


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สถานศึกษาเครือข่าย
(ส่งรายชื�อนักเรียน)

บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจําป�การศึกษา 2566

ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือก

TCAS 2





ระเบียบการรับสมคัรสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปรญิญาตรี ประจําปการศึกษา 2566 ประเภท TCAS2 สถานศึกษาเครือขาย (สงรายช่ือนักเรยีน) 

V2 30 ต.ค. 65 

 

  
 

  

 

  

หนา 

 

1. การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2566 1 

2. คณะศิลปศาสตร.......................................................................................................................................      6 

3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี..............................................................................................................    11 

4. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม......................................................................................................................    18 

5. คณะวิศวกรรมศาสตร...............................................................................................................................    22 

6. คณะบริหารธุรกิจ......................................................................................................................................    30 

7. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร................................................................................................................    36 

8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ............................................................................................................................ 41 

9. รายชื่อสถานศึกษาเครือขาย..................................................................................................................... 45 

10. หมายเหตุ.................................................................................................................................................. 49 

 

 

  

 

 

 

สารบัญ 



- 1 - 

 

ระเบียบการรับสมคัรสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปรญิญาตรี ประจําปการศึกษา 2566 ประเภท TCAS2 สถานศึกษาเครือขาย (สงรายช่ือนักเรยีน) 
 

V2 30 ต.ค. 65 

 

 

  

 
1.1 คุณสมบัติของผูสมัคร 

 เปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

    ไมเปนคนวิกลจริตหรือโรคติดตอรายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคท่ีจะเปนอุปสรรคตอ

การศึกษา 

 ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 

1.2 การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ใหเปนไปตามระเบียบการรับสมัครสอบ

คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2566 ประเภท TCAS2 สถานศึกษาเครือขาย      

(สงรายชื่อนักเรียน) หรือวิธีการคัดเลือกอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

1.3 ผูสมัครตองไมมีสถานะการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาอยูในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขา

ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ระบบ TCAS) หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบ จะถือวาการสมัครสอบคัดเลือก 

ในครั้งนี้เปนโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาสมัครสอบคัดเลือกไมวากรณีใด ๆ 

1.4 ขอมูลของผูสมัครตองเปนความจริงทุกประการ โดยสถานศึกษาเครือขายตองทําการบันทึก

ขอมูลผานระบบสงรายชื่อผูสมัครประเภทสถานศึกษาเครือขาย (MOU) ท่ีเว็บไซต https://admissions.rmutk.ac.th และ

ยินยอมใหมหาวิทยาลัยนําขอมูลในการสมัคร ไปใชประโยชนตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร ท้ังนี้หากภายหลัง

มหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาขอมูลของผูสมัครไมถูกตอง หรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด ผูสมัครยินยอมใหมหาวิทยาลัยเพิกถอนสิทธิ์การสมัครสอบคัดเลือก และไมขอรับเงินคืนคาสมัครสอบ

คัดเลือกไมวากรณีใด ๆ 

1.5 ผู สมัครจะตองทําการลงทะเบียนท่ีระบบการ คัด เลื อกกลางบุ คคล เข า ศึกษา ใน

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

แตไมไดลงทะเบียนภายในวัน/เวลาท่ีกําหนด ผูสมัครสอบจะไมสามารถยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาได และ

มหาวิทยาลัยจะถือวาผูสมัครสละสิทธิ์ในการเขาศึกษาตอ 

1.6 ผูสมัครจะตองศึกษาและติดตามกําหนดการขาวสารตาง ๆ ท่ีประกาศจากเว็บไซตรับสมัคร  

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

จะไมรับผิดชอบขอมูลขาวสารท่ีมาจากแหลงเว็บไซตอ่ืน ซ่ึงผูสมัครจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ไมไดท้ังสิ้น 

1.7 กรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผูสมัคร จะถือวาผูสมัครสอบรายนั้นเปนผูขาด

คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน และผูสมัครจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ไมไดท้ังสิ้น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2566 

ประเภท TCAS2 สถานศึกษาเครือขาย (สงรายช่ือนักเรียน) 

 

1. ขอปฏิบัติการสมัครสอบ 

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

ผานชองทางการรับชําระเงินตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวในใบแจงการชําระเงินคาสมัครสอบคัดเลือก (ใบ Pay-in) 

1.9 หากผูสมัครชําระเงินคาสมัครสอบคัดเลือกมากกวาในใบแจงการชําระเงินคาสมัครสอบ

คัดเลือก มหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ 

1.10  กรณีผูสมัครชําระเงินคาสมัครสอบคัดเลือกนอยกวาในใบแจงการชําระเงินคาสมัครสอบคัดเลือก 

ผูสมัครตองชําระคาสมัครสอบคัดเลือกใหมเต็มจํานวน สวนท่ีชําระไวแลวมหาวิทยาลัยจะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ 

1.11 หากผูสมัครไมชําระเงินคาสมัครสอบคัดเลือกภายในวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการเขาสอบคัดเลือกคัดเลือกและขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาสมัครสอบคัดเลือกทุกกรณี 

