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รหัส 

สาขาวิชา สายสามัญ สายอาชีวศึกษา เรียนดี ความสามารถพิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศาลายา)
ม.6 สายวิทย์-คณิต 
สายศิลป์-ค านวณ

2.75 2.50

ปวช. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง , ช่างโยธา 
ช่างส ารวจหรือ ปวช . ช่างอุตสาหกรรม 
ทุกสาขาวิชา

3.00 2.50

002 วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 4 ปี ปกติ

ม.6 สายวิทย์-คณิต, 
สายคณิต-อังกฤษ, 
สายศิลป์-ค านวณ 
หรือเทียบเท่า

ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม 
ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า

2.50 2.25

มีประสบการณ์ด้านเข้าร่วมโครงการ
วิทยาศาสตร์หรือแข่งขันหุ่นยนต์ 
หรือส่ิงประดิษฐ์ต่างๆ (ถ้ามี) 
จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

003 วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี ปกติ
ม.6 สายวิทย์-คณิต,
สายศิลป์-ค านวณ

ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า, 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์, 
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ,  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทียบเท่า

2.25 2.25

มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโปรแกรม 
หรือมีรางวัลจากการแข่งขันทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
หรือผ่านการร่วมกิจกรรมทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
หรือมีผลงานอ่ืนทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ถ้ามี)

004 วศ.บ. วิศวกรรมการวัดคุม 4 ปี ปกติ
ม.6 สายวิทย์-คณิต, 
ม.6 สายศิลป์-ค านวณ

ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ
เทียบเท่า

3.00 2.00
มีความสนใจและต้ังใจจะเป็นวิศวกรวัดคุม 
ในอนาคต

005 วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 4 ปี ปกติ ม.6 สายวิทย์-คณิต
ปวช. สาขาวิชาเคร่ืองกล, ช่างยนต์, 
ช่างกลโรงงาน หรือเทียบเท่า

2.75 2.50
มีความสามารถในการประดิษฐ์อุปกรณ์ 
หรือช้ินส่วนในทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

ม.6 สายวิทย์-คณิต 2.75 2.50
ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง , 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า

3.30 2.70

007 วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ - ปิโตรเคมีภัณฑ์และพอลิเมอร์ 4 ปี ปกติ ม.6 สายวิทย์-คณิต
ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหการ , 
ช่างอุตสาหกรรม, ช่างเทคโนโลยีวัสดุ, 
ช่างวัสดุเคร่ืองกล หรือเทียบเท่า

2.50 2.00

008 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 4 ปี        ปกติ ม.6 สายวิทย์-คณิต
ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม , 
ช่างกลโรงงาน, ช่างเช่ือมโลหะ, 
หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเทียบเท่า

2.75 2.50 บุตร/ทายาท ผู้เป็นเจ้าของกิจการ (ถ้ามี)

009 วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ 4 ปี ปกติ ม.6 ทุกสาขาวิชา ปวช. ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00

คุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ MOU

คณะ/สาขาวิชา
คุณสมบัติท่ัวไป ระดับเกรดเฉล่ีย

คุณสมบัติเฉพาะ/เง่ือนไขพิเศษภาค

006 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี ปกติ

001 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 4 ปี ปกติ
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รหัส 

สาขาวิชา สายสามัญ สายอาชีวศึกษา เรียนดี ความสามารถพิเศษ

คุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ MOU

คณะ/สาขาวิชา
คุณสมบัติท่ัวไป ระดับเกรดเฉล่ีย

คุณสมบัติเฉพาะ/เง่ือนไขพิเศษภาค

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศาลายา)

010 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ปกติ
ม.6 สายวิทย์-คณิต, 
สายศิลป์-ค านวณ

ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า, 
ช่างคอมพิวเตอร์, เทคนิคคอมพิวเตอร์ , 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า 
(ทวิศึกษา)

2.25 2.00

101 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) ปกติ -
ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง , ช่างโยธา, 
ช่างส ารวจ หรือเทียบเท่า

2.75 2.50

102 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) ปกติ -
ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า

3.20 2.75

103 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (เทียบโอนรายวิชา) ปกติ -
ปวส. สาขาวิชาช่างโทรคมนาคม , 
ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, 
ช่างคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า

