ระเบียบการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี

2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รอบ TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (สำหรับคุณวุฒิ ม.6)
รอบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

สมัครออนไลน์ 24มหาวิ
ต.ค.
2565 - 20 ม.ค. 2566
ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์
1

ผ่านเว็บไซต์ https://tcas.rmutr.ac.th

สารบัญ
หน้า
ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
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ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
				
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำ�รุงการศึกษา
		
ข้อปฏิบัติการสมัครสอบคัดเลือก
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คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
				
คณะบริหารธุรกิจ			
						
คณะศิลปศาสตร์			
						
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
						
วิทยาลัยเพาะช่าง		
							
วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์		
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ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
รอบ TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (สำหรับคุณวุฒิ ม.6)
และรอบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
กำหนดการ
สมัครทางออนไลน์
https://tcas.rmutr.ac.th
ชำระเงินค่าสมัครออนไลน์
มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

วัน เดือน ปี
วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 – วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566
- เคาน์เตอร์ เซอร์วิส ทุกสาขา
- ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

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

ยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) สำหรับคุณวุฒิ ม.6 เท่านั้น
https://student.mytcas.com
นักศึกษาผ่านการคัดเลือกดำเนินการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่
https://reg.rmutr.ac.th

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 – วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 - วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
1. นักศึกษาใหม่ยืนยันการกรอกประวัตินักศึกษาในระบบ
2. พิมพ์ (Print) ใบลงทะเบียน เป็นหลักฐานการชำระเงิน
3. นำใบลงทะเบียน ไปจ่ายเงินค่าเทอม ได้ดังนี้
- เคาน์เตอร์ เซอร์วิส ทุกสาขา
- ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด
เปิดภาคการศึกษา
วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566
หมายเหตุ ปฏิทินการสอบเข้าศึกษาต่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ณ พื้นที่ที่ต้องการสมัครสอบ
 ศาลายา โทร. 02–441-6000 ต่อ 2304

 วิทยาเขตวังไกลกังวล โทร. 032-618-500 ต่อ 4018 – 9

 บพิตรพิมุข จักรวรรดิ โทร. 02-222-2814 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

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์

3

ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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 พระราชบัญญัตนิ มี้ ผี ลทำ�ให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำ�นวน ๙ แห่ง ดังนัน้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์จงึ ถือได้วา่ มีฐานะเป็นหนึง่ ในเก้ามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จดั การศึกษาระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษาโดยจัดเป็น ๗ คณะ
๔ วิทยาลัย ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยเพาะช่าง วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ และวิทยาลัย
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ มีพื้นที่จัดการศึกษารวม ๔ พื้นที่ ได้แก่ ศาลายา บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
วิทยาลัยเพาะช่าง และวิทยาเขตวังไกลกังวล
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TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (สำ�หรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำ�หรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา
เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ที่ 3 ถนนพุทธมณฑล
สาย 5 ตำ�บลศาลายา อำ�เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 (การเดินทางโดยรถประจำ�ทาง : ปอ.515)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
เป็นพืน้ ทีจ่ ดั การศึกษาทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 264 ถนนจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
การเดินทางโดยรถประจำ�ทาง : 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 วิทยาลัยเพาะช่าง
ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 86 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 เป็นสถาบันการศึกษา
ทางด้านศิลปหัตถกรรมแห่งแรกของประเทศไทย
การเดินทางโดยรถประจำ�ทาง : 3, 6, 9, 7ก, 42, 53, และ 82
การเดินทางโดยเรือ : เรือด่วนเจ้าพระยา ขึ้นท่าเรือสะพานพุทธ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม ก.ม. ที่ 242 ตำ�บลหนองแก อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
การเดินทาง : รถทัวร์ สายกรุงเทพ - ปราณบุรี, สายกรุงเทพ - ประจวบคีรีขันธ์ (ขึ้นรถที่สถานีขนส่งสายใต้)
		
รถตู้ สายกรุงเทพ - ปราณบุรี (ลงหน้ามหาวิทยาลัย เลยสวนประดิพัทธ์ 2 กิโลเมตร
		
รถไฟ ลงสถานีหัวหิน ต่อรถประจำ�ทาง สายหัวหิน - ปราณบุรี
			
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์
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อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา : 1 ภาคการศึกษา
คณะ/สาขาวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ คุณวุฒิ ม.6, ปวช.
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วศ.บ. วิศวกรรมการวัดคุม
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ – ปิโตรเคมีภัณฑ์และพอลิเมอร์
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา) ภาคปกติ คุณวุฒิ ปวส.
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ คุณวุฒิ ม.6, ปวช.
ทล.บ. การจัดการงานก่อสร้างและนวัตกรรมอาคาร-การจัดการงานก่อสร้าง
ทล.บ. การจัดการงานก่อสร้างและนวัตกรรมอาคาร-การจัดการนวัตกรรมอาคาร
ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
ทล.บ. การออกแบบสื่อดิจิทัล-เกมและแอนิเมชัน
ทล.บ. การออกแบบสื่อดิจิทัล-นิเทศศิลป์
ทล.บ. การออกแบบสื่อดิจิทัล-ภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหว
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (หลักสูตร 5 ปี) ภาคปกติ คุณวุฒิ ม.6, ปวช.
สถ.บ. เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ คุณวุฒิ ม.6, ปวช.
ทล.บ. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและนวัตกรรมการสื่อสาร
ทล.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต - วิศวกรรมอุตสาหการ
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต - วิศวกรรมการผลิต
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ค่าบารุงการศึกษา
และค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย
รวมประมาณ (บาท)
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000

TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (สำ�หรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำ�หรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา : 1 ภาคการศึกษา
ค่าบารุงการศึกษา
และค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย
รวมประมาณ (บาท)

คณะ/สาขาวิชา
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา) ภาคปกติ คุณวุฒิ ปวส.
ทล.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
ทล.บ. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและนวัตกรรมการสื่อสาร
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ คุณวุฒิ ม.6, ปวช.
ศศ.บ. การโรงแรม
ศศ.บ. นวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์
ศศ.บ. นวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา) ภาคปกติ คุณวุฒิ ปวส.
ศศ.บ. การโรงแรม
ศศ.บ. นวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์
คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ คุณวุฒิ ม.6, ปวช.
บช.บ. การบัญชี
บธ.บ. การตลาดดิจิทัล
บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการ – การจัดการอุตสาหกรรม
บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการ – การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
บธ.บ. เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล - การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจ
บธ.บ. เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล - เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียทางธุรกิจ
บธ.บ. เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล - วิทยาการข้อมูลทางธุรกิจดิจิทัล
บธ.บ. การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
บธ.บ. บริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)
คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา) ภาคปกติ คุณวุฒิ ปวส.
บช.บ. การบัญชี
บธ.บ. การตลาดดิจิทัล
บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการ
บธ.บ. เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล - วิทยาการข้อมูลทางธุรกิจดิจิทัล
บธ.บ. เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล - เทคโนโลยีและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล

15,000
15,000
15,000
15,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
15,000
15,000
15,000
25,000
30,000
12,000
12,000
12,000
12,000
15,000
15,000
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อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา : 1 ภาคการศึกษา
คณะ/สาขาวิชา
คณะบริหารธุรกิจ (ภาคสมทบ) คุณวุฒิ ม.6, ปวช., ปวส.
บช.บ. การบัญชี
บธ.บ. การตลาดดิจิทัล
บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการ - การจัดการสมัยใหม่
บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการ - การจัดการอุตสาหกรรม
บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการ - การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
บธ.บ. เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล – วิทยาการข้อมูลทางธุรกิจดิจิทัล
คณะศิลปศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ คุณวุฒิ ม.6, ปวช.
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น
ศศ.บ. ภาษาจีน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ คุณวุฒิ ม.6, ปวช.
วท.บ. วิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วท.บ. เทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
วิทยาลัยเพาะช่าง (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ คุณวุฒิ ม.6, ปวช.
ศล.บ. จิตรกรรมไทย
ศล.บ. ประติมากรรมไทย
ศล.บ. หัตถศิลป์
ศล.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์
ศล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์
ศล.บ. ออกแบบภายใน
ศล.บ. ศิลปะการถ่ายภาพ
ศล.บ. ออกแบบศิลปหัตถกรรม
ศล.บ. เซรามิกส์
ศล.บ. เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
ศษ.บ. ศิลปศึกษา
วิทยาลัยเพาะช่าง (ภาคสมทบ) คุณวุฒิ ม.6, ปวช.
ศล.บ. ออกแบบภายใน
ศล.บ. ศิลปะการถ่ายภาพ
ศล.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์
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ค่าบารุงการศึกษา
และค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย
รวมประมาณ (บาท)
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
25,000
12,000
12,000
12,000
15,000
15,000
15,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
22,000
22,000
22,000

TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (สำ�หรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำ�หรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา : 1 ภาคการศึกษา
ค่าบารุงการศึกษา
และค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย
รวมประมาณ (บาท)

คณะ/สาขาวิชา
วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ คุณวุฒิ ม.6, ปวช.
- นักศึกษาไทย - นักศึกษาต่างชาติ
ทล.บ. นวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการประกอบอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
บธ.บ. การเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สากล (หลักสูตรนานาชาติ)
กจ.บ. การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการออกแบบสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หมายเหตุ

เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตลอดหลักสูตร

1. การชาระค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายไม่รวมค่าใช้จ่ายของคณะ/วิทยาลัย
2. เมื่อชาระเงินค่าลงทะเบียนแล้วจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์
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ข้อปฏิบัติการสมัครสอบคัดเลือก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตามที่กาหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร และไม่เป็นผู้มีความ
ประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
2. ผู้สมัครจะต้องสมัครที่เว็บไซต์ https://tcas.rmutr.ac.th เท่านั้น โดยต้องบันทึกข้อมูลที่เป็นความจริง
ทุกประการ ทั้งนี้หากภายหลังมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าข้อมูลของผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึง่
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ผู้สมัครยินยอมให้มหาวิทยาลัยเพิกถอนสิทธิ์การสมัครสอบคัดเลือก
3. ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคานาหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล วุฒิที่รับเข้าศึกษา คณะ สาขาวิชา พื้นที่ และ
ข้อมูลอื่นๆ ก่อนบันทึกข้อมูลผู้สมัคร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่รับแจ้งในการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลของ
ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. กรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้ส มัคร จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ
สมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
5. หากผู้สมัครสอบไม่ชาระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกภายในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด มหาวิทยาลัย
จะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก
6. หากผู้สมัครผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โดยได้ชาระเงินค่าลงทะเบียนในการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีแล้ว แต่ภายหลังไม่ประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือพบว่าคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาไม่ตรงตามหลักสูตร หรือไม่สาเร็จการศึกษา
จากสถานศึกษาเดิม มหาวิทยาลัยจะทาการถอนรายชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา และขอสงวนสิทธิ์
ไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7. ผู้มี สิท ธิ์เข้าศึกษาจะมี สถานภาพเป็นนัก ศึกษาโดยสมบูร ณ์ เมื่ อได้ท าการขึ้นทะเบียนนัก ศึก ษา ชาระ
ค่ า ลงทะเบีย น ในการจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี ตามประกาศของมหาวิ ท ยาลัย พร้ อ มนาส่ง
เอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ด้วยตนเอง ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่มี
จานวนผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (สำ�หรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำ�หรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครจากเว็บไซต์

https://tcas.rmutr.ac.th

การสมัครผ่านระบบ (Internet on-line) ที่เว็บไซต์ https://tcas.rmutr.ac.th
ระหว่างวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 – วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566
ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบเครือข่าย (Internet on - line)
1. ผู้สมัครจะต้องดูรายละเอียดการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
จาก (https://tcas.rmutr.ac.th), (https://www.rmutr.ac.th)
2. ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2566 ที่ คณะ/วิทยาลัยกำหนด
3. ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านเว็บไซต์ https://tcas.rmutr.ac.th ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง
4. ตรวจสอบข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องก่อนที่จะยืนยันการสมัคร เมื่อสมัครสาขาวิชาใดแล้วจะเปลี่ยนสาขาวิชาไม่ได้
(หากจะเปลี่ยนสาขาวิชาต้องดำเนินการสมัครใหม่)
5. พิมพ์ใบยืนยันการสมัคร เตรียมค่าสมัครสอบ 100 บาท เพื่อนำไปชำระเงินได้ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

เคาน์เตอร์ เซอร์วิส ทุกสาขา

6. ผู้สมัครเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน เพื่อยืนยันว่าได้ผา่ นการสมัครเรียบร้อยแล้ว
7. หลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องส่งถึง คณะ/วิทยาลัยที่ตนเองสมัครพิจารณา หลังจากชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว

รูปแบบในการจัดส่ง Portfolio ประกอบการพิจารณาการสอบคัดเลือก มี 2 รูปแบบ (เลือกส่งเพียงรูปแบบเดียว)
รูปแบบที่ 1 สแกนส่งหลักฐานออนไลน์ (ส่งทาง URL LINK)
รูปแบบที่ 2 ส่งทางไปรษณีย์ เอกสารประกอบการพิจารณามีรายละเอียดดังนี้
- แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
- สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 5 ภาคการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 5 ภาคการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) 3 ภาคการศึกษา
หรือหนังสือรับรองกรณีที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย (กระดาษ A4 เท่านัน้ ) จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ
- สำหรับผู้สมัครคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ให้แนบใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษาเดิม

กรุณาส่งภายในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2566

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์
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ขั้นตอนการส่ง Portfolio ประกอบการพิจารณาการสอบคัดเลือก
สามารถส่งได้ 2 ช่องทาง (เลือกส่งเพียงช่องทางเดียว)
กรุณาส่งภายในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566
ช่องทางที่ 1 Online
ผู้สมัครสามารถส่ง Portfolio เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยใช้ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร
โ ด ย ส า ม า ร ถ เข้ า ไ ป ก ร อ ก ข้ อ มู ล แ ล ะ อั ป โ ห ล ด ไ ฟ ล์ P o r t f o l i o , ห ลั ก ฐ า น ก า ร ส มั ค ร
(ใบเกรด 5 เทอม) และหลักฐานการชำ�ระค่าสมัคร ผ่านเว็บไซต์ https://bit.ly/3s7nHK9 หรือสแกน
QR Code ด้านล่าง

สแกนเพื่อส่งเอกสารการสมัคร
ขัน้ ตอนการส่งเอกสารการสมัคร (Portfolio, หลักฐานการสมัคร(ใบเกรด 5 เทอม) และหลักฐาน
การชำ�ระค่าสมัคร)
1. เข้าเว็บไซต์ https://bit.ly/3s7nHK9 หรือสแกน QR Code ด้านบนเพื่อเข้าสู่หน้าส่งเอกสาร
การสมัคร
2. กรอกข้อมูลของผู้สมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
3. อัปโหลดเอกสารการสมัคร ดังนี้
- Portfolio		
รูปแบบไฟล์ pdf ขนาดไม่เกิน 100Mb
- หลักฐานการสมัคร ใบแสดงผลการเรียน (5 เทอม หรือ 6 เทอม) สำ�หรับวุฒิ ม.6 และ ปวช.
				
ในรูปแบบไฟล์ pdf หรือ รูปภาพ (.jpg, jpeg) ขนาดไม่เกิน 10Mb
- หลักฐานการชำ�ระค่าสมัคร ใบเสร็จการชำ�ระค่าสมัครจำ�นวน 100 บาท/สาขาวิชา
					
ในรูปแบบไฟล์รูปภาพ (.jpg, jpeg) ขนาดไม่เกิน 10Mb
4. เมื่อกรอกข้อมูลและอัปโหลดเอกสารต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วให้กดส่งข้อมูล
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TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (สำ�หรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำ�หรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

ช่องทางที่ 2 ส่งทางไปรษณีย์
ผู้สมัครสามารถส่ง Portfolio เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยใช้ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร
โดยสามารถส่งทางไปรษณีย์ตามคณะที่ผู้สมัครได้สมัครไว้ดังนี้
**(เอกสารการพิจารณาการสอบคัดเลือก)**

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศาลายา)

ผู้ส่ง
นาย/นางสาว.........................................................................................................เบอร์โทร.....................................................................
คณะ..............................................................................................สาขาวิชา............................................................................................
กรุณาส่ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศาลายา) งานมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เลขที่ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
**(เอกสารการพิจารณาการสอบคัดเลือก)**

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ศาลายา)

ผู้ส่ง
นาย/นางสาว.........................................................................................................เบอร์โทร.....................................................................
คณะ..............................................................................................สาขาวิชา............................................................................................
กรุณาส่ง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ศาลายา) ฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เลขที่ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
**(เอกสารการพิจารณาการสอบคัดเลือก)**

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศาลายา)

ผู้ส่ง
นาย/นางสาว.........................................................................................................เบอร์โทร.....................................................................
คณะ..............................................................................................สาขาวิชา............................................................................................
กรุณาส่ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศาลายา) งานวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เลขที่ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
**(เอกสารการพิจารณาการสอบคัดเลือก)**
ผู้ส่ง
นาย/นางสาว.........................................................................................................เบอร์โทร.....................................................................
คณะ..............................................................................................สาขาวิชา............................................................................................
กรุณาส่ง
คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรั
มหาวิ ทตนโกสิ
ยาลั ยนทร์
เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์
เลขที่ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
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ผู้ส่ง
นาย/นางสาว.........................................................................................................เบอร์โทร.....................................................................
คณะ..............................................................................................สาขาวิชา............................................................................................
กรุณาส่ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศาลายา) งานวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เลขที่ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
**(เอกสารการพิจารณาการสอบคัดเลือก)**

คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา)

ผู้ส่ง
นาย/นางสาว.........................................................................................................เบอร์โทร.....................................................................
คณะ..............................................................................................สาขาวิชา............................................................................................
กรุณาส่ง
คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เลขที่ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
**(เอกสารการพิจารณาการสอบคัดเลือก)**

วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ (ศาลายา)

ผู้ส่ง
นาย/นางสาว.........................................................................................................เบอร์โทร.....................................................................
คณะ..............................................................................................สาขาวิชา............................................................................................
กรุณาส่ง
วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เลขที่ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
**(เอกสารการพิจารณาการสอบคัดเลือก)**
ผู้ส่ง

งานทะเบียนวิทยาเขตวังไกลกังวล
(ทุกคณะของวังไกลกังวล)

นาย/นางสาว.........................................................................................................เบอร์โทร.....................................................................
คณะ..............................................................................................สาขาวิชา............................................................................................
กรุณาส่ง
งานทะเบียนนักศึกษา (วิทยาเขตวังไกลกังวล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เขต 4 (สวนสน)
ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
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TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (สำ�หรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำ�หรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

**(เอกสารการพิจารณาการสอบคัดเลือก)**

คณะบริหารธุรกิจ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)

ผู้ส่ง
นาย/นางสาว.........................................................................................................เบอร์โทร.....................................................................
คณะ..............................................................................................สาขาวิชา............................................................................................
กรุณาส่ง
คณะบริหารธุรกิจ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) ฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
264 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
**(เอกสารการพิจารณาการสอบคัดเลือก)**

คณะศิลปศาสตร์ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)

ผู้ส่ง
นาย/นางสาว.........................................................................................................เบอร์โทร.....................................................................
คณะ..............................................................................................สาขาวิชา............................................................................................
กรุณาส่ง
คณะศิลปศาสตร์ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) ฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
264 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
**(เอกสารการพิจารณาการสอบคัดเลือก)**

วิทยาลัยเพาะช่าง (ทุกสาขาวิชา)

ผู้ส่ง
นาย/นางสาว.........................................................................................................เบอร์โทร.....................................................................
คณะ..............................................................................................สาขาวิชา............................................................................................
กรุณาส่ง
วิทยาลัยเพาะช่าง งานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เลขที่ 86 ถ.ตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศาลายา)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
ที่

รหัส

สาขาวิชา

1

001

วิศวกรรมโยธา

2

002

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

3

003

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

4

004

วิศวกรรมการวัดคุม

5

005

วิศวกรรมเครื่องกล

6

7

006

วิศวกรรมไฟฟ้า

007

วิศวกรรมวัสดุ-ปิโตรเคมีภัณฑ์
และพอลิเมอร์

วุฒทิ ี่รับเข้าศึกษา
ม.6 สายวิทย์-คณิต, สายศิลป์-คานวณ
ปวช. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา, ช่างสารวจ
หรือ ปวช.ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา
ม.6 สายวิทย์-คณิต, สายคณิต-อังกฤษ,
สายศิลป์-คานวณ หรือเทียบเท่า
ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา
หรือเทียบเท่า
ม.6 สายวิทย์-คณิต, สายศิลป์-คานวณ
ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์,
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หรือเทียบเท่า
ม.6 สายวิทย์-คณิต, สายศิลป์-คานวณ
ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา
หรือเทียบเท่า
ม.6 สายวิทย์-คณิต
ปวช. สาขาวิชาเครื่องกล, ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน
หรือเทียบเท่า
ม.6 สายวิทย์-คณิต
ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง, ช่างอิเล็ กทรอนิกส์
หรือเทียบเท่า
ม.6 สายวิทย์-คณิต
ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหการ, ช่างอุตสาหกรรม,
ช่างเทคโนโลยีวัสดุ, ช่างวัสดุเครื่องกล หรือเทียบเท่า

