถประจำาทาง สายหัวหิน - ปราณบุรี
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อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา : 1 ภาคการศึกษา 

คณะ/สาขาวิชา 
ค่าบำรุงการศึกษา 

และค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 
รวมประมาณ (บาท) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ คุณวุฒิ ม.6, ปวช. 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 15,000 
วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์ 15,000 
วศ.บ. วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 15,000 
วศ.บ. วิศวกรรมการวัดคุม 15,000 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 15,000 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 15,000 
วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ – ปิโตรเคมีภัณฑ์และพอลิเมอร์ 15,000 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 15,000 
วศ.บ. วิศวกรรมโลจสิติกส์ 15,000 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา) ภาคปกติ คุณวุฒิ ปวส. 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 15,000 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ คุณวุฒิ ม.6, ปวช. 
ทล.บ. การจัดการงานก่อสร้างและนวัตกรรมอาคาร-การจัดการงานก่อสร้าง 15,000 
ทล.บ. การจัดการงานก่อสร้างและนวัตกรรมอาคาร-การจัดการนวัตกรรมอาคาร 15,000 
ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม 15,000 
ทล.บ. การออกแบบสื่อดิจิทัล-เกมและแอนิเมชัน 15,000 
ทล.บ. การออกแบบสื่อดิจิทัล-นิเทศศิลป ์ 15,000 
ทล.บ. การออกแบบสื่อดิจิทัล-ภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหว 15,000 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (หลักสูตร 5 ปี) ภาคปกติ คุณวุฒิ ม.6, ปวช. 
สถ.บ. เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม 15,000 
สถ.บ. สถาปตัยกรรมภายใน 15,000 
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ คุณวุฒิ ม.6, ปวช. 
ทล.บ. เทคโนโลยสีื่อสารมวลชนและนวัตกรรมการสื่อสาร 15,000 
ทล.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 15,000 
อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 15,000 
อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 15,000 
อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอตุสาหการ 15,000 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต - วิศวกรรมอุตสาหการ 15,000 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต - วิศวกรรมการผลติ 15,000 
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี(หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวชิา) ภาคปกติ คุณวุฒิ ปวส. 
ทล.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 15,000 
อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 15,000 
อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 15,000 
อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอตุสาหการ 15,000 
ทล.บ. เทคโนโลยสีื่อสารมวลชนและนวัตกรรมการสื่อสาร 15,000 
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อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา : 1 ภาคการศึกษา 
 
 
 

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะ/สาขาวิชา 
ค่าบำรุงการศึกษา 

และค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 
รวมประมาณ (บาท) 

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลกัสูตร 4 ป)ี ภาคปกติ คุณวุฒิ ม.6, ปวช. 
ศศ.บ. การโรงแรม 12,000 
ศศ.บ. นวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก ์ 12,000 
ศศ.บ. นวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ 12,000 
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตร 4 ป ีเทียบโอนรายวิชา) ภาคปกติ คุณวฒิุ ปวส. 
ศศ.บ. การโรงแรม 12,000 
ศศ.บ. นวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก ์ 12,000 
คณะบริหารธุรกิจ (หลกัสูตร 4 ป)ี ภาคปกติ คุณวุฒิ ม.6, ปวช. 
บช.บ. การบัญช ี 12,000 
บธ.บ. การตลาด 12,000 
บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 12,000 
บธ.บ. การจัดการ – การจัดการทัว่ไป 12,000 
บธ.บ. การจัดการ – การจัดการอตุสาหกรรม 12,000 
บธ.บ. การจัดการ – การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 12,000 
บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 15,000 
บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - เทคโนโลยีมลัติมเีดีย 15,000 
บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - การพัฒนาซอฟต์แวร ์ 15,000 
บธ.บ. การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 30,000 
บธ.บ. บริหารธรุกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) 30,000 
คณะบริหารธุรกิจ (หลกัสูตร 4 ป ีเทียบโอนรายวชิา) ภาคปกติ คุณวฒิุ ปวส. 
บช.บ. การบัญชี 4 ป ี 12,000 
บธ.บ. การตลาด 12,000 
บธ.บ. การจัดการ - การจัดการอุตสาหกรรม 12,000 
บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 15,000 
คณะบริหารธุรกิจ (ภาคสมทบ) คณุวุฒิ ม.6, ปวช., ปวส. 
บช.บ. การบัญช ี 22,000 
บธ.บ. การตลาด 22,000 
บธ.บ. การจัดการ - การจัดการทั่วไป 22,000 
บธ.บ. การจัดการ - การจัดการอุตสาหกรรม 22,000 
บธ.บ. การจัดการ - การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 22,000 
บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 25,000 
คณะศิลปศาสตร์ (หลกัสูตร 4 ป)ี ภาคปกติ คุณวุฒิ ม.6, ปวช. 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 12,000 
ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น 12,000 
ศศ.บ. ภาษาจีน 12,000 
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อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา : 1 ภาคการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 

 
หมายเหตุ     1. การชำระค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายไม่รวมค่าใช้จ่ายของคณะ/วิทยาลัย       

                            2. เมือ่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

คณะ/สาขาวิชา 
ค่าบำรุงการศึกษา 

และค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 
รวมประมาณ (บาท) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตร 4 ป)ี ภาคปกติ คุณวุฒิ ม.6, ปวช. 
วท.บ. วิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร 15,000 
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 15,000 
วท.บ. เทคโนโลยีสุขภาพและความงาม 15,000 
วิทยาลัยเพาะช่าง (หลกัสูตร 4 ป)ี ภาคปกติ คุณวุฒิ ม.6, ปวช. 
ศล.บ. จิตรกรรมไทย 12,000 
ศล.บ. ประติมากรรมไทย 12,000 
ศล.บ. หัตถศลิป ์ 12,000 
ศล.บ. จิตรกรรม 12,000 
ศล.บ. ประติมากรรม 12,000 
ศล.บ. ศิลปะภาพพิมพ ์ 12,000 
ศล.บ. ออกแบบนิเทศศลิป ์ 12,000 
ศล.บ. ออกแบบผลิตภณัฑ ์ 12,000 
ศล.บ. ออกแบบภายใน 12,000 
ศล.บ. ศิลปะการถ่ายภาพ 12,000 
ศล.บ. ออกแบบศิลปหตัถกรรม 12,000 
ศล.บ. เซรามิกส ์ 12,000 
ศล.บ. เครื่องประดับอญัมณีและโลหะรูปพรรณ 12,000 
ศษ.บ. ศิลปศึกษา 12,000 
วิทยาลัยเพาะช่าง (ภาคสมทบ) คุณวุฒิ ม.6, ปวช. 
ศล.บ. ออกแบบภายใน 22,000 
ศล.บ. ศิลปะการถ่ายภาพ 22,000 
ศล.บ. ออกแบบนเิทศศลิป ์ 22,000 
วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ คุณวุฒิ ม.6, ปวช. 
- นักศึกษาไทย     - นักศึกษาต่างชาติ 

 
เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ตลอดหลักสตูร ทล.บ. นวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการประกอบอาหาร 
บธ.บ. การเป็นผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์สากล 
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1. คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตามที่กำาหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรและไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อม   

    เสียอย่างร้ายแรง

2. ผู้สมัครจะต้องสมัครที่เว็บไซต์ https://tcas.rmutr.ac.th เท่านั้น โดยต้องบันทึกข้อมูลที่เป็นความจริง  ทุกประการ  

     ทัง้นีห้ากภายหลงัมหาวทิยาลยัตรวจสอบพบวา่ข้อมลูของผู้สมคัรขาดคุณสมบติัข้อใดข้อหนึง่ตามท่ีมหาวทิยาลยักำาหนด

    ผู้สมัครยินยอมให้มหาวิทยาลัยเพิกถอนสิทธิ์การสมัครสอบคัดเลือก

3. ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคำานำาหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล วุฒิที่รับเข้าศึกษา คณะ สาขาวิชา พื้นที่ และข้อมูลอื่น ๆ ก่อน

    บันทึกข้อมูลผู้สมัคร  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะไม่รับแจ้งในการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลของผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

4. กรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้

    มาตั้งแต่ต้น และผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

5. หากผู้สมัครสอบไม่ชำาระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกภายในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ใน

    การสอบคัดเลือก

6. หากผูส้มัครผา่นการคดัเลอืกและมสีทิธิเ์ขา้ศกึษาตอ่ โดยไดช้ำาระเงนิคา่ลงทะเบยีนในการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรี

    แล้วแต่ภายหลังไม่ประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือพบ

   ว่าคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาไม่ตรงตามหลักสูตร หรือไม่สำาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม  มหาวิทยาลัยจะทำาการ  

   ถอนรายชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

7. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ เมื่อได้ทำาการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ชำาระค่าลงทะเบียน               

   ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตามประกาศของมหาวิทยาลัย พร้อมนำาส่งเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่

   ด้วยตนเองภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่มีจำานวนผู้ขึ้น

    ทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

ข้อปฏิบัติการสมัครสอบคัดเลือก
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ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก  
 

 
การสมัครผ่านระบบ (Internet on-line)  ที่เว็บไซต์ https://tcas.rmutr.ac.th  

ระหว่างวันศุกร์ที่  18  กมุภาพันธ์  2565 – วันจนัทร์ที่  28  มีนาคม  2565 
          

ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบเครือข่าย (Internet on - line)  
1.  ผู้สมัครจะต้องดูรายละเอียดการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 
    จาก (https://tcas.rmutr.ac.th), (https://www.rmutr.ac.th)       
2.  ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิ  และคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี                
    ประจำปีการศึกษา 2565  ที่ คณะ/วิทยาลัยกำหนด   
3.  ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมคัรผ่านเว็บไซต์ https://tcas.rmutr.ac.th  ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง 
4.  ตรวจสอบข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องก่อนที่จะยืนยันการสมัคร เมื่อสมัครสาขาวิชาใดแล้วจะเปลี่ยนสาขาวชิาไมไ่ด้      
    (หากจะเปลี่ยนสาขาวิชาต้องดำเนินการสมัครใหม่) 
5.  พิมพ์ใบยืนยันการสมัคร  เตรียมค่าสมัครสอบ  100 บาท  เพื่อนำไปชำระเงินได้ดังนี ้
 

  ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา                  เคานเ์ตอร์ เซอร์วิส ทุกสาขา                  Big Service ทุกสาขา 
 

 
6.  ผู้สมัครเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เปน็หลักฐาน  เพื่อยืนยนัว่าได้ผา่นการสมัครเรียบร้อยแล้ว 
7.  หลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องสง่ถึง คณะ/วิทยาลัยที่ตนเองสมคัรพิจารณา หลังจากชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว 

 รูปแบบในการจัดส่งหลักฐานการสมัครประกอบการพิจารณาการสอบคัดเลือก มี 2 รูปแบบ (เลือกส่งเพียงรูปแบบเดียว) 
    รูปแบบที่ 1 สแกนส่งหลักฐานออนไลน์ (ส่งทาง URL LINK)     
    รูปแบบที่ 2 (ส่งทางไปรษณีย์ EMS) เอกสารประกอบการพิจารณามีรายละเอียดดังนี้ 
     -  สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)   
        หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  5 ภาคการศึกษา 
        หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า  5 ภาคการศึกษา 
        หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.)  3 ภาคการศึกษา 
     -  สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ  จำนวน  1 ฉบับ 

กรุณาส่งภายในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 
 
 
 
 

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครจากเว็บไซต์ 
https://tcas.rmutr.ac.th 
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ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก  
 

 
การสมัครผ่านระบบ (Internet on-line)  ที่เว็บไซต์ https://tcas.rmutr.ac.th  

ระหว่างวันศุกร์ที่  18  กมุภาพันธ์  2565 – วันจนัทร์ที่  28  มีนาคม  2565 
          

ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบเครือข่าย (Internet on - line)  
1.  ผู้สมัครจะต้องดูรายละเอียดการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 
    จาก (https://tcas.rmutr.ac.th), (https://www.rmutr.ac.th)       
2.  ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิ  และคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี                
    ประจำปีการศึกษา 2565  ที่ คณะ/วิทยาลัยกำหนด   
3.  ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมคัรผ่านเว็บไซต์ https://tcas.rmutr.ac.th  ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง 
4.  ตรวจสอบข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องก่อนที่จะยืนยันการสมัคร เมื่อสมัครสาขาวิชาใดแล้วจะเปลี่ยนสาขาวชิาไมไ่ด้      
    (หากจะเปลี่ยนสาขาวิชาต้องดำเนินการสมัครใหม่) 
5.  พิมพ์ใบยนืยันการสมัคร  เตรียมค่าสมัครสอบ  100 บาท  เพื่อนำไปชำระเงินได้ดังนี ้
 

  ธนาคารกรุงไทย ทกุสาขา                  เคานเ์ตอร์ เซอร์วิส ทุกสาขา                  Big Service ทุกสาขา 
 

 
6.  ผู้สมัครเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เปน็หลักฐาน  เพื่อยืนยนัว่าได้ผา่นการสมัครเรียบร้อยแล้ว 
7.  หลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องสง่ถึง คณะ/วิทยาลัยที่ตนเองสมคัรพิจารณา หลังจากชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว 

 รปูแบบในการจัดส่งหลักฐานการสมัครประกอบการพิจารณาการสอบคัดเลือก มี 2 รูปแบบ (เลือกส่งเพียงรูปแบบเดียว) 
    รูปแบบที่ 1 สแกนส่งหลักฐานออนไลน์ (ส่งทาง URL LINK)     
    รูปแบบที่ 2 (ส่งทางไปรษณีย ์EMS) เอกสารประกอบการพิจารณามีรายละเอียดดังนี้ 
     -  สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)   
        หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  5 ภาคการศึกษา 
        หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า  5 ภาคการศึกษา 
        หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.)  3 ภาคการศึกษา 
     -  สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ  จำนวน  1 ฉบับ 

กรุณาส่งภายในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 
 
 
 
 

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครจากเว็บไซต์ 
https://tcas.rmutr.ac.th 

 

รูปแบบในการจัดส่งหลักฐานการสมัครประกอบการพิจารณาการสอบคัดเลือก 
มี 2 รูปแบบ (เลือกส่งเพียงรูปแบบเดียว) 
กรุณาส่งภายในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 

     รูปแบบที่ 1 (ส่งทาง URL LINK)       รูปแบบท่ี 2 (ส่งทางไปรษณีย์ EMS) 

 

                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**(เอกสารการพิจารณาการสอบคดัเลือก)**  
 

 นาย/นางสาว.................................................................................................... 
คณะ................................................................................................................  
สาขาวิชา.........................................................................................................  
เบอร์ ทร..........................................................................................................  

 
 กรุณาส่ง   คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศาลายา) 

   งานมาตรฐานการศึกษา  
    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
    เลขท่ี 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5  
    ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล  
    จงัหวดันครปฐม 73170 
   
  **(เอกสารการพิจารณาการสอบคดัเลือก)**  

 

 นาย/นางสาว.................................................................................................... 
คณะ................................................................................................................  
สาขาวิชา.........................................................................................................  
เบอร์ ทร..........................................................................................................  

 
กรุณาส่ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ศาลายา) 

ฝ่ายวิชาการและวิจยั  
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์      
 เลขท่ี 96  หมู่ 3  ถนนพทุธมณฑล สาย 5  
 ต าบลศาลายา  อ าเภอพุทธมณฑล  
 จงัหวดันครปฐม  73170 
   
  **(เอกสารการพิจารณาการสอบคดัเลือก)** 

 

 นาย/นางสาว.................................................................................................... 
คณะ................................................................................................................  
สาขาวิชา.........................................................................................................  
เบอร์ ทร..........................................................................................................  

 
กรุณาส่ง    คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา) 

   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
    เลขท่ี 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5  
    ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล  
    จงัหวดันครปฐม 73170                  
   
  

ขั้นตอนการส่งเอกสารการสมัครออนไลน์
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รูปแบบในการจัดส่งหลักฐานการสมัครประกอบการพิจารณาการสอบคัดเลือก 
มี 2 รูปแบบ (เลือกส่งเพียงรูปแบบเดียว) 
กรุณาส่งภายในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 

     รูปแบบที่ 1 (ส่งทาง URL LINK)             รูปแบบที่ 2 (ส่งทางไปรษณีย์ EMS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

**(เอกสารการพิจารณาการสอบคดัเลือก)**   
 นาย/นางสาว.................................................................................................... 

คณะ................................................................................................................  
สาขาวิชา.........................................................................................................  
เบอร์ ทร..........................................................................................................  

 
กรุณาส่ง   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศาลายา) 

   งานวิชาการ  
    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
    เลขท่ี 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5  
    ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล  
    จงัหวดันครปฐม 73170 
                  
   
  
 **(เอกสารการพิจารณาการสอบคดัเลือก)** 
 

 นาย/นางสาว.................................................................................................... 
คณะ................................................................................................................  
สาขาวิชา.........................................................................................................  
เบอร์ ทร..........................................................................................................  