1.12 หากผูสมัครไดชําระเงินคาสมัครสอบคัดเลือกในคณะ/หลักสูตรท่ีผูสมัครเลือกไวแลว 

ภายหลังตองการเปลี่ยนคณะ/หลักสูตรท่ีไดเลือกไว จะตองไดรับการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยกอน และหาก

มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหเปลี่ยนคณะ/หลักสูตรได ผูสมัครตองชําระคาสมัครสอบคัดเลือกในคณะ/หลักสูตร       

ท่ีผูสมัครเลือกใหมอีกครั้ง สวนขอมูลการสมัครคณะ/หลักสูตรเดิมท่ีไดชําระคาสมัครสอบคัดเลือกไวแลว 

มหาวทิยาลัยจะทําการยกเลิกขอมูลการสมัครและขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาสมัครสอบคัดเลือก 

1.13 หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาผูสมัครสอบทุจริตในการสอบ หรือมีการปลอมแปลง

เอกสารท่ีเก่ียวของกับการสอบ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบ และจะไมคืนคาใชจายท้ังหมด

ไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

1.14 อยาหลงเชื่อบุคคลท่ีแอบอางวา สามารถชวยเหลือทานใหเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยเสียคาใชจายตาง ๆ 

1.15 ผูสมัครจะตองตรวจสอบคํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล วุฒิท่ีรับเขาศึกษา คณะ/หลักสูตรท่ี

เลือกสมัครสอบ และขอมูลอ่ืน ๆ ใหถูกตองกอนท่ีจะยืนยันการสมัคร ท้ังนี้มหาวิทยาลัยจะไมรับแจงในการเพ่ิม

หรือแกไขขอมูลของผูสมัครไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

1.16 หากผูสมัครผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาศึกษาตอ โดยไดชําระเงินคาบํารุงการศึกษา 

คาลงทะเบียน คาสนับสนุนการจัดการศึกษา และคาธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแลว  

ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา หรือมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวามีคุณวุฒิไมตรงตามหลักสูตร หรือปลอม

แปลงเอกสาร หรือไมสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม กอนวันเปดภาคการศึกษาท่ี 1/2566 มหาวิทยาลัย    

ขอสงวนสิทธิ์ถอนรายช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และจะไมคืนคาใชจาย

ท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 

1.17 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาจะมีสถานภาพเปนนักศึกษาโดยสมบูรณ เม่ือไดทําการข้ึนทะเบียน

นักศึกษา ชําระคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน คาสนับสนุนการจัดการศึกษา และคาธรรมเนียมการศึกษา      

ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย พรอมนําสงเอกสารรายงานตัวเปนนักศึกษา

ใหมดวยตนเอง ภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

1.18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะไมจัดการเรียนการสอน       

ในหลักสูตรท่ีมีจํานวนผูข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาไมเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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ปฏิทินการดําเนินการรับสมัครฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ผูสมัครจะตองศึกษาและติดตามกําหนดการ

ขาวสารตาง ๆ ท่ีประกาศจากเว็บไซตรับสมัคร https://admissions.rmutk.ac.th หรือเว็บไซตหลักของมหาวิทยาลัย 

www.rmutk.ac.th เทานั้น มหาวิทยาลัยจะไมรับผิดชอบขอมูลขาวสารท่ีมาจากแหลงเว็บไซตอ่ืนซ่ึงผูสมัครจะเรียกรอง

คาเสียหายใด ๆ ไมไดท้ังสิ้น 

 

กิจกรรม วัน/เดือน/ป ผูดําเนินการ 

ผูประสานงานของสถานศึกษาเครือขาย ทําการบันทึกขอมูลผูสมัครและสง

เอกสารท่ีเก่ียวของกับการสมัครสอบคัดเลือก ผานระบบสงรายชื่อผูสมัครประเภท

สถานศึกษาเครือขาย (MOU) ท่ีเว็บไซต https://admissions.rmutk.ac.th  

21 ก.พ. – 24 มี.ค. 66 
สถานศึกษา

เครือขาย 

ผูสมัครทําการดาวนโหลดใบแจงการชําระเงินคาสมัครสอบคัดเลือก (ใบ Pay 

in) ท่ีเว็บไซต https://admissions.rmutk.ac.th และชําระเงินคาสมัครสอบ

จํานวน 300 บาท (ไมรวมคาธรรมเนียม ถามี) ผานชองทางการรับชําระเงิน

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวในใบแจงการชําระเงินคาสมัครสอบคัดเลือก 

1 – 7 เม.ย. 66 

ผูสมัคร 

ผูสมัครตรวจสอบรายชื่อผูสมัครสอบและผลการชําระเงินคาสมัครสอบคัดเลือก

ท่ี https://admissions.rmutk.ac.th 
1 - 19 เม.ย. 66 

คณะกรรมการสอบคัดเลือกทําการพิจารณาคุณวุฒิและคุณสมบัติของผูสมัคร

ตามท่ีไดกําหนดไวในระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือก และในกรณีท่ีตองการ