ระดับเกรดเฉลี่ย
เรียนดี ความสามารถ
พิเศษ
2.75

2.50

3.00

2.50

2.50

2.25

2.25

2.25

3.00

2.00

2.75

2.50

2.75

2.50

3.30

2.70

2.50

2.00

2.75

2.50

2.50

2.00

2.25

2.00

ม.6 สายวิทย์-คณิต
8

008

วิศวกรรมอุตสาหการ

9

009

วิศวกรรมโลจิสติกส์

ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม, ช่างกลโรงงาน,
ช่างเชื่อมโลหะ, หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือเทียบเท่า
ม.6 ทุกสาขาวิชา
ปวช. ทุกสาขาวิชา
ม.6 สายวิทย์-คณิต, สายศิลป์-คานวณ

10

010

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า, ช่างคอมพิวเตอร์,
เทคนิคคอมพิวเตอร์, ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
เทียบเท่า (ทวิศึกษา)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ : ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-441-6000 ต่อ 2622-3 https://en.rmutr.ac.th
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TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (สำ�หรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำ�หรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตวังไกลกังวล)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
ที่

1

รหัส

011

สาขาวิชา

ระดับเกรดเฉลี่ย
เรียนดี ความสามารถ
พิเศษ

วุฒทิ ี่เข้าศึกษา
ม.6 สายวิทย์-คณิต, สายศิลป์-คานวณ
ปวช. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา, ช่างสารวจ
หรือ ปวช. ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา

2.45

2.50

คณะวิศวกรรมศาสตร์ : ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 032-618-542

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
มีประสบการณ์ด้านเข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์หรือแข่งขันหุ่นยนต์ หรือสิ่งประดิษฐ์
ต่างๆ (ถ้ามี) จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
มีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาโปรแกรม หรือมีรางวัลจากการแข่งขันทางด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ หรือผ่านการร่วมกิจกรรมทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือมีผลงานอื่น
ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ถ้ามี)

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมการวัดคุม

มีความสนใจและตั้งใจจะเป็นวิศวกรวัดคุมในอนาคต

วิศวกรรมเครื่องกล

มีความสามารถในการประดิษฐ์อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนในทางวิศวกรรมเครือ่ งกล

วิศวกรรมอุตสาหการ

บุตร/ทายาท ผู้เป็นเจ้าของกิจการ (ถ้ามี)

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

รหัส

สาขาวิชา

1

101

วิศวกรรมโยธา

2

102

วิศวกรรมไฟฟ้า

3

103

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

วุฒทิ ี่เข้าศึกษา
ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา,
ช่างสารวจ หรือเทียบเท่า
ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง,
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า
ปวส. สาขาวิชาช่างโทรคมนาคม, ช่างไฟฟ้า,
ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างคอมพิวเตอร์
หรือเทียบเท่า

ระดับเกรดเฉลี่ย
เรียนดี ความสามารถพิเศษ
2.75

2.50

3.20

2.75

2.25

2.25

คณะวิศวกรรมศาสตร์ : ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-441-6000 ต่อ 2622-3 https://en.rmutr.ac.th

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์

17

คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาชีพหลังสาเร็จการศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
1. วิศวกรโยธาในสถานประกอบการเอกชน หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ
2. อาจารย์ผู้สอนในสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือผู้สอนในสถาบันการศึกษา ที่ผลิตบุคลากรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
3. ประกอบธุรกิจของตนเองด้านวิศวกรรมโยธา
4. นักวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
5. นักวิชาการและองค์กรต่างๆ

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
1. วิศวกรในระบบการผลิตอัตโนมัติโดยสามารถวิเคราะห์ออกแบบ และควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติต่างๆ ที่ใช้
ในกระบวนการและระบบการผลิตในอุตสาหกรรม
2. วิศวกรออกแบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติอื่นๆ ที่สามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางเมคคาทรอนิกส์ ในการออกแบบได้
3. นักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และสาขาอื่นๆ ที่มีพื้นฐานใกล้เคียงกัน เช่น หุ่นยนต์ เป็นต้น
4. ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. วิศวกรที่ปรึกษา
6. ประกอบอาชีพอิสระ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

วิศวกรทางด้านคอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิเคราะห์ และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
นักพัฒนาโปรแกรม
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ประกอบอาชีพอิสระที่สัมพันธ์กับสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
1.
2.
3.
4.

วิศวกรทางด้าน วิศวกรรมการวัดคุม
นักวิจัยหรือถ่ายทอดเทคโนโลยี
ครู อาจารย์ ระดับอาชีวศึกษา
ประกอบอาชีพอิสระ ที่ตรงกับสาขาหรือสัมพันธ์กัน

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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วิศวกรเครื่องกล
วิศวกรโรงงาน
วิศวกรออกแบบ
วิศวกรที่ปรึกษา
นักวิจัยในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกอบอาชีพอิสระ

TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (สำ�หรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำ�หรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาชีพหลังสาเร็จการศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วิศวกรไฟฟ้า
วิศวกรโรงงาน
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
วิศวกรที่ปรึกษา
วิศวกรโครงการ
วิศวกรออกแบบ
รับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ประกอบอาชีพอิสระ

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-ปิโตรเคมีภัณฑ์และพอลิเมอร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

วิศวกร
งานเกี่ยวกับวัสดุ
นักวิชาการ
นักวิเคราะห์และออกแบบวัสดุ
นักวิจัยในสาขาวิศวกรรมวัสดุและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกอบอาชีพอิสระ

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วิศวกรรมอุตสาหการในทุกองค์กร
วิศวกรควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม
วิศวกรความปลอดภัย
วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต
วิศวกรนักวิเคราะห์และประเมินโครงการ
ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาชีพอิสระทางอุตสาหกรรม
รับราชการ

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

วิศวกรโลจิสติกส์ในองค์ของรัฐและเอกชน
วิศวกรบริหารจัดการ ออกแบบระบบคลังสินค้าและกระจายสินค้า
วิศวกรออกแบบการวางผังโรงงานและกระบวนการประกอบชิ้นส่วน
วิศวกรวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า เป็นต้น
ผู้ประกอบการธุรกิจด้านโลจิสติกส์ (ขนส่ง จัดเก็บ วางแผน )
นักวิจัย นักวิชาการและที่ปรึกษางานด้านโลจิสติกส์

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์
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คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาชีพหลังสาเร็จการศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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วิศวกรโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
วิศวกรโครงข่ายสื่อสาร
วิศวกรโครงข่ายกล้อง CCTV
วิศวกรโครงข่าย Digital TV
วิศวกรเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย
วิศวกรระบบสื่อสารในอาคาร
วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรโรงงานด้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรระบบสมองกลฝังตัว
วิศวกรอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IoT), ปัญญาประดิษฐ์สรรพสิ่ง (AIoT)
ผู้ประกอบการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
นักวิจัย, นักวิชาการ, หรือสายงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (สำ�หรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำ�หรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ศาลายา)
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต (ทล.บ.) หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
ที่

รหัส

1

012

2

สาขาวิชา

การจัดการงานก่อสร้างและนวัตกรรมอาคาร –
การจัดการงานก่อสร้าง
การจัดการงานก่อสร้างและนวัตกรรมอาคาร –
013
การจัดการนวัตกรรมอาคาร

3

014 ออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม

4

015 การออกแบบสื่อดิจิทัล – เกมแอนิเมชัน

วุฒทิ ี่เข้าศึกษา
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช., ปวส. ทุกสาขาวิชา
หรือเทียบเท่า
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ,
ศิลปกรรม, คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ,
คอมพิวเตอร์กราฟิก, หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง

ระดับเกรดเฉลี่ย
เรียนดี ความสามารถ
พิเศษ
2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.50

2.50

ม.6 ทุกแผนการเรียน
5

016 การออกแบบสื่อดิจิทัล – นิเทศศิลป์

6

017 การออกแบบสื่อดิจิทัล - ภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหว

ปวช. สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ,
ศิลปกรรม, คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ออกแบบ, คอมพิวเตอร์กราฟิก, หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ม.6 ทุกแผนการเรียน และหลักสูตร
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
ปวช. สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ,
ศิลปกรรม, คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ออกแบบ, คอมพิวเตอร์กราฟิก, หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ศาลายา)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) หลักสูตร 5 ปี (ภาคปกติ)
ที่

1

รหัส

018

สาขาวิชา

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

วุฒิที่เข้าศึกษา
ม.6 สายวิทย์-คณิต
ปวช. สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม,
ช่างก่อสร้าง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ระดับเกรดเฉลี่ย
เรียนดี ความสามารถ
พิเศษ
2.50

2.50

2.75

2.25

2.75

2.50

ม.6 สายวิทย์-คณิต, สายศิลป์-คำนวณ
2

019

สถาปัตยกรรมภายใน

ปวช. สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ, การ
ออกแบบภายใน, ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม,
สถาปัตยกรรม, หรือสาขาวิชาที่เกีย่ วข้อง

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

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมภายใน
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คุณสมบัติพิเศษ (ถ้ามี)
ปวช. 1-3 ได้เกรด 3 ขึ้นไปในรายวิชา ออกแบบ เขียนแบบ

TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (สำ�หรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำ�หรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
อาชีพหลังสาเร็จการศึกษา
สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้างและนวัตกรรมอาคาร - การจัดการงานก่อสร้าง
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
1.
2.
3.
4.

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้ประสานงานโครงการ
ผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ ประกอบอาชีพผู้รับเหมา
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ดูแลระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาลในอาคาร
นักประมาณราคา วิเคราะห์ราคางานก่อสร้าง เจ้าหน้าที่สารวจและออกแบบจัดภูมิทัศน์

สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้างและนวัตกรรมอาคาร - การจัดการนวัตกรรมอาคาร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
1.
2.
3.
4.

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการของบริษัทผู้ให้บริการงานอาคาร ผู้จัดการอาคาร
เจ้าหน้าที่/ผู้จัดการงานอาคารสถานที่หรืองานด้านทรัพยากรอาคาร ตามหน่วยงานต่างๆ
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญอาคารหรือโรงงาน
ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
1.
2.
3.
4.

นักออกแบบผลิตภัณฑ์ในองค์กรภาครัฐและเอกชน
นักออกแบบผลิตภัณฑ์อิสระ
ผู้ประกอบการธุรกิจออกแบบผลิตภัณฑ์
ผู้ประกอบการธุรกิจออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ

สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจทิ ัล - เกมแอนิเมชัน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
1.
2.
3.
4.

นักออกแบบเกมส์
นักออกแบบกราฟิก
นักออกแบบสื่อมัลติมีเดีย
นักออกแบบแอพพลิเคชั่น

สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจทิ ัล - นิเทศศิลป์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
1.
2.
3.
4.