 
กรุณาส่ง  วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์  

  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
   เลขท่ี 96  หมู่ 3  ถนนพุทธมณฑล สาย 5  
   ต าบลศาลายา  อ าเภอพุทธมณฑล  
   จงัหวดันครปฐม  73170 
                    
   
  
 **(เอกสารการพิจารณาการสอบคดัเลือก)** 
               
 
 
 
  

  กรุณาส่ง    งานทะเบียนนักศึกษา (วิทยาเขตวังไกลกังวล)   
                     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
                     เขต 4 (สวนสน)   
                     ต าบลหนองแก  อ าเภอหวัหิน 
                     จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  77110                 
   
  

นาย/นางสาว.................................................................................................... 
คณะ................................................................................................................ 
สาขาวิชา......................................................................................................... 
เบอร์ ทร.......................................................................................................... 
 
 
 
 

ขั้นตอนการส่งเอกสารการสมัครออนไลน์
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รูปแบบในการจัดส่งหลักฐานการสมัครประกอบการพิจารณาการสอบคัดเลือก 
มี 2 รูปแบบ (เลือกส่งเพียงรูปแบบเดียว) 
กรุณาส่งภายในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 

     รูปแบบที่ 1 (ส่งทาง URL LINK)             รูปแบบที่ 2 (ส่งทางไปรษณีย์ EMS) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

**(เอกสารการพิจารณาการสอบคดัเลือก)**   
 นาย/นางสาว.................................................................................................... 

คณะ................................................................................................................  
สาขาวิชา.........................................................................................................  
เบอร์ ทร..........................................................................................................  

 
กรุณาส่ง    คณะบริหารธุรกิจ (บพติรพมิขุ จักรวรรดิ) 

   ฝ่ายวิชาการและวิจัย   
                       มหาวิทยาลัยเทค น ลยีราชมงคลรัตน กสินทร์ 
               264 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ  
    เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 
 
                  
   
  

**(เอกสารการพิจารณาการสอบคดัเลือก)**   
 นาย/นางสาว.................................................................................................... 

คณะ................................................................................................................  
สาขาวิชา.........................................................................................................  
เบอร์ ทร..........................................................................................................  

 
 กรุณาส่ง  คณะศิลปศาสตร์ (บพติรพมิขุ จักรวรรดิ) 

   ฝ่ายวิชาการและวิจัย   
                       มหาวิทยาลัยเทค น ลยีราชมงคลรัตน กสินทร์ 
               264 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ  
    เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 
 
                  
   
  

**(เอกสารการพิจารณาการสอบคดัเลือก)**   
 นาย/นางสาว.................................................................................................... 

คณะ................................................................................................................  
สาขาวิชา.........................................................................................................  
เบอร์ ทร..........................................................................................................  

 
 กรุณาส่ง   วิทยาลัยเพาะช่าง  
      งานทะเบียนและวัดผล   
                       มหาวิทยาลัยเทค น ลยีราชมงคลรัตน กสินทร์ 
               เลขท่ี 86  ถ.ตรีเพชร  แขวงวังบูรพาภิรมย์  
    เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200 
 
                  
   
  

ขั้นตอนการส่งเอกสารการสมัครออนไลน์
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศาลายา) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  หลักสตูร 4 ปี  ภาคปกต ิ

ที่ รหัส สาขาวิชา วุฒิที่รับเข้าศึกษา 

1 001 วิศวกรรมโยธา 
ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือเทยีบเท่า 
ปวช. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา, ช่างสำรวจ  
หรือ ปวช.ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา 

2 003 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์
ม.6 สายวิทย์-คณิต  คณติ-อังกฤษ  ศิลป์-คำนวณ หรือเทียบเท่า 
ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมทกุสาขาวิชา หรือเทียบเท่า 

3 004 วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
ม.6 สายวิทย์-คณิต 
ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์,  ช่างเทพนิคคอมพิวเตอร์, 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ หรือเทยีบเท่า 

4 005 วิศวกรรมการวัดคุม 
ม.6 สายวิทย์-คณิต  สายศิลป์-คำนวณ 
ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมทกุสาขาวิชา หรือเทียบเท่า 

5 006 วิศวกรรมเครื่องกล 
ม.6 สายวิทย์-คณิต 
ปวช. สาขาวิชาเครื่องกล, ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, หรือเทียบเท่า 

6 007 วิศวกรรมไฟฟ้า 
ม.6 สายวิทย์-คณิต 
ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า 

 
7 

 
008 

วิศวกรรมวสัดุ-ปิโตรเคมีภณัฑ ์
และพอลิเมอร ์

ม.6 สายวิทย์-คณิต  
ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหการ, ช่างอุตสาหกรรม, ช่างเทคโนโลยีวสัดุ,  
ช่างวัสดุเครื่องกล หรือเทียบเท่า 

8 009 วิศวกรรมอุตสาหการ 
ม.6 สายวิทย์-คณิต 
ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ,  
หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือเทียบเท่า 

9 010 วิศวกรรมโลจสิติกส ์
ม.6 ทุกสาขาวิชา 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ : ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-441-6000 ต่อ 2621-3    https://en.rmutr.ac.th 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตวังไกลกงัวล) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.)  หลักสตูร 4 ปี  ภาคปกต ิ

 

ที่ รหัส สาขาวิชา วุฒิที่เข้าศกึษา 

1 011 วิศวกรรมโยธา 
ม.6 สายวิทย์-คณิต 
ปวช. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา, ช่างสำรวจ  
หรือ ปวช.ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ : ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 032-618-542     
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คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ์

สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์
มีประสบการณ์ด้านเข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตรห์รือแข่งขันหุ่นยนต์  หรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ 
(ถ้ามี) จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
มีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาโปรแกรม หรือมีรางวัลจากการแข่งขันทางด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ หรือผ่านการร่วมกิจกรรมทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือมีผลงานอื่นทางด้าน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ถ้ามี) 

วิศวกรรมการวัดคุม มีความสนใจและตั้งใจจะเป็นวิศวกรวัดคุมในอนาคต 

วิศวกรรมเครื่องกล มีความสามารถในการเขียนแบบทางเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (ถ้ามี) 

วิศวกรรมอุตสาหการ บุตร/ทายาท ผู้เป็นเจ้าของกิจการ (ถ้ามี) 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศาลายา) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  (หลกัสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา) ภาคปกติ  

ที่ รหัส สาขาวิชา วุฒิที่เข้าศึกษา 

1 101 วิศวกรรมไฟฟ้า ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ : ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-441-6000 ต่อ 2621-3    https://en.rmutr.ac.th 
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คณะวิศวกรรมศาสตร ์
 

 อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา 
 สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
 1.  วิศวกรโยธาในสถานประกอบการเอกชน  หน่วยงานราชการ  และรัฐวสิาหกิจ 
 2.  อาจารย์ผูส้อนในสถาบันการศกึษาที่ผลิตบคุลากรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ                        
                      หรือผู้สอนในสถาบันการศึกษา  ที่ผลติบุคลากรระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง 
 3.  ประกอบธุรกิจของตนเองด้านวิศวกรรมโยธา 
 4.  นักวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 
 5.  นักวิชาการและองค์กรต่างๆ 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
1. วิศวกรในระบบการผลิตอัตโนมัตโิดยสามารถวิเคราะห์ออกแบบ  และควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัตติา่งๆ          

ที่ใช้ ในกระบวนการและระบบการผลิตในอุตสาหกรรม 
2. วิศวกรออกแบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติอื่นๆ ท่ีสามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางเมคคาทรอนิกส์ ในการออกแบบได้ 
3. นักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และสาขาอื่นๆ ที่มีพ้ืนฐานใกล้เคียงกัน เช่น หุ่นยนต์ เปน็ต้น 
4. ครู  อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
5. วิศวกรที่ปรึกษา 
6. ประกอบอาชีพอิสระ 

 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
1. วิศวกรทางด้านคอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการทั้งภาครัฐ  และเอกชน 
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
3. นักวิเคราะห์  และออกแบบระบบงานคอมพวิเตอร ์
4. นักพัฒนาโปรแกรม 
5. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
6. ประกอบอาชีพอิสระทีส่ัมพันธ์กับสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
1. วิศวกรทางด้าน วิศวกรรมการวัดคุม 
2. นักวิจัยหรือถ่ายทอดเทคโนโลย ี
3. ครู อาจารย์ ระดับอาชีวศึกษา 
4. ประกอบอาชีพอิสระ ท่ีตรงกับสาขาหรือสัมพันธ์กัน 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
1. วิศวกรเครื่องกล 
2. วิศวกรโรงงาน 
3. วิศวกรออกแบบ 
4. วิศวกรที่ปรึกษา 
5. นักวิจัยในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วข้อง 
6. คร ู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
7. ประกอบอาชีพอิสระ 
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 คณะวิศวกรรมศาสตร ์
 

 อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา 
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

1. วิศวกรไฟฟ้า 
2. วิศวกรโรงงาน 
3. ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 
4. วิศวกรที่ปรึกษา 
5. วิศวกรโครงการ 
6. วิศวกรออกแบบ 
7. รับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกจิ 
8. ประกอบอาชีพอิสระ 