2.25 2.25

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วังไกลกังวล)

011 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 4 ปี ปกติ
ม.6 สายวิทย์-คณิต 
สายศิลป์-ค านวณ

ปวช. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ,ช่างโยธา, 
ช่างส ารวจ หรือ ปวช . ช่างอุตสาหกรรม 
ทุกสาขาวิชา

2.45 2.50

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ศาลายา)

012
ทล.บ. การจัดการงานก่อสร้างและนวัตกรรมอาคาร -
การจัดการงานก่อสร้าง  4 ปี

ปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช. ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า 2.00 2.00

013
ทล.บ. การจัดการงานก่อสร้างและนวัตกรรมอาคาร -
การจัดการนวัตกรรมอาคาร 4 ปี

ปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช. ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า 2.00 2.00

014 ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม  4  ปี ปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.-ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า 2.00 2.00

015 ทล.บ. การออกแบบส่ือดิจิทัล-เกมและแอนิเมชัน 4 ปี ปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน 

ปวช. สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ , 
ศิลปกรรม, คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ , 
คอมพิวเตอร์กราฟิก, 
หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง

2.00 2.00

016 ทล.บ. การออกแบบส่ือดิจิทัล-นิเทศศิลป์ 4 ปี ปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน 

ปวช. สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ , 
ศิลปกรรม, คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ , 
คอมพิวเตอร์กราฟิก, 
หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง

2.00 2.00



3/9

รหัส 

สาขาวิชา สายสามัญ สายอาชีวศึกษา เรียนดี ความสามารถพิเศษ

คุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ MOU

คณะ/สาขาวิชา
คุณสมบัติท่ัวไป ระดับเกรดเฉล่ีย

คุณสมบัติเฉพาะ/เง่ือนไขพิเศษภาค

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ศาลายา)

017 ทล.บ. การออกแบบส่ือดิจิทัล-ภาพยนตร์และภาพเคล่ือนไหว 4 ปี ปกติ

ม.6 ทุกแผนการเรียน 
และหลักสูตรตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง

ปวช. สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ , 
ศิลปกรรม, คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ , 
คอมพิวเตอร์กราฟิก, 
หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง

2.50 2.50

ม.6 สายวิทย์-คณิต 2.50 2.50
ปวช.สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม , 
ช่างก่อสร้าง หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง

2.75 2.25

019 สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน 5 ปี ปกติ
ม.6 สายวิทย์-คณิต, 
สายศิลป์-ค านวณ

2.75 2.50 ม.4-ม.6 ได้เกรด 3 ข้ึนไป ในรายวิชาศิลปะ

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วังไกลกังวล)  
* ใบประกาศ, วุฒิบัตร ฯลฯ
* ต้องมีภาพประกอบผลงาน

021 ทล.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 4 ปี ปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00

022 อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี ปกติ
ม.6 ทุกแผนการเรียน 
หรือเทียบเท่า ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00

023 อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี ปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00
แสดงใบประกาศ, วุฒิบัตรฯลฯ
หรือความสามารถพิเศษอ่ืนๆ

024 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต-วิศวกรรมอุตสาหการ 4 ปี ปกติ
ม.6 สายวิทย์-คณิต 
หรือเทียบเท่า

ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม , 
สาขาช่างกลโรงงาน , สาขาช่างเช่ือมโลหะ, 
สาขาช่างเขียนแบบเคร่ืองมือกล , 
สาขางานเคร่ืองมือกล , สาขาช่างยนต์ 
หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
หรือสาขาวิชาท่ีใกล้เคียง 
โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร

2.50 2.00
แสดงใบประกาศ, วุฒิบัตรฯลฯ
หรือความสามารถพิเศษอ่ืนๆ

ปกติ ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00020 ทล.บ. เทคโนโลยีส่ือสารมวลชนและนวัตกรรมการส่ือสาร 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 

ปกติ018 สถ.บ. เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 5 ปี  
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รหัส 

สาขาวิชา สายสามัญ สายอาชีวศึกษา เรียนดี ความสามารถพิเศษ

คุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ MOU

คณะ/สาขาวิชา
คุณสมบัติท่ัวไป ระดับเกรดเฉล่ีย

คุณสมบัติเฉพาะ/เง่ือนไขพิเศษภาค

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วังไกลกังวล)  