นักสร้างสรรค์งานโฆษณา
นักออกแบบภาพประกอบ
นักออกแบบสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
นักวิชาการในสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการอิสระ

สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจทิ ัล - ภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหว หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
1.
2.
3.
4.

ช่างภาพดิจิทัล
นักออกแบบภาพเคลื่อนไหว
เจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพและเสียงโทรทัศน์และภาพยนตร์
นักเขียนบทและสตอรี่บอร์ด

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
อาชีพหลังสาเร็จการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สถาปนิก
ช่างเขียนแบบก่อสร้าง
นักออกแบบวางผังโครงการและภูมิทัศน์
ผู้ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ผู้ผลิตเพื่อนาเสนองานทางสถาปัตยกรรม
ผู้ตรวจหรือควบคุมงานก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม
ผู้รับเหมางานก่อสร้าง

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
1.
2.
3.
4.
5.

24

สถาปนิกภายใน และ มัณฑนากร
นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์
ผู้ประสานงานก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมภายใน
ประกอบอาชีพอิสระ
ครู อาจารย์

TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (สำ�หรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำ�หรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วิทยาเขตวังไกลกังวล)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
ที่ รหัส

สาขาวิชา

วุฒิที่เข้าศึกษา

1

020 เทคโนโลยีสอ่ื สารมวลชนและนวัตกรรมการสื่อสาร

2

021 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทลั

ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. ทุกสาขาวิชา
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. ทุกสาขาวิชา

ระดับเกรดเฉลี่ย
เรียนดี ความสามารถพิเศษ
2.50

2.00

2.50

2.00

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
ที่ รหัส

สาขาวิชา

1

022 เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2

023 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

วุฒิที่เข้าศึกษา
ม.6 ทุกแผนการเรียน
หรือเทียบเท่า
ปวช. ทุกสาขาวิชา
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. ทุกสาขาวิชา

ระดับเกรดเฉลี่ย
เรียนดี ความสามารถพิเศษ
2.50

2.00

2.50

2.00

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
ที่ รหัส

สาขาวิชา

1

024

วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต –
วิศวกรรมอุตสาหการ

2

025

วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต –
วิศวกรรมการผลิต

วุฒิที่เข้าศึกษา
ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า
ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม, สาขา
ช่างกลโรงงาน, สาขาช่างเชื่อมโลหะ,
สาขาช่างเขียนแบบเครื่องมือกล,
สาขางานเครื่องมือกล, สาขาช่างยนต์
หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือสาขาวิชาที่ใกล้เคียง โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า
ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม, สาขา
ช่างกลโรงงาน, สาขาช่างแม่พิมพ์โลหะ,
สาขาช่างเชื่อมโลหะ, สาขาช่างเขียน
แบบเครื่องมือกล, สาขางานเครื่องมือกล,
สาขาช่างยนต์ หรือสาขาวิชาอื่นที่
เกีย่ วข้อง หรือสาขาวิชาอืน่ ที่ใกล้เคียง
โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์
ประจำหลักสูตร

ระดับเกรดเฉลี่ย
เรียนดี ความสามารถพิเศษ

2.50

2.00

2.50

2.00

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี : ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 032-618-500 ต่อ 4716 www.idt.rmutr.ac.th
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คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วิทยาเขตวังไกลกังวล)
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต (ทล.บ.) (หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา) ภาคปกติ
ที่ รหัส

1

2

สาขาวิชา

วุฒทิ ี่เข้าศึกษา

ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ,
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยี
ธุรกิจดิจิทัล, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล, ธุรกิจดิจิทัล,
104 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล เทคนิคคอมพิวเตอร์, โมบายแอปพลิเคชัน,
คอมพิวเตอร์กราฟิก, อิเล็กทรอนิกส์,
อิเล็กทรอนิกส์ระบบโทรคมนาคม,
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม, ไฟฟ้า,
เครื่องกลไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอื่นๆ
ที่ใกล้เคียง
ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล,
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิชา
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและ
107
คอมพิวเตอร์กราฟิก, สาขาวิชามัลติมีเดีย,
นวัตกรรมการสื่อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, และ
สาขาวิชาอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง

ระดับเกรดเฉลี่ย
เรียนดี ความสามารถพิเศษ

2.50

2.00

2.50

2.00

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) (หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา) ภาคปกติ
ที่ รหัส

สาขาวิชา

1

105 เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2

106 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

วุฒทิ ี่เข้าศึกษา
ปวส. ทุกสาขาวิชา สาขาวิชาเทคนิค
คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยี
สารสนเทศ, เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์,
ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้าอุตสาหกรรม,
การทาความเย็นและปรับอากาศ
หรือเทียบเท่า
ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากาลัง,
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม, อิเล็กทรอนิกส์,
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์,
การทาความเย็นและปรับอากาศ
หรือเทียบเท่า

ระดับเกรดเฉลี่ย
เรียนดี ความสามารถพิเศษ

2.50

2.00

2.50

2.00
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TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (สำ�หรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำ�หรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวิชา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและนวัตกรรมการสื่อสาร

* ใบประกาศ, วุฒิบัตร ฯลฯ * ต้องมีภาพประกอบผลงาน

เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

แสดงใบประกาศ, วุฒิบัตร ฯลฯ หรือความสามารถพิเศษอื่นๆ

วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต – วิศวกรรมอุตสาหการ

แสดงใบประกาศ, วุฒิบัตร ฯลฯ หรือความสามารถพิเศษอื่นๆ

วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต – วิศวกรรมการผลิต

แสดงใบประกาศ, วุฒิบัตร ฯลฯ หรือความสามารถพิเศษอื่นๆ

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

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาชีพหลังสาเร็จการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและนวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

เจ้าหน้าที่ด้านการผลิตรายการ วิทยุ/ โทรทัศน์
ผู้เขียนบท/ รายการโทรทัศน์/ รายการวิทยุ/ สื่อออนไลน์
นักสร้างสรรค์เนื้อหาผ่านสื่อออนไลน์ (content creator)
เจ้าหน้าที่การผลิตสื่อเสียง
นักปฏิบัติการถ่ายภาพกล้องโทรทัศน์/ กล้องภาพนิ่ง
เจ้าหน้าที่ตัดต่อ (Editor)
ผู้ประกาศข่าว/ ผู้ดาเนินรายการ/ ผู้สื่อข่าว/ พิธีกร
เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/ สื่อสารองค์กร
เจ้าหน้าที่สื่อออนไลน์
พนักงานดูแลสื่อออนไลน์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค
ประกอบอาชีพอิสระ/ ผู้ประกอบการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
นักเขียนโปรแกรม หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
นักออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่าย
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
นักออกแบบ พัฒนา และดูแลระบบฐานข้อมูล
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
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สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ดูแลและบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์)
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
โปรแกรมเมอร์
เว็บมาสเตอร์ (บริหารจัดการเว็บไซต์)
ผู้ดูแลระบบ
นักปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วิศวกรฝ่ายขาย

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผู้ควบคุมงานด้านไฟฟ้า
นักวิชาการด้านไฟฟ้า
ผู้ปฏิบัติงานไฟฟ้าโรงงาน
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
ผู้ช่วยนักวิจัย
ที่ปรึกษางานด้านการอนุรักษ์พลังงาน

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต - วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต – วิศวกรรมการผลิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
1.
2.
3.
4.
5.
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วิศวกรอุตสาหการหรือวิศวกรการผลิต ในสถานประกอบการหรือหน่วยงานเอกชน
รับราชการในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการหรือวิศวกรรมการผลิต
ปฏิบัติงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการหรือวิศวกรรมการผลิต
นักวิชาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการหรือวิศวกรรมการผลิต
ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น

TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (สำ�หรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำ�หรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (วิทยาเขตวังไกลกังวล)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
ที่

รหัส

สาขาวิชา

1

026

การโรงแรม

2

027

นวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์

3

028

นวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ

วุฒทิ ี่เข้าศึกษา
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. ทุกสาขาวิชา
ม.6 สายวิทย์-คณิต,
สายศิลป์-คานวณ,
สายศิลป์ภาษา
หรือเทียบเท่า
ปวช. ทุกสาขาวิชา
ม.6 สายวิทย์-คณิต,
สายศิลป์-คานวณ,
สายศิลป์ภาษา
หรือเทียบเท่า
ปวช. ทุกสาขาวิชา

ระดับเกรดเฉลี่ย
เรียนดี ความสามารถพิเศษ
2.50

2.00

2.50

2.00

2.75

2.50

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

รหัส

สาขาวิชา

1

108

การโรงแรม

2

109

นวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์

วุฒทิ ี่เข้าศึกษา
ปวส. ตรงสาขาวิชา
หรือเกี่ยวข้อง
ปวส. การท่องเที่ยว
หรือการโรงแรม
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ระดับเกรดเฉลี่ย
เรียนดี
ความสามารถ
พิเศษ
2.50

2.00

2.50

2.00

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

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขาวิชา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

การโรงแรม

ไม่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบบี

นวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์

ไม่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบบี

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์
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คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
อาชีพหลังสาเร็จการศึกษา
สาขาวิชาการโรงแรม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรม
ผู้ประกอบการอิสระ
ผู้จัดการโรงแรม
ผู้จัดการแผนกต่าง ๆ ในธุรกิจโรงแรม
พนักงานร้านอาหาร
พนักงานสายการบิน
พนักงานบนเรือสาราญ
พนักงานแผนกต่าง ๆ ในธุรกิจโรงแรม
นักวิชาการ

สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
1.
2.
3.
4.