 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-ปิโตรเคมีภัณฑ์และพอลิเมอร์  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
1. วิศวกร 
2. งานเกี่ยวกับวัสด ุ
3. นักวิชาการ 
4. นักวิเคราะห์และออกแบบวสัด ุ
5. นักวิจัยในสาขาวิศวกรรมวัสดุและสาขาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
6. ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. ประกอบอาชีพอิสระ 

      สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
1. วิศวกรรมอุตสาหการในทุกองค์กร 
2. วิศวกรควบคุมคณุภาพในโรงงานอุตสาหกรรม 
3. วิศวกรความปลอดภัย 
4. วิศวกรควบคุมกระบวนการผลติ 
5. วิศวกรนักวิเคราะห์และประเมินโครงการ 
6. ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. อาชีพอิสระทางอุตสาหกรรม 
8. รับราชการ 
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
1. วิศวกรโลจสิติกส์ในองค์ของรัฐและเอกชน 
2. วิศวกรบริหารจัดการ ออกแบบระบบคลังสินค้าและกระจายสินค้า 
3. วิศวกรออกแบบการวางผังโรงงานและกระบวนการประกอบช้ินส่วน 
4. วิศวกรวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า เป็นต้น 
5. ผู้ประกอบการธุรกิจด้านโลจิสติกส์ (ขนส่ง จัดเก็บ วางแผน ) 
6. นักวิจัย นักวิชาการและที่ปรึกษางานด้านโลจิสติกส ์
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ศาลายา) 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ (ทล.บ.) หลักสตูร 4 ป ี ภาคปกติ 

ที่ รหัส สาขาวิชา วุฒิที่เข้าศึกษา 

1 012 
การจัดการงานก่อสร้างและนวัตกรรมอาคาร –   
การจัดการงานก่อสร้าง 

ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา หรือเทยีบเท่า 

2 013 
การจัดการงานก่อสร้างและนวัตกรรมอาคาร – 
การจัดการนวัตกรรมอาคาร 

ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า 

3 014 ออกแบบผลิตภัณฑ์และนวตักรรม 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช., ปวส. ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า 

4 015 การออกแบบสื่อดิจิทลั – เกมแอนเิมชัน 

ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ, ศิลปกรรม, 
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ, คอมพิวเตอร์กราฟิก,  
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

5 016 การออกแบบสื่อดิจิทลั – นิเทศศิลป ์

ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ, ศลิปกรรม, 
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ, คอมพิวเตอร์กราฟิก,  
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

6 017 การออกแบบสื่อดิจิทัล - ภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหว 

ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ, ศิลปกรรม, 
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ, คอมพิวเตอร์กราฟิก,    
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) หลกัสูตร 5 ปี (ภาคปกติ) 

ที่ รหัส สาขาวิชา วุฒิที่เข้าศึกษา 

1 018 เทคโนโลยีสถาปตัยกรรม 
ม.6 สายวิทย์-คณิต 
ปวช. สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม, ช่างก่อสร้าง 
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

2 019 สถาปัตยกรรมภายใน 
ม.6 สายวิทย์-คณิต,  สายศิลป์-คำนวณ 
ปวช. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาทางด้าน
การออกแบบ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ : ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-441-6000 ต่อ 2781   https://arch.rmutr.ac.th 
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
 

 อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา 
                สาขาวชิาการจัดการงานก่อสร้างและนวัตกรรมอาคาร - การจัดการงานก่อสร้าง   
                หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 

1. ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้ประสานงานโครงการ 
2. ผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ ประกอบอาชีพผู้รับเหมา 
3. ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ดูแลระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภบิาลในอาคาร 
4. นักประมาณราคา วิเคราะห์ราคางานก่อสร้าง เจ้าหน้าทีส่ำรวจและออกแบบจัดภูมิทัศน ์

สาขาวชิาการจัดการงานก่อสรา้งและนวัตกรรมอาคาร - การจัดการนวัตกรรมอาคาร   
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ (ทล.บ.) 

1. ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการของบริษัทผู้ให้บริการงานอาคาร ผูจ้ัดการอาคาร 
2. เจ้าหน้าท่ี/ผู้จัดการงานอาคารสถานท่ีหรืองานด้านทรัพยากรอาคาร ตามหน่วยงานตา่งๆ 
3. ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญอาคารหรือโรงงาน 
4. ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ (ทล.บ.) 
1. นักออกแบบผลิตภัณฑ์ในองค์กรภาครัฐและเอกชน 
2. นักออกแบบผลิตภัณฑ์อิสระ 
3. ผู้ประกอบการธุรกิจออกแบบผลติภัณฑ ์
4. ผู้ประกอบการธุรกิจออกแบบผลติภัณฑเ์พื่ออุตสาหกรรมสร้างสรรคอ์ื่นๆ 

 สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทลั - เกมแอนิเมชัน  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ (ทล.บ.) 
1. นักออกแบบเกมส ์
2. นักออกแบบกราฟิก 
3. นักออกแบบสื่อมัลตมิีเดยี 
4. นักออกแบบแอพพลิเคชั่น 
สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทลั - นิเทศศิลป์  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
1. นักสร้างสรรค์งานโฆษณา 
2. นักออกแบบภาพประกอบ 
3. นักออกแบบสิ่งพิมพ์ดิจิทัล 
4. นักวิชาการในสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการอสิระ 

 สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทลั - ภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหว  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ (ทล.บ.) 
1. ช่างภาพดิจิทัล 
2. นักออกแบบภาพเคลื่อนไหว 
3. เจ้าหน้าที่ตดัต่อภาพและเสียงโทรทัศน์และภาพยนตร ์
4. นักเขียนบทและสตอรี่บอร์ด 
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
 

 อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตัยกรรม  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ (สถ.บ.) 

1. สถาปนิก 
2. ช่างเขียนแบบก่อสร้าง 
3. นักออกแบบวางผังโครงการและภมูิทัศน์ 
4. ผู้ประมาณราคาคา่ก่อสรา้ง 
5. ผู้ผลิตเพื่อนำเสนองานทางสถาปัตยกรรม 
6. ผู้ตรวจหรือควบคมุงานก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม 
7. ผู้รับเหมางานก่อสร้าง 

 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ (สถ.บ.) 
1. สถาปนิกนักออกแบบภายใน 
2. นักออกแบบเฟอร์นิเจอร ์
3. นักออกแบบฉากละคร 
4. นักออกแบบนิทรรศการ 
5. ผู้ประสานงานก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมภายใน 
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คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วิทยาเขตวังไกลกังวล) 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ (ทล.บ.) หลักสตูร 4 ป ี ภาคปกติ 

ที่ รหัส สาขาวิชา วุฒิที่เข้าศึกษา 

1 020 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและนวัตกรรมการสื่อสาร 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

2 021 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทลั 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) หลกัสูตร 4 ปี  ภาคปกต ิ

ที่ รหัส สาขาวิชา วุฒิที่เข้าศึกษา 

1 022 เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือเทยีบเท่า 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

2 023 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

3 024 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ป ี ภาคปกต ิ

ที่ รหัส สาขาวิชา วุฒิที่เข้าศึกษา 

1 025 วิศวกรรมอตุสาหการและการผลติ – วิศวกรรมอตุสาหการ 

ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือเทยีบเท่า 
ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม, สาขาช่างกลโรงงาน, 
สาขาช่างเชื่อมโลหะ หรือสาขาวิชา อื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือสาขาวิชาที่ใกล้เคยีง โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ประจำหลักสตูร 

2 026 วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต – วิศวกรรมการผลิต 

ม.6 สายวทิย-์คณิต หรือเทยีบเท่า 
ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม, สาขาช่างกล
โรงงาน, สาขาช่างแม่พิมพ์โลหะ, สาขาช่างเขียนแบบ
เครื่องมือกล, สาขาช่างยนต์ หรือสาขาวิชาอื่นที่
เกีย่วข้อง หรือสาขาวิชาอืน่ที่ใกล้เคียง โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของอาจารย์ประจำหลักสตูร 

 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี : ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์  032-618-500 ต่อ 4716   www.idt.rmutr.ac.th 
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คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วิทยาเขตวังไกลกังวล)  
หลกัสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ (ทล.บ.)  (หลกัสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา) ภาคปกติ  

ที่ รหัส สาขาวิชา วุฒิที่เข้าศึกษา 

1 102 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดจิิทัล 

ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, 
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, คอมพิวเตอร์
ธุรกิจดิจิทัล, ธุรกิจดิจิทลั, เทคนิคคอมพิวเตอร์,  
โมบายแอปพลิเคชัน, คอมพิวเตอร์กราฟิก, อิเล็กทรอนิกส์, 
อิเล็กทรอนิกสร์ะบบโทรคมนาคม, อเิล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม, 
ไฟฟ้า, เครื่องกลไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่ใกล้เคียง 