025 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต -วิศวกรรมการผลิต 4 ปี ปกติ
ม.6 สายวิทย์-คณิต 
หรือเทียบเท่า

ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม , 
สาขาช่างกลโรงงาน , สาขาช่างแม่พิมพ์โลหะ , 
สาขาช่างเช่ือมโลหะ, 
สาขาช่างเขียนแบบเคร่ืองมือกล , 
สาขางานเคร่ืองมือกล , สาขาช่างยนต์ 
หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
หรือสาขาวิชาท่ีใกล้เคียง โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร

2.50 2.00
แสดงใบประกาศ, วุฒิบัตร ฯลฯ
หรือความสามารถพิเศษอ่ืนๆ

104 ทล.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) ปกติ

ปวส.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ , 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร , 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ , 
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล , คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล , ธุรกิจดิจิทัล, 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ , โมบายแอปพลิเคชัน , 
คอมพิวเตอร์กราฟิก, อิเล็กทรอนิกส์, 
อิเล็กทรอนิกส์ระบบโทรคมนาคม , 
อิเล็คทรอนิกส์อุตสาหกรรม , ไฟฟ้า, 
เคร่ืองกลไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีใกล้เคียง

2.50 2.00

105 อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) ปกติ

ปวส. ทุกสาขาวิชา สาขาวิชาเทคนิค
คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , 
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ , 
ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้าอุตสาหกรรม , 
การท าความเย็นและปรับอากาศ 
หรือเทียบเท่า

2.50 2.00

106 อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) ปกติ

ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้า, ไฟฟ้าก าลัง, 
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม, อิเล็กทรอนิกส์, 
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ , 
การท าความเย็นและปรับอากาศ 
หรือเทียบเท่า

2.50 2.00
แสดงใบประกาศ, วุฒิบัตรฯลฯ 
หรือความสามารถพิเศษอ่ืนๆ
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รหัส 

สาขาวิชา สายสามัญ สายอาชีวศึกษา เรียนดี ความสามารถพิเศษ

คุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ MOU

คณะ/สาขาวิชา
คุณสมบัติท่ัวไป ระดับเกรดเฉล่ีย

คุณสมบัติเฉพาะ/เง่ือนไขพิเศษภาค

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วังไกลกังวล)  

107 ทล.บ. เทคโนโลยีส่ือสารมวลชนและนวัตกรรมการส่ือสาร 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) ปกติ

ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล , 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ , 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก , 
สาขาวิชามัลติมีเดีย, 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ , 
และสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

2.50 2.00
  * ใบประกาศ, วุฒิบัตร ฯลฯ     
  * ต้องมีภาพประกอบผลงาน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว (วังไกลกังวล)
026 ศศ.บ. การโรงแรม 4 ปี ปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00 *ไม่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบบี*

027 ศศ.บ. นวัตกรรมการท่องเท่ียวและมัคคุเทศก์ 4 ปี ปกติ

ม.6 สายวิทย์-คณิต, 
สายศิลป์-ค านวณ, 
สายศิลป์ภาษา 
หรือเทียบเท่า

ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00 *ไม่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบบี*

028 ศศ.บ. นวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ 4 ปี ปกติ

ม.6 สายวิทย์-คณิต, 
สายศิลป์-ค านวณ, 
สายศิลป์ภาษา
หรือเทียบเท่า

ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.50

108 ศศ.บ. การโรงแรม 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) ปกติ ปวส. ตรงสาขาวิชาหรือเก่ียวข้อง 2.50 2.00 *ไม่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบบี*

109 ศศ.บ. นวัตกรรมการท่องเท่ียวและมัคคุเทศก์ 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) ปกติ
ปวส. การท่องเท่ียว หรือการโรงแรม 
หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง

2.50 2.00 *ไม่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบบี*

คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา)
029 บช.บ. การบัญชี 4 ปี ปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.50
030 บธ.บ. การตลาดดิจิทัล 4 ปี  ปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.50
031 บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี ปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00
032 บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 4 ปี ปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00
033 บธ.บ. เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล - การพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือธุรกิจ 4 ปี ปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00
034 บธ.บ. เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล - เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียทางธุรกิจ 4 ปี ปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00