มัคคุเทศก์ ผู้นาเที่ยว
ตัวแทนหรือผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว
นักสื่อความหมายแหล่งท่องเที่ยวหรือพิพิธภัณฑ์
พนักงานปฏิบัติการในธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจนาเที่ยว ที่พักแรม สายการบิน จาหน่าย ของที่ระลึก อาหารและ
เครื่องดื่ม การขนส่งโดยสารทางการท่องเที่ยว การจัดประชุม/สัมมนา การจัดแสดงนิทรรศการและสินค้า การบันเทิง
และนันทนาการท่องเที่ยว
5. นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวในหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการเสนอนโยบาย กากับดูแล วางแผน และพัฒนาการ
ท่องเที่ยว เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย (ททท.) สานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
(สพท.) สานักงานส่งเสริมการจัดการประชุม และนิทรรศการ (สสปน.) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. และหน่วยงานการท่องเที่ยวในองค์การประกอบส่วนท้องถิ่น
(อบจ. อบต. และเทศบาล)
6. บุคลากรในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ เช่น พนักงานต้อนรับ งานจัดกิจกรรมนอกสถานที่ งานขายหรือการตลาด
งานธุรการหรืองานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารในระบบสากล

สาขาวิชานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ
ผู้ประสานงานในธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ
ผู้ประกอบการรายย่อยในธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ
ผู้จัดการนาเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
พนักงานโรงแรมแผนกจัดการประชุม จัดสัมมนาและงานอีเว้น
พนักงานภาครัฐและเอกชนที่มีบทบาทในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว หรือด้านการจัดประชุม
ผู้ประกอบการ ผู้จัดงานการแสดงสินค้าและความบันเทิง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาดและกิจกรรมพิเศษ
ผู้ประสานงานโครงการ

TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (สำ�หรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำ�หรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา)
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (บช.บ.) หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
ที่

รหัส

1

029

สาขาวิชา

วุฒทิ ี่เข้าศึกษา
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. ทุกสาขาวิชา

การบัญชี

ระดับเกรดเฉลี่ย
เรียนดี ความสามารถพิเศษ
2.75

2.50

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

รหัส

สาขาวิชา

1

030

การตลาดดิจิทัล

2

031

นวัตกรรมการจัดการ – การจัดการอุตสาหกรรม

3

032

4

033

5

034

6

035

7

036

นวัตกรรมการจัดการ –
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล –
การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจ
เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล –
เทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียทางธุรกิจ
เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล –
วิทยาการข้อมูลทางธุรกิจดิจิทัล
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

วุฒทิ ี่เข้าศึกษา
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. ทุกสาขาวิชา
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. ทุกสาขาวิชา
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. ทุกสาขาวิชา
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. ทุกสาขาวิชา
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. ทุกสาขาวิชา
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. ทุกสาขาวิชา
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. ทุกสาขาวิชา

ระดับเกรดเฉลี่ย
เรียนดี ความสามารถพิเศษ
2.75

2.50

2.50

2.00

2.50

2.00

2.50

2.00

2.50

2.00

2.50

2.00

3.00

2.00

หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (บช.บ.) (หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา) ภาคปกติ
ที่

รหัส

สาขาวิชา

1

110 การบัญชี

วุฒทิ ี่เข้าศึกษา
ปวส. สาขาวิชาการบัญชี

ระดับเกรดเฉลี่ย
เรียนดี ความสามารถพิเศษ
3.00

2.75

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

รหัส

สาขาวิชา

1

111 การตลาดดิจิทัล

2

112

เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล –
วิทยาการข้อมูลทางธุรกิจดิจิทัล

วุฒทิ ี่เข้าศึกษา
ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือสาขา
ที่เกี่ยวข้อง
ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ระดับเกรดเฉลี่ย
เรียนดี ความสามารถพิเศษ
2.75

2.50

2.50

2.00

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์
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คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา)
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (บช.บ.) หลักสูตร 4 ปี ภาคสมทบ
ที่
1

รหัส

สาขาวิชา

วุฒทิ ี่เข้าศึกษา
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. และปวส. ทุกสาขาวิชา
หรือเทียบเท่า

203 การบัญชี

ระดับเกรดเฉลี่ย
เรียนดี ความสามารถพิเศษ
2.00

2.00

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตร 4 ปี ภาคสมทบ
ที่

รหัส

สาขาวิชา

1

204 การตลาดดิจิทัล

2

206

นวัตกรรมการจัดการ –
การจัดการสมัยใหม่

3

207

นวัตกรรมการจัดการ –
การจัดการอุตสาหกรรม

4

208

นวัตกรรมการจัดการ –
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

5

209

เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล –
วิทยาการข้อมูลทางธุรกิจดิจิทัล

วุฒทิ ี่เข้าศึกษา
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. และปวส. สาขาวิชาการตลาด
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. ทุกสาขาวิชา
ปวส. ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช.ทุกสาขาวิชา
ปวส. ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช.ทุกสาขาวิชา
ปวส. ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช.ทุกสาขาวิชา
ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ระดับเกรดเฉลี่ย
เรียนดี ความสามารถพิเศษ
2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา) : ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-441-6000 ต่อ 2834 – 5 https://busly.rmutr.ac.th
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TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (สำ�หรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำ�หรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตวังไกลกังวล)
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (บช.บ.) หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
ที่

รหัส

1

037

สาขาวิชา

วุฒทิ ี่เข้าศึกษา
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. ทุกสาขาวิชา

การบัญชี

ระดับเกรดเฉลี่ย
เรียนดี ความสามารถพิเศษ
2.50

2.25

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

รหัส

สาขาวิชา

1

038

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

2

039

นวัตกรรมการจัดการ

3

040

เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล

วุฒทิ ี่เข้าศึกษา
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. ทุกสาขาวิชา
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. ทุกสาขาวิชา
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. ทุกสาขาวิชา

ระดับเกรดเฉลี่ย
เรียนดี ความสามารถพิเศษ
2.50

2.25

2.50

2.00

2.50

2.25

หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (บช.บ.) (หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา) ภาคปกติ
ที่

รหัส

1

113 การบัญชี

สาขาวิชา

วุฒทิ ี่เข้าศึกษา
ปวส. สาขาวิชาการบัญชี

ระดับเกรดเฉลี่ย
เรียนดี ความสามารถพิเศษ
2.50

2.25

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

วุฒทิ ี่เข้าศึกษา

ระดับเกรดเฉลี่ย
เรียนดี ความสามารถพิเศษ

ที่

รหัส

1

114 นวัตกรรมการจัดการ

ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า

2.50

2.00

2

115 เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล

ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2.50

2.25

คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตวังไกลกังวล) : ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 032-618-500 ต่อ 4506-7

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์
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คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตวังไกลกังวล)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตร 4 ปี ภาคสมทบ
ที่

รหัส

สาขาวิชา

1

210 นวัตกรรมการจัดการ

วุฒทิ ี่เข้าศึกษา
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. ทุกสาขาวิชา

ระดับเกรดเฉลี่ย
เรียนดี ความสามารถพิเศษ
2.00

2.00

หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (บช.บ.) (หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา) ภาคสมทบ
ที่

รหัส

1

211 การบัญชี

สาขาวิชา

วุฒทิ ี่เข้าศึกษา
ปวส. สาขาวิชาการบัญชี

ระดับเกรดเฉลี่ย
เรียนดี ความสามารถพิเศษ
2.00

2.00

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) ภาคสมทบ
สาขาวิชา

วุฒทิ ี่เข้าศึกษา

ระดับเกรดเฉลี่ย
เรียนดี ความสามารถพิเศษ

ที่

รหัส

1

212 นวัตกรรมการจัดการ

ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า

2.00

2.00

2

213 เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล

ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2.00

2.00

คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตวังไกลกังวล) : ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 032-618-500 ต่อ 4506-7
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TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (สำ�หรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำ�หรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

คณะบริหารธุรกิจ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
ที่

รหัส

1

041

สาขาวิชา

วุฒิที่เข้าศึกษา
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. ทุกสาขาวิชา

การบัญชี

ระดับเกรดเฉลี่ย
เรียนดี ความสามารถพิเศษ
2.75

2.50

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

รหัส

สาขาวิชา

1

042

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

2

043

การตลาดดิจิทัล

3

044

นวัตกรรมการจัดการ

4

045

เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทลั

6

046

บริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)

วุฒิที่เข้าศึกษา
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. ทุกสาขาวิชา
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. ทุกสาขาวิชา
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. ทุกสาขาวิชา
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. ทุกสาขาวิชา
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. ทุกสาขาวิชา

ระดับเกรดเฉลี่ย
เรียนดี ความสามารถพิเศษ
2.25

2.25

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.50

2.50

คณะบริหารธุรกิจ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) : ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-222-2814 ต่อ 5350
https://bua.rmutr.ac.th
คุณสมบัติเฉพาะ รหัส 047 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) หลักสูตรแบ่งเป็น 2 แผนการเรียน
1. แผนการเรียน 2+2 (เรียนไทย 2 ปี เรียนจีน 2 ปี ได้ใบปริญญาบัตร 2 ใบ)
ชั้นปีที่ 1-2 นักศึกษาจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ชั้นปีที่ 3-4 เลือกเข้าศึกษา Tianjin University of Technology Chongqing เมืองเทียนจิน
หรือ Chongqing Technology and Business University เมืองฉงชิ่ง ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
2. แผนการเรียน 4 ปี (1 ปริญญาบัตร)
ชั้นปีที่ 1-4 นักศึกษาจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
***ผู้สมัครควรมีความรู้พื้นฐานภาษาจีน
หากยังไม่มีผลการสอบ HSK สามารถติดต่อสาขาวิชาฯ เพื่อทำแบบทดสอบวัดความรู้ภาษาจีน
ออนไลน์

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์
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คณะบริหหารธุ
ารธุรกิรกิจจ(พื(บพิ
ุข จัมกุขรวรรดิ
) )
คณะบริ
้นทีต่บรพิ
พิตมรพิ
จักรวรรดิ

บัณฑิต (บช.บ.)
ปี ภาคปกติชา) ภาคปกติ
หลักสูตรบัหลัญกชีสูบตณ
ั รบัฑิญตชี(บช.บ.)
(หลักสูตหลั
ร 4กสูปีตรเที4ยบโอนรายวิ
ทีที่ ่ รหัรหั
สส
11

สาขาวิสาขาวิ
ชา ชา

116041 การบัการบั
ญชี ญชี

วุฒวุทิ ฒี่เข้ิทาี่เศึข้กาศึษากษา

ระดัระดั
บเกรดเฉลี
่ย ่ย
บเกรดเฉลี
เรียเรีนดียนดี ความสามารถพิ
เศษเศษ
ความสามารถพิ
2.752.50
2.502.00

ม.6ชทุาการบั
กแผนการเรี
ปวส. สาขาวิ
ญชี ยน
คณะบริหารธุรกิจ (บพิปวช.
ตรพิทุมกสาขาวิ
ุข จักชารวรรดิ)

หลักสูตรบริ
ารธุ
จหบัารธุ
(หลักหลัสูตกหลั
รสูต4กรสูปีต4รเที
บโอนรายวิ
สูรตกิรบั
ญณชีฑิรบกิตัณจ(บช.บ.)
ปี4ยภาคปกติ
หลัหกหลั
สูตกรบริ
บัฑิณต ฑิ(บช.บ.)
ต (บธ.บ.)
ปี ภาคปกติชา) ภาคปกติ
ทีที่ ่ รหัรหั
ส
ที่
รหัสส
1
11
2
2

สาขาวิสาขาวิ
ชา
สาขาวิชชาา

วุฒวุทิ ฒี่เข้ิทาี่เศึข้กาศึษากษา
วุฒิที่เข้าศึกษา

ระดับเกรดเฉลี
่ย
ระดั
ระดับบเกรดเฉลี
เกรดเฉลี่ย่ย
เรีนดียนดี ความสามารถพิ
ความสามารถพิ
เศษ
เรี
เรียยนดี
ความสามารถพิเเศษ
ศษ
2.25
2.25