2 106 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและนวัตกรรมการสื่อสาร 

ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดจิิทัล, สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก, สาขาวิชา
มัลติมเีดยี, สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ, และสาขาวิชา
อื่นๆ ที ่เกี่ยวข้อง 

  

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)  (หลักสูตร 4 ปี เทยีบโอนรายวิชา) ภาคปกติ  

ที่ รหัส สาขาวิชา วุฒิที่เข้าศึกษา 

1 103 เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ปวส. สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธรุกจิ, 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยสีารสนเทศ,             
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต,์ ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์,    
ไฟฟ้าอตุสาหกรรม, การทำความเย็นและปรับอากาศ      
หรือเทียบเท่า 

2 104 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 
ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง, ไฟฟ้าอุตสาหกรรม, 
อิเล็กทรอนิกส์, การทำความเย็นและปรับอากาศ  
หรือเทยีบเท่า 

3 105 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

ปวส. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, 
ช่างกลโรงงาน, ช่างแม่พิมพ์โลหะ, ช่างเชื่อมโลหะ,  
ช่างเขียนแบบเครื่องมือกล, สาขาวิชางานเครื่องมือกล, 
ช่างยนต์ และสาขาวิชาอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

คุณสมบตัิของผูเ้ข้าศกึษาคณะอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 

สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและนวัตกรรมการสื่อสาร * ใบประกาศ, วุฒิบัตร ฯลฯ   * ต้องมีภาพประกอบผลงาน 

วิศวกรรมอุตสาหการและการผลติ – วิศวกรรมอุตสาหการ แสดงใบประกาศ, วุฒิบัตร ฯลฯ หรือความสามารถพิเศษอื่นๆ 

วิศวกรรมอุตสาหการและการผลติ – วิศวกรรมการผลติ แสดงใบประกาศ, วุฒิบัตร ฯลฯ หรือความสามารถพิเศษอื่นๆ 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี : ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์  032-618-500 ต่อ 4716   www.idt.rmutr.ac.th 
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คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
 

 อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและนวัตกรรมการสื่อสาร  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 

1. เจ้าหน้าท่ีด้านการผลิตรายการ วิทยุ/ โทรทัศน ์
2. ผู้เขียนบท/ รายการโทรทัศน์/ รายการวิทยุ/ สื่อออนไลน ์
3. นักสร้างสรรคเ์นื้อหาผ่านสื่อออนไลน์ (content creator) 
4. เจ้าหน้าท่ีการผลติสื่อเสียง 
5. นักปฏิบัติการถ่ายภาพกล้องโทรทศัน์/ กล้องภาพนิ่ง 
6. เจ้าหน้าท่ีตดัต่อ (Editor) 
7. ผู้ประกาศข่าว/ ผูด้ำเนินรายการ/ ผู้สื่อข่าว/ พิธีกร 
8. เจ้าหน้าท่ีออกแบบกราฟิก (Graphic Designer) 
9. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/ สื่อสารองค์กร 
10. เจ้าหน้าท่ีสื่อออนไลน ์
11. พนักงานดูแลสื่อออนไลน ์
12. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
13. เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนด้านเทคนิค 
14. ประกอบอาชีพอิสระ/ ผู้ประกอบการ 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
1. นักวิชาการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2. ผู้ดูแลระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
3. นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์
4. นักเขียนโปรแกรม หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ 
5. นักออกแบบและพัฒนาระบบเครอืข่าย 
6. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย 
7. นักออกแบบ พัฒนา และดูแลระบบฐานข้อมูล 
8. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน 
9. ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
10. อาชีพอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดจิิทัล 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 
1.   เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร ์
2. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายเทคนิคคอมพิวเตอร ์(ดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพวิเตอร์) 
3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
4. โปรแกรมเมอร ์
5. เว็บมาสเตอร์ (บรหิารจดัการเว็บไซต์) 
6. ผู้ดูแลระบบ 
7. นักปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
8. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
9. นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
10. วิศวกรฝ่ายขาย 
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 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
 

 อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 
 1.   ผู้ควบคุมงานด้านไฟฟ้า 

2. นักวิชาการด้านไฟฟ้า 
3. ผู้ปฏิบัติงานไฟฟ้าโรงงาน 
4. เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ 
5. ผู้ช่วยนักวิจัย 
6. ที่ปรึกษางานด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 
1. วิศวกรด้านการผลิต 
2. การวางแผนและควบคุมการผลิต 
3. การออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ์ (ศึกษาความต้องการของตลาด และนำมาพัฒนาสินค้า และบริการ) 
4. ออกแบบวางผังโรงงาน (ศึกษากระบวนการผลิต เพือ่ออกแบบและเลือกเครื่องมือ เครื่องจักรและสถานที่) 
5. การวางระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ISO9002, ISO14000, GMP, HATCCP 
6. การศึกษางาน (Motion and Time Study การศึกษาวิธีการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ และเวลาทำงานมาตรฐาน) 
7. การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการต่างๆ  ด้วยเครื่องมือ อาทิเช่น QC, TQM เป็นต้น 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต - วิศวกรรมอุตสาหการ 
            วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต – วิศวกรรมการผลิต 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
1. วิศวกรอุตสาหการหรือวิศวกรการผลิต ในสถานประกอบการหรือหน่วยงานเอกชน 
2. รับราชการในหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการหรอืวิศวกรรมการผลิต 
3. ปฏิบัติงานรัฐวสิาหกิจที่เกี่ยวข้องกบัวิศวกรรมอุตสาหการหรือวิศวกรรมการผลติ 
4. นักวิชาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการหรือวิศวกรรมการผลิต 
5. ประกอบธรุกิจส่วนตัวหรือศึกษาตอ่ในระดับการศึกษาที่สูงข้ึน 
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คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเทีย่ว (วิทยาเขตวังไกลกังวล) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตร 4 ป ี ภาคปกต ิ

ที่ รหัส สาขาวิชา วุฒิที่เข้าศึกษา 

1 027 การโรงแรม 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

2 028 นวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคเุทศก์ 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

3 029 นวัตกรรมการจดัประชุมและนิทรรศการ 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) (หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา) ภาคปกติ  

ที่ รหัส สาขาวิชา วุฒิที่เข้าศึกษา 

1 107 การโรงแรม ปวส. ตรงสาขาวิชา หรือเกี่ยวข้อง 

2 108 นวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคเุทศก์ ปวส. ตรงสาขาวิชา หรือเกี่ยวข้อง 

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว : ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์  061-4815054   www.rmutr.ac.th/fht 
 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

การโรงแรม ไม่เป็นโรคไวรสัตับอักเสบบ ี

นวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคเุทศก์ ไม่เป็นโรคไวรสัตับอักเสบบ ี
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คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 
 

 อาชพีหลังสำเร็จการศึกษา 
 สาขาวิชาการโรงแรม  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ.) 

1. หัวหน้าพ่อครัว (Chef) 
2. พนักงานโรงแรม 
3. พนักงานภัตตาคาร 
4. พนักงานต้อนรับในบริษัทหรือธุรกจิบริการต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล 
5. ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น ธุรกิจที่พัก เบเกอรี่ ร้านอาหาร สปา ธุรกิจบันเทงิ ฯลฯ 
6. พนักงานบริการในเรือสำราญ 
7. พนักงานผสมเครื่องดื่ม (Bartender) 
8. อาจารยผ์ู้สอนสาขาวิชาการโรงแรมในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
9. พนักงานบริษัทสายการบิน 

 สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ.) 
1. มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว 
2. ตัวแทนหรือผู้ประกอบการธรุกิจการท่องเที่ยว 
3. นักสื่อความหมายแหล่งท่องเที่ยวหรือพิพิธภัณฑ ์
4. พนักงานปฏิบัติการในธุรกิจการทอ่งเที่ยว เช่น ธุรกิจนำเที่ยว ท่ีพักแรม สายการบิน จำหนา่ย ของที่ระลึก อาหารและ

เครื่องดื่ม การขนส่งโดยสารทางการท่องเที่ยว การจัดประชุม/สัมมนา การจัดแสดงนิทรรศการและสนิค้า การบันเทิง
และนันทนาการท่องเที่ยว 

5. นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวในหน่วยงานภาครัฐท่ีมีบทบาทในการเสนอนโยบาย กำกับดูแล วางแผน และพัฒนาการ
ท่องเที่ยว เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว 
(สพท.) สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุม และนิทรรศการ (สสปน.) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. และหน่วยงานการท่องเที่ยวในองค์การประกอบสว่นท้องถิ่น   
(อบจ. อบต. และเทศบาล) 