035 บธ.บ. เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล - วิทยาการข้อมูลทางธุรกิจดิจิทัล 4 ปี ปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00

036 บธ.บ. การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 4 ปี ปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 3.00 2.00
110 บช.บ. การบัญชี 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) ปกติ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี 3.00 2.75
111 บธ.บ. การตลาดดิจิทัล 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) ปกติ ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง 2.75 2.50
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รหัส 

สาขาวิชา สายสามัญ สายอาชีวศึกษา เรียนดี ความสามารถพิเศษ

คุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ MOU

คณะ/สาขาวิชา
คุณสมบัติท่ัวไป ระดับเกรดเฉล่ีย

คุณสมบัติเฉพาะ/เง่ือนไขพิเศษภาค

คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา)

112
บธ.บ. เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล - วิทยาการข้อมูลทางธุรกิจ
ดิจิทัล 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)

ปกติ
ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง

2.50 2.00

203 บช.บ. การบัญชี 4 ปี สมทบ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช. และปวส. ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า 2.00 2.00

204 บธ.บ. การตลาดดิจิทัล 4 ปี สมทบ ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช. และปวส. สาขาวิชาการตลาด 
หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง

2.00 2.00

205 บธ.บ. การตลาดดิจิทัล 4 ปี (CP ALL) พิเศษ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.00 2.00

206 บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการ - การจัดการสมัยใหม่ 4 ปี สมทบ ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช.ทุกสาขาวิชา 
ปวส.ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า

2.00 2.00

207 บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการ - การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี สมทบ ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช.ทุกสาขาวิชา
ปวส.ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า

2.00 2.00

208 บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 4 ปี สมทบ ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช.ทุกสาขาวิชา 
ปวส.ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า

2.00 2.00

209 บธ.บ. เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล - วิทยาการข้อมูลทางธุรกิจดิจิทัล 4 ปี สมทบ ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ปวช.ทุกสาขาวิชา 
ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง

2.00 2.00

คณะบริหารธุรกิจ (วังไกลกังวล)
037 บช.บ. การบัญชี 4 ปี                                       ปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
038 บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ปี ปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
039 บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการ 4 ปี ปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.00
040 บธ.บ. เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล 4 ปี ปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.25
113 บช.บ. การบัญชี 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) ปกติ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี 2.50 2.25
114 บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการ 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) ปกติ ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า 2.50 2.00

115 บธ.บ. เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) ปกติ
ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง

2.50 2.25

210 บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการ 4 ปี สมทบ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช. ทุกสาขาวิชา 2.00 2.00
211 บช.บ. การบัญชี 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) สมทบ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี 2.00 2.00
212 บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการ 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) สมทบ ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า 2.00 2.00

213 บธ.บ. เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) สมทบ
ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง

2.00 2.00
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รหัส 

สาขาวิชา สายสามัญ สายอาชีวศึกษา เรียนดี ความสามารถพิเศษ

คุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ MOU

คณะ/สาขาวิชา
คุณสมบัติท่ัวไป ระดับเกรดเฉล่ีย

คุณสมบัติเฉพาะ/เง่ือนไขพิเศษภาค

คณะบริหารธุรกิจ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
041 บช.บ. การบัญชี 4 ปี                                        ปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.50
042 บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ปี ปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.25 2.25
043 บธ.บ. การตลาดดิจิทัล 4 ปี ปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.00 2.00
044 บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการ 4 ปี ปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.00 2.00
045 บธ.บ. เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล 4 ปี ปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.00 2.00

046 บธ.บ. บริหารธุรกิจ 4 ปี (หลักสูตรภาษาจีน) ปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.50