ม.6
ยยนน
117 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ปวส. ทุกสาขาวิ
า
ม.6 ทุทุกกชแผนการเรี
แผนการเรี
041
2.75
2.50
042 การบั
ภาษาอัญงชีกฤษธุรกิจ
2.25
ปวช.
ทุทุกกสาขาวิ
ชชาา ธุรกิจ 2.25
เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล –
ปวส. สาขาวิ
วเตอร์
ปวช.ชาคอมพิ
สาขาวิ
2.00
2.00
118
เทคโนโลยีและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล หรือสาขาวิม.6ชาทีทุก่เกีแผนการเรี
่ยวข้อง ยน
043 การตลาดดิ
ัล หารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตร 4 ปี 2.00
หลักสูจติทรบริ
ภาคปกติ 2.00
ปวช. ทุกสาขาวิชา
ระดับเกรดเฉลี่ย
หลักสูสาขาวิ
ตรบัญชชีา บณ
ั ฑิต (บช.บ.)
หลั
กข้สูาศึตกรษาย4นปี ภาคสมทบ
ม.6วุทุฒ
กิทแผนการเรี
ที3 ่
รหั
ส
เ
่
ี
044 นวัตกรรมการจัดการ
2.00
เรี2.00
ยนดี ความสามารถพิ
ระดับเกรดเฉลี่ยเศษ
ปวช. ทุกสาขาวิชา
ที่ รหัส
สาขาวิชา
วุม.6
ฒทิ ี่เข้าศึกษา ยน
ม.6 ทุทุกกแผนการเรี
แผนการเรียน
เรียนดี ความสามารถพิ
เศษ
14
042
ภาษาอั
ง
กฤษธุ
ร
กิ
จ
2.25
2.25
045 เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทลั
2.00
2.00
ปวช.
ทุ
ก
สาขาวิ
ช
า
ปวช. ทุกยสาขาวิ
ม.6 ทุกแผนการเรี
น ชา
1 214 การบัญชี
2.00
2.00
ม.6
แผนการเรี
ยยนน
ม.6ทุทุทุกกกสาขาวิ
แผนการเรี
ปวช./
ปวส.
ช
า
26
043
การตลาดดิ
จ
ท
ิ
ล
ั
2.00
2.00
046 บริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)
2.50
2.50
ปวช.
ปวช. ทุทุกกสาขาวิ
สาขาวิชชาา
ม.6 ทุกแผนการเรี
ตรบริ
จบัณ)ฑิ: ตติด(บธ.บ.)
หลักสูตยพนรท์402-222-2814
ปี2.00ภาคสมทบต่อ2.00
3
044 หนวัารธุ
ตหลั
กรรมการจั
ดตการ
คณะบริ
รกิกจสู(บพิ
รพิหมารธุ
ุข จัรกกิรวรรดิ
ต่อปวช.
หมายเลขโทรศั
5350
ทุกสาขาวิชา
ระดั
บ
เกรดเฉลี
่ย
https://bua.rmutr.ac.th
ที่ รหัส
สาขาวิชา
วุม.6
ฒทิ ทุี่เกข้แผนการเรี
าศึกษา ยน
เรียนดี ความสามารถพิ
เศษ
4
045 เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทลั
2.00
2.00
ทุกสาขาวิ
ชา กสูตรแบ่งเป็น 2 แผนการเรียน
คุณสมบัติเฉพาะ รหัส 047 สาขาวิชาบริหารธุรกิจม.6(หลัทุกกแผนการเรี
สูปวช.
ตรภาษาจี
น
)
หลั
ยน
ทุก2แผนการเรี
ยน
1 215 นวัตกรรมการจั
ดการยน 2+2 (เรียนไทย 2 ปี เรียม.6
1.
แผนการเรี
นจี
น
ตร2.00
2 ใบ) 2.502.00
6
046 บริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) ปวช. ทุกสาขาวิชาปี ได้ใบปริญญาบั2.50
ปวช.ยทุเทคโนโลยี
กสาขาวิชาราชมงคลรัตนโกสินทร์
ชั้นปีที่ 1-2 นักศึกษาจะศึกษาที่มหาวิทยาลั

คณะบริ
หารธุรกิจ (พื้นที่บพิตตรพิ
รพิมมุขุขจัจักกรวรรดิ
รวรรดิ) ): ติ: ดติต่ดอต่หมายเลขโทรศั
อหมายเลขโทรศั
พท์ 02-222-2814
ต่อ 5350
คณะบริหารธุชั้นรปีกิจที่ (บพิ
พท์ 02-222-2814
3-4 เลือกเข้
าศึ ษา Tianjin
University of Technology
Chongqingต่อเมื5350
องเทียนจิน
https://bua.rmutr.ac.th
https://bua.rmutr.ac.th
หรือ Chongqing Technology and Business
University เมืองฉงชิ่ง ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ยน 4ชปีาบริ
(1หปริ
ตร) กสูตรภาษาจีน) หลักสูตรแบ่งเป็น 2 แผนการเรียน
คุณสมบัติเฉพาะ 2.รหัแผนการเรี
ส 047 สาขาวิ
ารธุญรญาบั
กิจ (หลั
้นปีที่ 1-4ยนันก2+2
ศึกษาจะศึ
กษาที2่มหาวิ
ราชมงคลรั
1. ชัแผนการเรี
(เรียนไทย
ปี เรีทยยาลั
นจีนยเทคโนโลยี
2 ปี ได้ใบปริ
ญญาบัตตร นโกสิ
2 ใบ)นทร์
***ผู
ครควรมี
้พื้นกฐานภาษาจี
ชั้นปีท้สมัี่ 1-2
นักศึคกวามรู
ษาจะศึ
ษาที่มหาวิทนยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หากยั
สามารถติ
ดต่อสาขาวิofชTechnology
าฯ เพื่อทำแบบทดสอบวั
ดความรู
้ภาษาจี
ชั้นปีทงี่ ไม่
3-4มีผเลืลการสอบ
อกเข้าศึกHSK
ษา Tianjin
University
Chongqing
เมืองเที
ยนจินน
ออนไลน์
หรือ Chongqing Technology and Business University เมืองฉงชิ่ง ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
2. แผนการเรียน 4 ปี (1 ปริญญาบัตร)
ชั้นปีที่ 1-4 นักศึกษาจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
***ผู้สมัครควรมีความรู้พื้นฐานภาษาจีน
หากยังไม่มีผลการสอบ HSK สามารถติดต่อสาขาวิชาฯ เพื่อทำแบบทดสอบวัดความรู้ภาษาจีน
ออนไลน์
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TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (สำ�หรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำ�หรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

คณะบริหารธุรกิจ
อาชีพหลังสาเร็จการศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะการประกอบวิชาชีพอิสระและการเข้าทางานในองค์กรหรือ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังต่อไปนี้
1. ด้านการบัญชี
2. ด้านการสอบบัญชี
3. ด้านบัญชีบริหาร
4. ด้านการภาษีอากร
5. ด้านการวางระบบบัญชี
6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี
7. ด้านการตรวจสอบภายใน
8. ด้านการให้คาปรึกษาทางการเงินและบัญชี

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
1. หน่วยงานภาครัฐ เช่น เจ้าหน้าที่ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือนักวิชาการด้านธุรกิจต่างประเทศ ด้านการ
ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงานต่างประเทศ
2. หน่วยงานภาคเอกชน เช่น พนักงาน เจ้าหน้ าที่หรือผู้จัดการด้านการติดต่อสื่อสารต่างประเทศ ด้านสายการบิน
เช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจการโรงแรม ด้านการแปลภาษาต่างประเทศ
หรือเลขานุการบริษัท เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ประจาสานักงาน หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ผู้บริหารงานหรือพนักงานด้านการตลาดดิจิทัล
ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายจัดซื้อและการพัสดุ
ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายขายของบริษัท
ผู้บริหารงานหรือพนักงานในธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายการจัดจาหน่าย
ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายคลังสินค้า
ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายโลจิสติกส์
ผู้บริหารงานหรือพนักงานบริการ
ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ
ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายส่งเสริมการตลาด
ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายส่งเสริมการขาย
ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายกิจกรรมพิเศษทางการตลาด
ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายวิจัยการตลาด/ธุรกิจ
ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายธุรกิจนาเข้า/ส่งออก
ผู้ประกอบการอิสระ
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คณะบริหารธุรกิจ
อาชีพหลังสาเร็จการศึกษา
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
1. ผู้ประกอบการอิสระ
2. นักวิชาการ
3. ผู้จัดการสานักงาน
4. ผู้จัดการโรงงาน
5. พนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
7. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
9. เจ้าหน้าที่ธนาคาร
10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน
12. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
13. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการความปลอดภัยในโรงงาน
14. เจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังสินค้า
15. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการโลจิสติกส์
16. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
17. นักวินิจฉัยกิจการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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นักพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์/แอปพลิเคชัน/นวัตกรรมดิจิทัล (Application Software Developer)
นักออกแบบและพัฒนาเว็บ/สื่อดิจิทัล (Web Designer And Developer Web/Digital media)
นักทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Tester)
นักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ (Business Analyst)
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (IT Support)
นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)
นักสร้างภาพแอนิเมชัน (Animator)
ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล (Entrepreneur)
เจ้าของวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)
นักพัฒนาธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Developer)
นักการตลาดออนไลน์ (Digital Marketer)
นักออกแบบ UX/UI/Web Designer
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Technical Officer)
เจ้าหน้าที่สารสนเทศในองค์กร (Information Technology Officer)
บุคลากรทางการศึกษา ผู้สอน ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (Education Personnel, Computer and
Technology Instructors)

TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (สำ�หรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำ�หรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

คณะศิลปศาสตร์ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
ที่

รหัส

สาขาวิชา

วุฒิที่เข้าศึกษา

1

047

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

2

048

ภาษาญี่ปุ่น

3

049

ภาษาจีน

ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. ทุกสาขาวิชา
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. ทุกสาขาวิชา
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. ทุกสาขาวิชา

ระดับเกรดเฉลี่ย
เรียนดี ความสามารถพิเศษ
2.75

2.50

2.75

2.50

2.75

2.50

คณะศิลปศาสตร์ : ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-222-2814 ต่อ 5204, 5207 https://la.rmutr.ac.th

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาคณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น

คุณสมบัติพิเศษ (ถ้ามี)

หากมีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ
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คณะศิลปศาสตร์
อาชีพหลังสาเร็จการศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารสากล หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