6. บุคลากรในธุรกจิการท่องเที่ยวและบริการ เช่น พนักงานต้อนรับ งานจัดกิจกรรมนอกสถานท่ี งานขายหรือการตลาด 
งานธุรการหรืองานเกีย่วกับการตดิต่อสื่อสารในระบบสากล 

 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
1. เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานในธุรกิจการจดัประชุมและนิทรรศการ 
2. ผู้ประสานงานในธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ 
3. ผู้ประกอบการรายย่อยในธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ 
4. ผู้จัดการนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 
5. พนักงานโรงแรมแผนกจัดการประชุม จัดสัมมนาและงานอีเว้น 
6. พนักงานภาครัฐและเอกชนที่มีบทบาทในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว หรือด้านการจัดประชุม 
7. ผู้ประกอบการ ผู้จดังานการแสดงสินค้าและความบันเทิง 
8. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาดและกิจกรรมพิเศษ 
9. ผู้ประสานงานโครงการ 
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คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา) 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)  หลกัสูตร 4 ป ี ภาคปกติ 

ที่ รหัส สาขาวิชา วุฒิที่เข้าศึกษา 

1 030 การบัญชี 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  หลกัสูตร 4 ปี  ภาคปกต ิ

ที่ รหัส สาขาวิชา วุฒิที่เข้าศึกษา 

1 031 การตลาด 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

2 032 การจัดการ-การจดัการอุตสาหกรรม 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

3 033 การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

4 034 
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธรุกิจ -  
การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

5 035 
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - 
เทคโนโลยีมลัติมเีดีย 

ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

6 036 
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ -            
การพัฒนาซอฟต์แวร ์

ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

7 037 
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)  (หลักสตูร 4 ปี เทยีบโอนรายวิชา) ภาคปกติ  

ที่ รหัส สาขาวิชา วุฒิที่เข้าศึกษา 

1 109 การบัญชี ปวส. สาขาวิชาการบญัช ี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  (หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา) ภาคปกติ  

ที่ รหัส สาขาวิชา วุฒิที่เข้าศึกษา 

1 110 การตลาด ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า 

2 111 
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-         
การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชา 
ที่เกี่ยวข้อง 

 



28

คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา) 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)  หลกัสูตร 4 ปี  ภาคสมทบ 

ที่ รหัส สาขาวิชา วุฒิที่เข้าศึกษา 

1 200 การบัญชี 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 
ปวส. สาขาวิชาการบญัช ี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  หลกัสูตร 4 ปี ภาคสมทบ 

ที่ รหัส สาขาวิชา วุฒิที่เข้าศึกษา 

1 201 การตลาด 

ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวชิา 
ปวส. สาขาวิชาการตลาด    
หรือสาขาวิชาที่เกีย่วข้อง 

2 202 
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-         
การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ม.6 ทุกสาขาวิชา 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 
ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชา  
ที่เกี่ยวข้อง 

3 213 การจัดการ - การจัดการทั่วไป 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช.ทุกสาขาวิชา 
ปวส. ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า 

4 214 การจัดการ - การจัดการอุตสาหกรรม 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช.ทุกสาขาวิชา 
ปวส. ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า 

5 215 
การจัดการ – การจัดการโลจิสติกส ์
และโซ่อุปทาน 

ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช.ทุกสาขาวิชา 
ปวส. ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า 

คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา) : ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-441-6000 ต่อ 2834 – 5 https://busly.rmutr.ac.th 
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คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตวังไกลกังวล) 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)  หลกัสูตร 4 ปี  ภาคปกติ 

 

ที่ รหัส สาขาวิชา วุฒิที่เข้าศึกษา 

1 038 การบัญชี 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  หลกัสูตร 4 ปี  ภาคปกต ิ

ที่ รหัส สาขาวิชา วุฒิที่เข้าศึกษา 

1 039 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

2 040 การจัดการ-การจดัการอุตสาหกรรม 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

3 041 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)  (หลักสตูร 4 ปี เทยีบโอนรายวิชา) ภาคปกติ  

ที่ รหัส สาขาวิชา วุฒิที่เข้าศึกษา 

1 112 การบัญชี ปวส. สาขาวิชาการบญัช ี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  (หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา) ภาคปกติ  

ที่ รหัส สาขาวิชา วุฒิที่เข้าศึกษา 

1 113 การจัดการ-การจดัการอุตสาหกรรม ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า 

2 114 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชา 
ที่เกี่ยวข้อง 

     คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตวังไกลกังวล) : ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 032-618-500 ต่อ 4506-7  
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คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตวังไกลกังวล) 
หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  หลกัสูตร 4 ปี ภาคสมทบ 

ที่ รหัส สาขาวิชา วุฒิที่เข้าศึกษา 

1 203 การจัดการ-การจดัการอุตสาหกรรม 
ม.6 ทุกสาขาวิชา 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)  (หลักสตูร 4 ปี เทยีบโอนรายวิชา) ภาคสมทบ  

ที่ รหัส สาขาวิชา วุฒิที่เข้าศึกษา 

1 204 การบัญชี ปวส. สาขาวิชาการบญัช ี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  หลกัสูตร 4 ปี ภาคสมทบ (เทียบโอนรายวิชา) 

ที่ รหัส สาขาวชิา วุฒิที่เข้าศึกษา 

1 205 การจัดการ-การจดัการอุตสาหกรรม ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า 

2 206 
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ -   การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง 

     คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตวังไกลกังวล) : ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 032-618-500 ต่อ 4506-7  
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คณะบริหารธุรกิจ (พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)  หลกัสูตร 4 ปี  ภาคปกติ 

ที่ รหัส สาขาวิชา วุฒิที่เข้าศึกษา 

1 042 การบัญชี 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวชิา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  หลกัสูตร 4 ปี  ภาคปกต ิ

ที่ รหัส สาขาวชิา วุฒิที่เข้าศึกษา 

1 043 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

2 044 การตลาด 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

3 045 การจัดการ 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

4 046 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

6 047 บริหารธรุกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

คุณสมบัติเฉพาะ  รหัส  047 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) หลักสูตรนี้ศึกษาท่ีประเทศไทย 2 ปีแรก       
                       และประเทศจีน 2 ปีหลัง  โดยจะได้รับ 2 ปริญญา  ด้านบริหารธุรกิจ จาก 2 มหาวิทยาลัย คือ           
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และ Tianjin University of Technology          
                       โดยผู้สมัครต้องมีความรู้พื้นฐานด้านภาษาจีน 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)  (หลักสตูร 4 ปี เทยีบโอนรายวิชา) ภาคปกติ 

ที่ รหัส สาขาวิชา วุฒิที่เข้าศึกษา 

1 115 การบัญชี ปวส. สาขาวิชาการบญัช ี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)  หลกัสูตร 4 ปี ภาคสมทบ 

ที่ รหัส สาขาวิชา วุฒิที่เข้าศึกษา 

1 207 การบัญชี 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 
ปวส. ทุกสาขาวิชา 

คณะบริหารธุรกิจ (พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) : ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-226-5925-6 ต่อ 5350 
https://bua.rmutr.ac.th 
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คณะบริหารธุรกิจ 
 

 อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา 
 สาขาวิชาการบัญชี  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
 ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชี   ได้ตามพระราชบญัญัติการบัญชี พ.ศ.2543  และพระราชบญัญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547  และวิชาชีพอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  ทั้งในลักษณะการประกอบวิชาชีพอิสระและการเข้าทำงานในองค์กรหรือ
หนว่ยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ดังต่อไปนี้  

1. ด้านการบญัชี 
2. ด้านการสอบบัญช ี
3. ด้านบัญชีบริหาร 
4. ด้านการภาษีอากร 
5. ด้านการวางระบบบัญช ี
6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี 
7. ด้านการตรวจสอบภายใน 
8. ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญช ี

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต (บธ.บ.) 
1. หน่วยงานภาครัฐ เช่น เจ้าหน้าท่ี พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือนักวิชาการด้านธุรกจิต่างประเทศ ด้านการ

ประชาสมัพันธ์และติดต่อประสานงานต่างประเทศ 
2. หน่วยงานภาคเอกชน เช่น พนักงาน เจ้าหน้าที่หรือผู้จัดการด้านการติดต่อสื่อสารต่างประเทศ ดา้นสายการบิน 

เช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจการโรงแรม ด้านการแปลภาษาต่างประเทศ 
หรือเลขานุการบริษัท เจา้หน้าท่ีประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน หรือ   ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

 สาขาวิชาการตลาด  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
1. ผู้บริหารด้านการตลาด 
2. ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายจัดซื้อและการพสัด ุ
3. ผู้บริหารงานหรือพนักงานการพยากรณ์ธรุกิจ 
4. ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายขายของบริษัท 
5. ผู้บริหารงานหรือพนักงานในธุรกิจค้าปลีก 
6. ผู้บริหารงานหรือพนักงานในธุรกิจขายตรง 
7. ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายผลติภัณฑ ์
8. ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายการจัดจำหน่าย 
9. ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายคลงัสินค้า 
10. ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายโลจสิติกส ์
11. ผู้บริหารงานหรือพนักงานบริการ 
12. ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
13. ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายส่งเสริมธรุกิจ 
14. ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายธุรกจิสัมพันธ์ 
15. ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายส่งเสริมการตลาด 
16. ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายส่งเสริมการขาย 
17. ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายกิจกรรมพิเศษทางการตลาด 
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คณะบริหารธุรกิจ 
 

 อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา 

 สาขาวิชาการตลาด  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
18. ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 
19. อาจารย์หรือพนักงานในโรงเรียนระดับประถม มัธยมศึกษา และระดบัอาชีวศึกษา 
20. ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายวิจยัการตลาด/ ธุรกิจ 
21. ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายธุรกจินำเข้า/ ส่งออก 
22. ผู้ประกอบการอิสระ 

 สาขาวิชาการจัดการ – การจัดการทั่วไป/  
                            การจัดการ – การจัดการอุตสาหกรรม/  
                            การจัดการ – การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต (บธ.บ.) 