หลักสูตรแบ่งเป็น 2 แผนการเรียน 
1. แผนการเรียน 2+2 (เรียนไทย 2 ปี 
เรียนจีน 2 ปี ได้ใบปริญญาบัตร 2 ใบ) 
ช้ันปีท่ี 1-2 นักศึกษาจะศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 
ช้ันปีท่ี 3-4 เลือกเข้าศึกษา Tianjin University of Technology 
Chongqing เมืองเทียนจิน หรือ Chongqing Technology and 
Business University
เมืองฉงช่ิง ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
2. แผนการเรียน 4 ปี (1 ปริญญาบัตร) 
ช้ันปีท่ี 1-4 นักศึกษาจะศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 
***ผู้สมัครควรมีความรู้พ้ืนฐานภาษาจีน 
หากยังไม่มีผลการสอบ HSK สามารถติดต่อสาขาวิชาฯ เพ่ือท า
แบบทดสอบวัดความรู้ภาษาจีนออนไลน์

116 บช.บ. การบัญชี 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) ปกติ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี 2.50 2.00
117 บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) ปกติ ปวส. ทุกสาขาวิชา 2.25 2.25

118
บธ.บ. เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล -เทคโนโลยีและนวัตกรรมธุรกิจ
ดิจิทัล 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)

ปกติ
ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง

2.00 2.00

214 บช.บ. การบัญชี 4 ปี สมทบ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช./ ปวส. ทุกสาขาวิชา 2.00 2.00
215 บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการ 4 ปี สมทบ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช. ทุกสาขาวิชา 2.00 2.00

คณะศิลปศาสตร์ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
047 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล 4 ปี ปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.50

048 ศศ.บ. ภาษาญ่ีปุ่น 4 ปี ปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.50
หากมีผลการสอบวัดระดับภาษาญ่ีปุ่น (JLPT) จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ
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รหัส 

สาขาวิชา สายสามัญ สายอาชีวศึกษา เรียนดี ความสามารถพิเศษ

คุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ MOU

คณะ/สาขาวิชา
คุณสมบัติท่ัวไป ระดับเกรดเฉล่ีย

คุณสมบัติเฉพาะ/เง่ือนไขพิเศษภาค

คณะศิลปศาสตร์ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
049 ศศ.บ. ภาษาจีน 4 ปี ปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.50

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศาลายา)

050 วท.บ. วิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร 4 ปี ปกติ
ม.6 สายวิทย์-คณิต, 
สายศิลป์-ค านวณ

ปวช. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ , 
ธุรกิจอาหาร, การแปรรูปอาหาร, 
คหกรรมการผลิต หรือสาขาวิชาท่ีใกล้เคียง

2.50 2.00

051 วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 4 ปี ปกติ
ม.6 สายวิทย์-คณิต, 
สายศิลป์-ค านวณ

ปวช. หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษา
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
หรือสาขาวิชาท่ีใกล้เคียง โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร

2.50 2.00

052 วท.บ. เทคโนโลยีสุขภาพและความงาม 4 ปี ปกติ
ม.6 สายวิทย์-คณิต, 
สายศิลป์-ค านวณ

ปวช. หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษา
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
หรือสาขาวิชาท่ีใกล้เคียง โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร

2.50 2.00

วิทยาลัยเพาะช่าง
053 ศล.บ. จิตรกรรมไทย 4 ปี ปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.70 2.50 Portfolio/เกียรติบัตรด้านศิลปะ
054 ศล.บ. ประติมากรรมไทย 4 ปี ปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.70 2.50 Portfolio/เกียรติบัตรด้านศิลปะ
055 ศล.บ. หัตถศิลป์ 4 ปี ปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.20 1.80 Portfolio/เกียรติบัตรด้านศิลปะ
056 ศล.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์ 4 ปี ปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.50 Portfolio/เกียรติบัตรด้านศิลปะ
057 ศล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 ปี ปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.70 2.50 Portfolio/เกียรติบัตรด้านศิลปะ
058 ศล.บ. ออกแบบภายใน 4 ปี ปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.70 2.50 Portfolio/เกียรติบัตรด้านศิลปะ
059 ศล.บ. ศิลปะการถ่ายภาพ 4 ปี ปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.70 2.50 Portfolio/เกียรติบัตรด้านศิลปะ
060 ศล.บ. ออกแบบศิลปหัตถกรรม 4 ปี ปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.00 2.00 Portfolio/เกียรติบัตรด้านศิลปะ
061 ศล.บ. เซรามิกส์ 4 ปี ปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.20 Portfolio/เกียรติบัตรด้านศิลปะ
062 ศล.บ. เคร่ืองโลหะและรูปพรรณอัญมณี 4 ปี ปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.20 Portfolio/เกียรติบัตรด้านศิลปะ
063 ศษ.บ. ศิลปศึกษา 4 ปี ปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 3.00 2.50 Portfolio/เกียรติบัตรด้านศิลปะ
216 ศล.บ. ออกแบบภายใน 4 ปี สมทบ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.20 Portfolio/เกียรติบัตรด้านศิลปะ
217 ศล.บ. ศิลปะการถ่ายภาพ 4 ปี สมทบ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.50 2.20 Portfolio/เกียรติบัตรด้านศิลปะ
218 ศล.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์ 4 ปี สมทบ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา 2.75 2.50 Portfolio/เกียรติบัตรด้านศิลปะ
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รหัส 