พนักงาน หรือนักวิชาการด้านติดต่อประสานงานทั้งในและต่างประเทศ
พนักงาน/เลขานุการ หน่วยงานภาคธุรกิจหรือหน่วยงานภาครัฐ
พนักงาน /เจ้าหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์ และวิเทศสัมพันธ์ ในหน่วยงานภาคธุรกิจหรือภาครัฐ
พนักงาน/เจ้าหน้าที่ธุรกิจโรงแรม ที่พัก การท่องเที่ยว หรือสายการบิน
พนักงาน/เจ้าหน้าที่สาหรับงานธุรกิจ หรืองานบริการ ด้านการจัดนิทรรศการและการประชุม
ด้านโลจิสติกส์ สุขภาพและสถานพยาบาล
พนักงาน/เจ้าหน้าที่สาหรับงานด้านอุตสาหกรรม
พนักงาน/เจ้าหน้าที่แปลเอกสาร ล่าม
ผู้ประกอบการ
ประกอบอาชีพอิสระ
รับราชการ
ผูส้ อนภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เจ้าหน้าที่แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น
เจ้าหน้าที่ล่ามภาษาญี่ปุ่น
เจ้าหน้าที่ประสานงานในบริษัทหรือโรงงานญี่ปุ่นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาญี่ปุ่น
พนักงานต้อนรับและให้บริการ
พนักงานบริบาลที่เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่ น
ครู อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น
ประกอบอาชีพอิสระ

สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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พนักงานทั้งภาครัฐ และเอกชน
นักแปล/ล่าม
มัคคุเทศก์บุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ครู อาจารย์ นักวิชาการ นักวิ จัย ด้านภาษาจีน
ผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศ
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ องค์การระหว่างประเทศ หรือกระทรวงการต่างประเทศ
ผูป้ ระกอบการด้านธุรกิจออนไลน์หรือธุรกิจส่วนตัว
อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน

TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (สำ�หรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำ�หรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศาลายา)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
ที่ รหัส

สาขาวิชา

1

050 วิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร

2

051 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

3

052 เทคโนโลยีสุขภาพและความงาม

วุฒทิ ี่เข้าศึกษา
ม.6 สายวิทย์-คณิต
สายศิลป์-คานวณ
ปวช. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ,
ธุรกิจอาหาร, การแปรรูปอาหาร,
คหกรรมการผลิต หรือสาขาวิชา
ที่ใกล้เคียง
ม.6 สายวิทย์-คณิต
สายศิลป์-คานวณ
ปวช. หรือเทียบเท่าจาก
สถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง หรือสาขาวิชาที่ใกล้เคียง
โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
ม.6 สายวิทย์-คณิต
สายศิลป์-คานวณ
ปวช. หรือเทียบเท่าจาก
สถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง หรือสาขาวิชาที่ใกล้เคียง
โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์
ประจาหลักสูตร

ระดับเกรดเฉลี่ย
เรียนดี ความสามารถพิเศษ

2.50

2.00

2.50

2.00

2.50

2.00

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-441-6000 ต่อ 2630 https://sci.rmutr.ac.th
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาชีพหลังสาเร็จการศึกษา
สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ที่เกี่ยวกับการแปรรูปและประกอบผลิตภัณฑ์อาหาร
ผู้ปฎิบัติงานในโรงงานการแปรรูปและการประกอบผลิตภัณฑ์ในฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการด้านวิเคราะห์อาหาร
ผู้ปฏิบัติงานด้านมาตรฐานอาหาร การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร
นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต นาเข้า ส่งออก หรือจาหน่ายในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปและการประกอบอาหาร สินค้า
เกษตร ส่วนประกอบหรือส่วนผสมในอาหาร บรรจุภัณฑ์สาหรับอาหาร เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ผลิตอาหาร
เจ้าหน้าที่ดูแลงานด้านการส่งเสริมและดูแลสุขภาพด้วยอาหารในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
นักโภชนาการอาหารสาหรับนักกีฬา นักโภชนาการในโรงพยาบาล หรือภาคเอกชน
นักวิชาการ ภาครัฐ และภาครัฐวิสาหกิจ เช่น สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ครู อาจารย์ หรือนักวิจัยในสถานศึกษา หรือหน่วยงานวิจัยต่างๆ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

พนักงานในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
ผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
ผูป้ ฏิบัติงานประจาระบบบาบัดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
นักวิทยาศาสตร์ประจาห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
ประกอบอาชีพอิสระ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
1.
2.
3.
4.
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เจ้าของธุรกิจ หรือผู้ประกอบการทางด้านสุขภาพและความงาม
นักวิชาการทางด้านสุขภาพและความงามในหน่วยภาครัฐและเอกชน
นักวิจัยและพัฒนาเวชสาอาง
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (สำ�หรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำ�หรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

วิทยาลัยเพาะช่าง
หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
ที่

รหัส

สาขาวิชา

1

053

จิตรกรรมไทย

2

054

ประติมากรรมไทย

3

055

หัตถศิลป์

4

056

ออกแบบนิเทศศิลป์

5

057

ออกแบบผลิตภัณฑ์

6

058

ออกแบบภายใน

7

059

ศิลปะการถ่ายภาพ

8

060

ออกแบบศิลปหัตถกรรม

9

061

เซรามิกส์

10

062

เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี

วุฒทิ ี่เข้าศึกษา
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. ทุกสาขาวิชา
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. ทุกสาขาวิชา
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. ทุกสาขาวิชา
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. ทุกสาขาวิชา
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. ทุกสาขาวิชา
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. ทุกสาขาวิชา
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. ทุกสาขาวิชา
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. ทุกสาขาวิชา
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. ทุกสาขาวิชา
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. ทุกสาขาวิชา

ระดับเกรดเฉลี่ย
เรียนดี ความสามารถพิเศษ
2.70

2.50

2.70

2.50

2.20

1.80

2.75

2.50

2.70

2.50

2.70

2.50

2.70

2.50

2.00

2.00

2.50

2.20

2.50

2.20

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศษ.บ.) หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
ที่

รหัส

1

063

สาขาวิชา
ศิลปศึกษา

วุฒทิ ี่เข้าศึกษา
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. ทุกสาขาวิชา

ระดับเกรดเฉลี่ย
เรียนดี ความสามารถพิเศษ
3.00

2.50

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์
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วิทยาลัยเพาะช่าง
หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) หลักสูตร 4 ปี ภาคสมทบ
ที่

รหัส

สาขาวิชา

1

216

ออกแบบภายใน

2

217

ศิลปะการถ่ายภาพ

3

218

ออกแบบนิเทศศิลป์

วุฒทิ ี่เข้าศึกษา
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. ทุกสาขาวิชา
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. ทุกสาขาวิชา
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. ทุกสาขาวิชา

ระดับเกรดเฉลี่ย
เรียนดี ความสามารถพิเศษ
2.50

2.20

2.50

2.20

2.75

2.50

วิทยาลัยเพาะช่าง : ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-623-8791-5 ต่อ 6102, 6110
https://www.facebook.com/prpohchang/?epa=SEARCH_BOX
คุณสมบัติเฉพาะ : ทุกสาขาวิชาจะต้องยื่น Portfolio/ เกียรติบัตร ทางด้านศิลปะ
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TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (สำ�หรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำ�หรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

วิทยาลัยเพาะช่าง
อาชีพหลังสาเร็จการศึกษา
สาขาวิชาจิตรกรรมไทย หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ศิลปินหรือช่างอิสระ
พนักงานของรัฐทางด้านศิลปกรรม
ผู้ประกอบการธุรกิจศิลป์
ครู อาจารย์ ด้านศิลปกรรม
นักอนุรักษ์จิตรกรรมและศิลปกรรมไทย
นักออกแบบงานด้านศิลปกรรมไทย
นักวิชาการ นักวิเคราะห์งานด้านศิลปกรรมไทย
นักจัดการศิลปะ ภัณฑารักษ์หอศิลป์

สาขาวิชาประติมากรรมไทย หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ศิลปินอิสระ
นักจัดการศิลปะ
นักวิชาการศิลปะ
นักอนุรักษ์ประติมากรรมไทย
พนักงานของรัฐทางด้านศิลปะ
นักวิเคราะห์งานประติมากรรมไทย
นักออกแบบงานประติมากรรมไทย

สาขาวิชาหัตถศิลป์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ประกอบอาชีพอิสระ
นักจัดการศิลปะ นักวิเคราะห์งานหัตถศิลป์ นักออกแบบงานหัตถศิลป์
พนักงานของรัฐทางด้านศิลปะ นักวิชาการศิลปะ นักวิชาการงานอนุรักษ์
เป็นช่างเฉพาะทางงานหัตถศิลป์ ช่างลายรดน้า ช่างรัก ช่างมุก ช่างหัวโขน ช่างหุ่น ช่างปิดทอง
ช่างประดับกระจก ช่างเครื่องพัสตราภรณ์ ช่างประดับลวดลาย นักออกแบบงานหัตถศิลป์
ช่างช้านาญการเฉพาะทาง งานช่างสิบหมู่ไทย ทังงานการอนุรักษ์และบ้ารุงรักษา งานลายรดน้า
งานมุก งานหัวโขน งานหุ่นกระบอก งานปิดทอง งานประดับกระจก งานเครื่องพัสตราภรณ์
รับราชการในต้าแหน่งเจ้าหน้าที่กองอนุรักษ์หัตถศิลป์ในงานช่างสิบหมู่ ของกรมศิลปากร
เป็นผู้ประกอบอาชีพงานหัตถศิลป์ ทังงานอนุรักษ์ งานช่างหัตถศิลป์ และประยุกต์ - พัฒนา
เจ้าของธุรกิจส่วนตัว เช่น ร้านเครื่องทอง - เครื่องเงิน ร้านเครื่องประดับ รับปิดทอง – ประดับตกแต่ง
อาจารย์สอนความรู้ในงานหัตถศิลป์ อาจารย์สายศิลปกรรม

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์
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วิทยาลัยเพาะช่าง
อาชีพหลังสาเร็จการศึกษา
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)
นักออกแบบภาพประกอบ (Illustration Designer)
นักออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographic Designer)
นักออกแบบตัวอักษร (Typographer)
นักออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ (Packaging Graphic Designer)
นักออกแบบสื่อโฆษณา (Media Designer)
นักออกแบบดิจิทัลกราฟิก (Digital Graphic Designer)
นักออกแบบอีเว้นท์ (Event Designer)
ครีเอทีฟ (Creative)
โปรดักส์ชันดีไซน์ (Production Design)
ผู้ก้ากับศิลป์ (Art Director)
ผู้ก้ากับภาพยนตร์/โฆษณา (Director)
ช่างภาพ (Photographer)
นักเขียนบท (Screen Writer)
นักออกแบบภาพเคลื่อนไหว (Video Artist)
นักออกแบบสตอรีบอร์ด (Storybaord Designer)
นักออกแบบเว็บไซต์ (Web Designer)
นักออกแบบเสือผ้าเครื่องแต่งกาย (Fashion Designer)
ช่างแต่งหน้า (Makeup Artist)
นักออกแบบอาหาร (Food Stylist)
นักออกแบบอิสระด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ (Freelance)
เจ้าของธุรกิจ (Entrepreneur)
นักวิชาการด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ (Academician)
ครู/อาจารย์ด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ (Teacher/Instructor)