1. เจ้าของกจิการ 
2. นักวิชาการ 
3. ผู้จัดการสำนักงาน 
4. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
5. พนักงานฝ่ายบุคคล 
6. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายควบคุมคณุภาพ 
7. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายผลิต 
8. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายธุรการ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ – การพัฒนาซอฟต์แวร์/   
            เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ – การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/  
             เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ – เทคโนโลยีมัลติมเีดีย 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต (บธ.บ.) 
1. นักพัฒนาซอฟต์แวร์/ โปรแกรมเมอร์ (Software Developer/ Programmer) 
2. นักออกแบบและพัฒนาเว็บ/เว็บมาสเตอร์ (Web Developer/ Web Master) 
3. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Administrator) 
4. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Software Analyst & Design) 
5. นักออกแบบและพฒันาสื่อมลัตมิีเดีย (Multimedia Designer and Developer) 
6. ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Support) 
7. ที่ปรึกษางานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Consultant) 
8. ครู อาจารยส์อนด้านคอมพิวเตอรใ์นสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
9. นักวิชาชีพในสถานประกอบการทีม่ีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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คณะศิลปศาสตร ์(พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตร 4 ป ี ภาคปกต ิ

ที่ รหัส สาขาวิชา วุฒิที่เข้าศึกษา 

1 048 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

2 049 ภาษาญี่ปุ่น 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

3 050 ภาษาจีน 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

       คณะศิลปศาสตร์ : ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์  02-226-5925-6 ต่อ 5204, 5207  https://la.rmutr.ac.th 
 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาคณะศิลปศาสตร ์

สาขาวิชา คุณสมบัติพิเศษ (ถ้ามี) 

ภาษาญี่ปุ่น 
หากมผีลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ 
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คณะศิลปศาสตร ์
 

 อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

1. พนักงาน หรือนักวิชาการด้านการติดต่อประสานงานต่างประเทศ 
2. พนักงานเลขานุการ สำนักงาน งานธุรการบริษัททั่วไป หรือหน่วยงานของรัฐ 
3. พนักงาน/ เจ้าหน้าท่ี ด้านประชาสัมพันธ์ และวเิทศสัมพันธ์ในองคก์รของรัฐ และเอกชน 
4. พนักงาน/ เจ้าหน้าท่ีธุรกิจโรงแรม ท่ีพัก การท่องเที่ยว และสายการบิน 
5. พนักงาน/ เจ้าหน้าท่ีสำหรับงานบริการทั่วไปท่ีต้องสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
6. พนักงาน/ เจ้าหน้าท่ีแปล ล่าม 
7. ประกอบอาชีพอิสระ 

 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น   หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ.) 
1. พนักงานท้ังภาครัฐและเอกชน  
2. นักแปล/ ลา่ม 
3. มัคคุเทศก์ บุคลากรทางท่องเที่ยว 
4. ครู อาจารย์ นักวิชาการ ด้านภาษาญี่ปุ่น  
5. ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ 
6. พนักงานสายการบินต่างๆ 
7. พนักงานเลขานุการ สำนักงาน งานธุรการ บริษัทญี่ปุ่น 
8. ประกอบอาชีพอิสระ 

 สาขาวิชาภาษาจีน   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
 1.   พนักงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
 2.   นักแปล/ ล่าม 
 3.   มัคคุเทศก์ บุคลากรทางท่องเที่ยว 
 4.   ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ 
 5.   พนักงานสายการบินต่างๆ 
 6.   พนักงานเลขานกุาร สำนักงาน งานธุรการ ภาษาจีน 
 7.   ประกอบอาชีพอิสระ 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ศาลายา) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสตูร 4 ป ี ภาคปกต ิ

ที่ รหัส สาขาวิชา วุฒิที่เข้าศึกษา 

1 051 วิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร 

ม.6 สายวิทย์-คณิต 
ม.6 สายศลิป์-คำนวณ 
ปวช. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ, ธุรกิจอาหาร,  
การแปรรปูอาหาร, คหกรรมการผลติ หรือสาขาวิชาทีใ่กล้เคยีง 
โดยให้อยู่ในดลุยพินิจของอาจารยป์ระจำหลักสตูร 

2 052 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ม.6 สายวิทย์-คณิต 
ม.6 สายศลิป์-คำนวณ 
ปวช./ปวส. หรือเทยีบเท่าจากสถานศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือสาขาวิชาที่ใกล้เคียง 
โดยให้อยู่ในดลุยพินิจของอาจารยป์ระจำหลักสตูร 

3 053 เทคโนโลยีสุขภาพและความงาม 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 
ปวส. ทุกสาขาวิชา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์  02-441-6000 ต่อ 2630   https://sci.rmutr.ac.th 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

 อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา 
 สาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหาร   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

1. ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ที่เกี่ยวกับการแปรรูปและประกอบผลติภณัฑ์อาหาร 
2. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานการแปรรูปและการประกอบผลติภณัฑ์ใน ฝ่ายผลติ ฝ่ายควบคุมประกันคณุภาพ การวิเคราะห์

อาหาร การกำหนดมาตรฐานอาหาร การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร การวิจัยและพัฒนา 
3. เจ้าหน้าท่ีในบริษัทท่ีดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปและการประกอบอาหาร เกี่ยวกับสินคา้เกษตรเบื้องต้น การ

ผลิต/ขายส่วนประกอบหรือส่วนผสมในอาหาร หรือ ขายบรรจุภณัฑส์ำหรับอาหาร หรือ ขายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่
ใช้ผลิตอาหาร การวิเคราะห์อาหาร รวมถึง  การวิจัยและพัฒนาผลติภัณฑ์อาหาร หรือการส่งเสริมและดูแลรักษา
สุขภาพ การตรวจรับรองระบบคณุภาพ หรือความปลอดภัยของอาหาร การจดัเก็บและขนส่งสินค้าเกษตรและอาหาร   
การนำเข้า/ส่งออกสินค้าการเกษตรและอาหาร 

4. นักโภชนาการสำหรับนักกีฬา 
5. นักวิชาการ ภาครัฐ และภาครัฐวิสาหกิจ เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอนามัย สำนักงานมาตรฐาน สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กรม
วิชาการเกษตร กรมปศสุัตว์ กรมประมง สำนักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สถาบันอาหาร และกรม
วิทยาศาสตร์บริการ เป็นต้น 

6. ครู อาจารย์ หรือนักวิจัยในสถานศึกษา หรือหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
                  1.   พนักงานในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน  

      2.   ผู้ควบคุมระบบบำบดัมลพิษทางสิ่งแวดล้อม  
      3.   ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม  
      4.   นักวิทยาศาสตร์ประจำหอ้งปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม  
      5.   นักวิชาการด้านสิ่งแวดลอ้ม  
      6.   ผู้ช่วยนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม  
      7.   ประกอบอาชีพอิสระ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
1.   เจ้าของธุรกิจ หรือผู้ประกอบการทางด้านสุขภาพและความงาม 
2.   นักวิชาการทางด้านสุขภาพและความงามในหน่วยภาครัฐและเอกชน 
3.   นักวิจัยและพัฒนาเวชสำอาง 
4.   ผู้เช่ียวชาญด้านสุขภาพ 
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วิทยาลัยเพาะช่าง 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)  หลักสูตร 4 ป ี ภาคปกต ิ