สาขาวิชา สายสามัญ สายอาชีวศึกษา เรียนดี ความสามารถพิเศษ

คุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ MOU

คณะ/สาขาวิชา
คุณสมบัติท่ัวไป ระดับเกรดเฉล่ีย

คุณสมบัติเฉพาะ/เง่ือนไขพิเศษภาค

วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ (ศาลายา)

065
ทล.บ. นวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการประกอบอาหาร
 4 ปี (หลักสูตรนานาชาติ)

ปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช. ทุกสาขาวิชา ไม่ระบุ ไม่ระบุ

1. มีระดับสัมฤทธิผลทางภาษาอังกฤษระดับปานกลาง 
(คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 หรือ Paper-based TOEFL 
ไม่น้อยกว่า 475 หรือ Internet-based TOEFL 
ไม่น้อยกว่า 49 หรือเทียบเท่า)
2. ผู้สมัครท่ีไม่มีระดับสัมฤทธิผลทางภาษาอังกฤษตามข้อ 1 
อาจได้รับการพิจารณารับเข้าโดยจะต้องลงทะเบียนเรียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาจริง
3. ผู้สมัครท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษท่ีระบุไว้ในข้อ 1 และ 2 
อาจได้รับการพิจารณารับเข้าด้วยเง่ือนไขพิเศษ 
และต้องผ่านการสอบข้อเขียนโดยคณะกรรมการหลักสูตรฯ

066
บธ.บ. การเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สากล 4 ปี 
(หลักสูตรนานาชาติ)

ปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช. ทุกสาขาวิชา 3.00 ไม่ระบุ

1. มีระดับสัมฤทธิผลทางภาษาอังกฤษระดับปานกลาง 
(คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 หรือ Paper-based TOEFL 
ไม่น้อยกว่า 475 หรือ Internet-based TOEFL ไม่น้อยกว่า 49
หรือเทียบเท่า)

067
กจ.บ. การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการออกแบบสร้างสรรค์ 4 ปี 
(หลักสูตรนานาชาติ)

ปกติ ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช. ทุกสาขาวิชา 3.00 ไม่ระบุ

1. มีระดับสัมฤทธิผลทางภาษาอังกฤษระดับปานกลาง 
(คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 หรือ Paper-based TOEFL
 ไม่น้อยกว่า 475 หรือ Internet-based TOEFL
 ไม่น้อยกว่า 49 หรือเทียบเท่า)
2. ผู้สมัครท่ีไม่มีระดับสัมฤทธิผลทางภาษาอังกฤษตามข้อ (2.2.2)
คือมีคะแนน IELTS ไม่ถึงระดับ 4.5 (หรือคะแนน Paper-based
TOEFL น้อยกว่า 475 หรือ Internet-based TOEFL 49 
หรือเทียบเท่า) แต่มากกว่า 3.00 (Paper-based TOEFL 310 
หรือ Internet-based TOEFL 30 หรือเทียบเท่า) อาจได้รับการ
พิจารณารับเข้าศึกษาโดยจะต้องลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ
เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาจริง
3. ผู้สมัครท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษท่ีระบุไว้ในข้อ (1) และ (2)
อาจได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาด้วยการสอบข้อเขียน
และการสัมภาษณ์ และต้องผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการ
หลักสูตรฯ