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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เจ้าของกิจการด้านธุรกิจการออกแบบผลิตภัณฑ์
นักการตลาดด้านงานออกแบบผลิตภัณฑ์
นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในสถานประกอบการ
นักวิชาการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
นักเขียนแบบเพื่อการผลิตในระบบอุตสาหกรรม
นักออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
นักออกแบบบรรจุภัณฑ์

TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (สำ�หรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำ�หรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

วิทยาลัยเพาะช่าง
อาชีพหลังสาเร็จการศึกษา
สาขาวิชาออกแบบภายใน หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นักออกแบบภายในหรือมัณฑนากรโดยลักษณะการท้างานแบบประจ้าและงานอิสระ
นักออกแบบเครื่องเรือน
นักออกแบบนิทรรศการหรือการจัดแสดงสินค้า
นักออกแบบภายในด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
นักประมาณราคาการก่อสร้าง
ผู้ควบคุมหรือบริหารงานก่อสร้างเพื่องานออกแบบภายใน
ผู้บริหารโครงการเพื่องานออกแบบภายใน
อาชีพอิสระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ

สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ช่างภาพอิสระ/ ประกอบอาชีพส่วนตัว
ช่างภาพประจ้าหน่วยงานรัฐบาล
ช่างภาพประจ้าหน่วยงานรัฐวิสหกิจ
ช่างภาพประจ้าองค์กรเอกชน
นักตัดต่อ – ล้าดับภาพ
นักตกแต่งภาพ
นักวิชาการทางการถ่ายภาพ
นักผลิตสื่อเทคโนโลยี
นักสร้างสรรค์สื่อโฆษณาภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
ผู้ก้ากับภาพและผู้ช่วยผู้ก้ากับภาพ
นักผลิตสารคดี
ผู้ช่วยผู้ก้ากับภาพยนตร์
ศิลปินถ่ายภาพ
ครู-อาจารย์ด้านการถ่ายภาพ

สาขาวิชาออกแบบศิลปหัตถกรรม หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรม
นักออกแบบอิสระ ในธุรกิจงานการออกแบบศิลปหัตถกรรมและการออกแบบลักษณะอื่นๆ
พนักงานในสถานประกอบการ เช่น นักออกแบบงานลวดลาย นักออกแบบผลิตภัณฑ์
รับราชการในต้าแหน่งเจ้าหน้าที่กองอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมของกรมศิลปากร/ช่างสิบหมู่
นักพัฒนางานด้านศิลปหัตถกรรมชุมชน – วิสาหกิจชุมชน
นักวิจัยและพัฒนาด้านงานศิลปหัตถกรรมของหน่วยงานทังภาครัฐ และเอกชน

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์
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วิทยาลัยเพาะช่าง
อาชีพหลังสาเร็จการศึกษา
สาขาวิชาเซรามิกส์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
1. พนักงานในสถานประกอบการ
2. เจ้าของกิจการเซรามิกส์
3. ศิลปินอิสระ

สาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
1.
2.
3.
4.

นักออกแบบเครื่องประดับ และงานขึนรูปโลหะ ส้าหรับธุรกิจเครื่องประดับตกแต่ง
ผู้ช้านาญเฉพาะทางตามสาขา เช่น ช่างขึนรูปตัวเรือน และแม่พิมพ์เครื่องประดับ เป็นต้น
เจ้าของธุรกิจส่วนตัว เช่น ร้านทอง ร้านเครื่องประดับ เป็นต้น
ผู้ช้านาญการประกอบเครื่ องจักร และตัวแทนจ้าหน่ายเครื่องมือ เครื่องจักร ส้าหรับงานในอุตสาหกรรมอัญ มณี
และเครื่องประดับ
5. รับราชการในต้าแหน่งเจ้าหน้าที่กองอนุรักษ์ และบ้ารุงรักษาเครื่องโลหะ และเครื่องโบราณของกรมศิลปากร
6. อาจารย์สอนความรู้พืนฐานในการผลิตงานเครื่องโลหะและอัญมณีเครื่องประดับ ประจ้าสาขาธุรกิจอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง เช่น การน้าความรู้ทางเทคโนโลยีตามสาขาที่เรียนถ่ายทอดสู่ ชุมชนในการพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพใน
ชุมชนตามโครงการ คลินิกอาชีพ ไทยเข้มแข็ง และวิสาหกิจชุมชน (SME) เป็นต้น

สาขาวิชาศิลปศึกษา หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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ครูสอนศิลปะในทุกสังกัด ทังภาครัฐและเอกชน
บุคลากรทางการศึกษาในระบบและนอกระบบ ได้แก่ นักวิชาการด้านการศึกษา
นักวิชาการศิลปะ นักบริหารจัดการศิลปะ
นายช่างศิลปกรรม บุคลากรฝ่ายศิลป์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ศิลปิน/อาชีพอิสระ
เจ้าของกิจการธุรกิจทางศิลปะ
เจ้าของสถานประกอบการกวดวิชาด้านศิลปะ
นักออกแบบงานด้านทัศนศิลป์
นักวิจัยทางศิลปะ นักวิจัยเพื่อชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น
นักออกแบบและผลิตสื่อนวัตกรรมการสอนศิลปะ

TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (สำ�หรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำ�หรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ (ศาลายา)
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต (ทล.บ.) หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
ที่
1

รหัส
065

สาขาวิชา

วุฒทิ ี่เข้าศึกษา

นวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการประกอบอาหาร
(หลักสูตรนานาชาติ)

ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. ทุกสาขาวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
ที่
1

รหัส
066

สาขาวิชา

วุฒทิ ี่เข้าศึกษา

การเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สากล
(หลักสูตรนานาชาติ)

ระดับเกรดเฉลี่ย
(เรียนดี)

ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. ทุกสาขาวิชา

3.00

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (กจ.บ.) หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
ที่
1

รหัส
067

สาขาวิชา

วุฒทิ ี่เข้าศึกษา

การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการออกแบบสร้างสรรค์
(หลักสูตรนานาชาติ)

ระดับเกรดเฉลี่ย
(เรียนดี)

ม.6 ทุกแผนการเรียน
ปวช. ทุกสาขาวิชา

3.00

วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ : ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-441-6000 ต่อ 2790 rice.ac.th
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คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยผูป้ ระกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์
(หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. มีระดับสัมฤทธิผลทางภาษาอังกฤษระดับปานกลาง
(คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 หรือ Paper-based TOEFL
ไม่น้อยกว่า 475 หรือ Internet-based TOEFL
ไม่น้อยกว่า 49 หรือเทียบเท่า)
นวัตกรรมการเป็นผูป้ ระกอบการธุรกิจการประกอบอาหาร 2. ผู้สมัครที่ไม่มีระดับสัมฤทธิผลทางภาษาอังกฤษตามข้ อ 1
อาจได้รับการพิจารณารับเข้าโดยจะต้องลงทะเบียนเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาจริง
3. ผู้สมัครที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษที่ระบุไว้ในข้อ 1 และ 2
อาจได้รับการพิจารณารับเข้าด้วยเงื่อนไขพิเศษ
และต้องผ่านการสอบข้อเขียนโดยคณะกรรมการหลักสูตรฯ
1. มีระดับสัมฤทธิผลทางภาษาอังกฤษระดับปานกลาง
(คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 หรือ Paper-based TOEFL
การเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สากล
ไม่น้อยกว่า 475 หรือ Internet-based TOEFL ไม่น้อยกว่า 49
หรือเทียบเท่า)
1. มีระดับสัมฤทธิผลทางภาษาอังกฤษระดับปานกลาง
(คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 หรือ Paper-based TOEFL
ไม่น้อยกว่า 475 หรือ Internet-based TOEFL
ไม่น้อยกว่า 49 หรือเทียบเท่า)
2. ผู้สมัครที่ไม่มีระดับสัมฤทธิผลทางภาษาอังกฤษตามข้อ (2.2.2)
คือมีคะแนน IELTS ไม่ถึงระดับ 4.5 (หรือคะแนน Paper-based
TOEFL น้อยกว่า 475 หรือ Internet-based TOEFL 49
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการออกแบบสร้ างสรรค์
หรือเทียบเท่า) แต่มากกว่า 3.00 (Paper-based TOEFL 310
หรือ Internet-based TOEFL 30 หรือเทียบเท่า) อาจได้รับการ
พิจารณารับเข้าศึกษาโดยจะต้องลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาจริง
3. ผู้สมัครที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษที่ระบุไว้ในข้อ (1) และ (2)
อาจได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาด้วยการสอบข้อเขียน
และการสัมภาษณ์ และต้องผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการ
หลักสูตรฯ
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TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (สำ�หรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำ�หรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์
อาชีพหลังสาเร็จการศึกษา
สาขาวิชานวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการประกอบการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.)
1.
2.
3.
4.
5.

พ่อครัว/แม่ครัวมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารนานาชาติ
พ่อครัว/แม่ครัวมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะอาหารฝรั่งเศส
ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติ
ผู้บริหารและพนักงานในเครือข่ายการบริหารโรงแรมนานาชาติ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มทั้งในและต่างประเทศ

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สากล หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผู้ประกอบการธุรกิจนาเข้า – ส่งออก
ผู้ประกอบการธุรกิจรับจัดอีเวนต์
ผู้บริหารธุรกิจท่องเที่ยวและการบิน
ผู้ประกอบการธุรกิจบริการทั้งในและต่างประเทศ
นักลงทุนและนักวิเคราะห์การเงินทั้งในและต่างประเทศ
ผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศ
อาชีพอื่นๆ ในสายงานธุรกิจ

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการออกแบบสร้างสรรค์ หลักสูตรการจัดการบัณฑิต(บธ.บ.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นักออกแบบผลิตภัณฑ์/ นักออกแบบแฟชั่น เสื้อผ้า และสิ่งทอ
หัวหน้าฝ่ายผลิต/ ส่วนการผลิตในธุรกิจการออกแบบผลิตภัณฑ์/ ธุรกิจแฟชั่น เสื้อผ้า และสิ่งทอ
ผูช้ ่วยผู้บริหารฝ่ายการออกแบบ/ ฝ่ายศิลปะ ในอุตสาหกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสิ่งทอ
ผู้บริหารธุรกิจการออกแบบผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึก เครื่องเรือน
ผู้บริหารธุรกิจแฟชั่น สิ่งทอ และเสื้อผ้า
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ อุตสาหกรรมเสื้อผ้า และสิ่งทอทั้งในและต่างประเทศ
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ศาลายา 0 2441 6000
วิทยาเขตวังไกลกังวล 0 3261 8500
บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 0 2222 2814
วิทยาลัยเพาะชาง 0 2623 8790-5
https://grade.rmutr.ac.th
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
96 หมู 3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