ที่ รหัส สาขาวิชา วุฒิที่เข้าศึกษา 

1 054 จิตรกรรมไทย 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

2 055 ประตมิากรรมไทย 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

3 056 หัตถศิลป ์
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

4 057 จิตรกรรม 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

5 058 ประตมิากรรม 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

6 059 ศิลปะภาพพิมพ์ 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

7 060 ออกแบบนิเทศศิลป ์
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

8 061 ออกแบบผลิตภัณฑ ์
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

9 062 ออกแบบภายใน 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

10 063 ศิลปะการถ่ายภาพ 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

11 064 ออกแบบศิลปหัตถกรรม 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

12 065 เซรามิกส ์
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

13 066 เครื่องประดับอัญมณีและโลหะรูปพรรณ 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศษ.บ.)  หลักสูตร 4 ป ี ภาคปกติ 

ที่ รหัส สาขาวิชา วุฒิที่เข้าศึกษา 

1 067 ศิลปศึกษา 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 
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วิทยาลัยเพาะช่าง 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)  หลักสูตร 4 ปี  ภาคสมทบ 

ที่ รหัส สาขาวิชา วุฒิที่เข้าศึกษา 

1 208 ออกแบบภายใน 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

2 209 ศิลปะการถ่ายภาพ 
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

3 210 ออกแบบนิเทศศิลป ์
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 

วิทยาลัยเพาะช่าง : ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-623-8794 ต่อ 6102, 6110 
https://www.facebook.com/prpohchang/?epa=SEARCH_BOX 

รายละเอียดการสอบเข้าเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 
วิทยาลัยเพาะช่าง (หลักสูตร 4 ปี) รอบ TCAS 2    

สาขาวิชา 
รายละเอียดการสอบ   

สอบวันที่ 22 เมษายน 2565 
คะแนน

เต็ม 
แนวทางการสอบ สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์  

จิตรกรรมไทย พิจารณา Portfolio และสอบสมัภาษณ ์ - 09.00 – 12.00 น. 100 
ประติมากรรมไทย พิจารณา Portfolio และสอบสมัภาษณ์  - 10.00 – 14.00 น. 100 
หัตถศิลป์ พิจารณา Portfolio และสอบสมัภาษณ์  - 09.00 – 12.00 น. 100 
จิตรกรรม ให้ผู้เข้าสอบเขียน คนเต็มตัว ดว้ย

ดินสอดำ  โดยคำนึงถึง สัดส่วน 
โครงสร้าง องค์ประกอบ ที่ถูกต้อง     
บนกระดาษขนาด A2 (ทำตามคำสั่ง) 
วัสดุ อุปกรณ์ ที่ต้องเตรียมมาสอบ 
ดินสอ EE ยางลบ กระดานรองเขียน 
กระดาษขนาด A2  

09.00 – 12.00 น. 13.00 – 15.00 น. 100 

ประติมากรรม พิจารณา Portfolio และสอบสมัภาษณ ์ - 09.00 – 12.00 น. 100 
ศิลปะภาพพิมพ ์ พิจารณา Portfolio และสอบสมัภาษณ ์ - 09.00 – 12.00 น. 100 
ออกแบบนิเทศศิลป์ 
(ภาคปกติและสมทบ) 

พิจารณา Portfolio  สอบสัมภาษณ์ 
และสอบวาดเส้น   
วัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา  
ดินสอ EE  ยางลบ กระดาษ ขนาด A2 
กระดานเขียนรูป  คลปิหนบีกระดาษ 

09.00 – 12.00 น. 13.00 – 15.00 น. 100 

ออกแบบผลิตภัณฑ ์ พิจารณา Portfolio และสอบสมัภาษณ ์ - 09.00 – 12.00 น. 100 
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รายละเอียดการสอบเข้าเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 
วิทยาลัยเพาะช่าง (หลักสูตร 4 ปี) รอบ TCAS 2    

สาขาวิชา 
รายละเอียดการสอบ   

สอบวันที่ 22 เมษายน 2565 
คะแนน

เต็ม 
แนวทางการสอบ สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์  

ออกแบบภายใน 
(ภาคปกติและสมทบ) 

Drawing และสเก็ตดีไซน์ลงส ี
วัสดุ อุปกรณ์ ที่ต้องเตรียมมาสอบ 
- กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A2     
(15 x 22 นิ้ว) จำนวน 1-3 แผ่น 
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ เช่น    
ไม้ที ไม้ฉาก ไม้บรรทัดสเกล และอุปกรณ์
เขียนแบบอ่ืนๆ พู่กัน และสีน้ำหรือสีอื่นๆ 

09.00 – 12.30 น. 13.30 – 15.30 น. 100 

ศิลปะการถ่ายภาพ 
(ภาคปกติและสมทบ) 

พิจารณา Portfolio และสอบสัมภาษณ์ - 09.00 – 12.00 น. 100 

ออกแบบศิลปหัตถกรรม พิจารณา Portfolio และสอบสัมภาษณ์ - 09.00 – 12.00 น. 100 
เครื่องประดับอัญมณีฯ พิจารณา Portfolio และสอบสัมภาษณ์ - 09.00 – 12.00 น. 100 
เซรามิกส์ พิจารณา Portfolio และสอบสัมภาษณ์ - 09.00 – 12.00 น. 100 
ศิลปศึกษา พิจารณา Portfolio และสอบสัมภาษณ์ - 09.00 – 12.00 น. 100 

 

หมายเหตุ 
 
*** ขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่านที่จะต้องเข้าพื้นที่เพาะช่าง กรุณาตรวจโควิดด้วยชุดตรวจ ATK พร้อมผล

การตรวจ  และขอดูประวัติการฉีดวัคซีนด้วย  (หากไม่มีผลตรวจและประวัติการฉีดวัคซีน ท่านจะหมดสิทธิ์ใน
การเข้าสอบ) *** 
 

 
วิทยาลัยเพาะช่าง 

 
 อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา  หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) 
 ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ เช่น  

1. เป็นนักแสดงออกแบบสร้างสรรค์ ทั้งสื่อ-กราฟฟิก สื่อโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์  
2. ออกแบบผลิตภัณฑ์  
3. มัณฑนากร  
4. เจ้าของกิจการงานศิลปะ ธุรกิจศลิป์ ธุรกิจแฟช่ัน  
5. คร ูอาจารย์ นักวิชาการ วิทยากร 
6. ประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจส่วนตัว 
7. ทำงานราชการของวิชาชีพท่ีแต่ละคนได้ศึกษามา   
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วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรตันโกสินทร์ (ศาลายา) 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ (ทล.บ.) หลักสตูร 4 ป ี ภาคปกติ 

ที่ รหัส สาขาวิชา วุฒิที่เข้าศึกษา 
 
1 

 
068 

 
นวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธรุกิจการประกอบอาหาร 

ม.6 ทุกแผนการเรียน 

ปวช. ทุกสาขาวิชา 

 
2 

 
069 

 
การเป็นผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สากล 

ม.6 ทุกแผนการเรียน 

ปวช. ทุกสาขาวิชา 

 วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ : ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์  02-441-6000  ต่อ 2236   rice.ac.th 
 

วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรตันโกสินทร ์
 

 อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา   
 สาขาวิชานวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการประกอบการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) 

1. พ่อครัว/แม่ครัวมืออาชีพท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านอาหารนานาชาต ิ
2. พ่อครัว/แม่ครัวมืออาชีพท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะอาหารฝรั่งเศส 
3. ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติ 
4. ผู้บริหารและพนักงานในเครือข่ายการบริหารโรงแรมนานาชาต ิ
5. ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มทั้งในและต่างประเทศ 

 สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สากล หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) 
1. ผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า – ส่งออก 
2. ผู้ประกอบการธุรกิจรับจัดอเีวนต ์
3. ผู้บริหารธุรกิจท่องเที่ยวและการบนิ 
4. ผู้ประกอบการธุรกิจบริการทั้งในและต่างประเทศ 
5. นักลงทุนและนักวิเคราะห์การเงินทั้งในและต่างประเทศ 
6. ผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศ 
7. อาชีพอ่ืนๆ ในสายงานธุรกิจ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
๙๖ หมู ๓ ถ.พุทธมณฑลสาย ๕ ต.ศาลายา 
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐

ระเบียบการคัดเลือกเขาศึกษา
ตอระดับปริญญาตรี 

สมัครออนไลนผานเว็บไซต
https://www.mytcas.com

2564

ศาลายา ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๐๐
วิทยาเขตวังไกลกังวล ๐ ๓๒๖๑ ๘๕๐๐
พ้ืนท่ีบพิตรพิมุข จักรวรรดิ ๐ ๒๒๒๖ ๕๙๒๕-๖
วิทยาลัยเพาะชาง ๐ ๒๖๒๓ ๘๗๙๐-๕

http://grade.rmutr.ac.th

7 - 15 พฤษภาคม 2564

รอบ TCAS 3 
การรับแบบ Admission

https://grade.rmutr.ac.th