รายละเอียดเพ่ิมเติมจะติดตอไปยังผูสมัครอีกครั้ง 

22 เม.ย. 66 
คณะกรรมการ

สอบคัดเลือก 

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกท่ีเว็บไซต https://admissions.rmutk.ac.th 3 พ.ค. 66 มหาวิทยาลัย 

ผูผานการคัดเลือกทําการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาท่ีเว็บไซต www.mytcas.com 4 - 5 พ.ค. 66 ผูผานการ

คัดเลือก สละสิทธิ์เขาศึกษา (เฉพาะผูท่ีตองการสละสิทธิ์) ท่ีเว็บไซต www.mytcas.com 6 พ.ค. 66 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาท่ีเว็บไซต https://admissions.rmutk.ac.th 19 พ.ค. 66 มหาวิทยาลัย 

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทําการข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม ท่ีเว็บไซต 

https://reg.rmutk.ac.th 

• ชําระคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน คาสนับสนุนการจัดการศึกษา และ

คาธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

• บันทึกขอมูลประวัตินักศึกษาใหม 

19 - 31 พ.ค. 66 ผูมีสิทธิ์เขา

ศึกษา 

สงเอกสารเอกรายงานตัวนักศึกษาใหม ท่ีเว็บไซต https://ascar.rmutk.ac.th 1 – 19 มิถุนายน 2566 

เปดภาคการศึกษาท่ี 1/2566 19 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. ปฏิทินการดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก 

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

ศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2566 ประเภท TCAS2 สถานศึกษาเครือขาย (สงรายชื่อนักเรียน) 

3.2 ตองเปนผูท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2565 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ม.6) และเปนสถานศึกษาเครือขายท่ีไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือการจัดการศึกษา กับ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 

 

สวนของผูประสานงานของสถานศึกษาเครือขาย สวนของนักเรียนผูสมัคร 

1. คํานําหนาชื่อ 1. คํานําหนาชื่อ 

2. ชื่อ 2. ชื่อ 

3. นามสกุล 3. นามสกุล 

4. ตําแหนง 4. เลขประจําตัวประชาชน 

5. เบอรโทรศัพทสํานักงาน (ถามี) 5. วุฒิท่ีใชสมัคร 

6. เบอรโทรศัพทมือถือ 6. แผนการเรียน/กลุมสาระฯ/แผนก 

7. E-mail 7. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

8. ชื่อสถานศึกษาเครือขาย 8. เบอรโทรศัพทมือถือ 

  9. E-mail 

  10. คณะท่ีเลือกสมัคร 

  11. หลักสูตรท่ีเลือกสมัคร 

 

 

3.   คุณสมบัติและหลักเกณฑการคัดเลือก 

4.   ขอมูลท่ีสถานศึกษาตองบันทึกในระบบสงรายช่ือผูสมัครประเภทสถานศึกษาเครือขาย (MOU) 

  

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

กรณีผ ูสมัครสอบไดชําระเงินคาสมัครสอบคัดเลือกเรียบรอยแลว แตภายหลังตรวจสอบแลวพบวายังมียอดคางชําระ 

ใหแจงรายละเอียดพรอมกับแนบหลักฐานการชําระเงินคาสมัครสอบมาท่ีอีเมล admissions@mail.rmutk.ac.th 

เพ่ือใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบ 

 

mailto:admissions@mail.rmutk.ac.th
mailto:admissions@mail.rmutk.ac.th
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5.1 ใบรายชื่อผูสมัครประเภทสถานศึกษาเครือขาย (สงรายชื่อนักเรียน) ประจําปการศึกษา 2566 ท่ีลงนาม    

โดยผูมีอํานาจของสถานศึกษา พรอมกับประทับตราของสถานศึกษา (ดาวนโหลดไดเม่ือบันทึกขอมูลแลว) 

5.2 ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ท้ังดานหนาและดานหลังใหรวมอยูในไฟลเดียวกัน 

5.3 หนังสือยินยอมใหเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูสมัคร ท่ีกรอกขอความเรียบรอยและ

ครบถวน (ดาวนโหลดไดท่ี https://admissions.rmutk.ac.th) 

5.4 ใบรับรองแพทย (เฉพาะหลักสูตรท่ีระบุวาตองผานการทดสอบตาไมบอดสี) 

 

หมายเหตุ กรณีท่ีหลักฐานหรือเอกสารของผูสมัครสอบคัดเลือกไมสมบูรณ หรือมีคุณสมบัติไมเปนไปตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด ใหอยูท่ีดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก หรือคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

 

 

 

5.   เอกสารท่ีใชในการอัปโหลดผานระบบสงรายช่ือผูสมัครประเภทสถานศึกษาเครือขาย (MOU) (รูปแบบไฟล 

 

  

https://admissions.rmutk.ac.th/
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คณะศิลปศาสตร 

V2 30 ต.ค. 65 

 

 

 

  

 

ลําดับ รหัส หลักสูตร จํานวนรับ (คน) 

ตอสถานศึกษา 
หลักเกณฑการคัดเลือก 

หลักสูตร 4 ป 

1 5010110 ศศ.บ. การทองเท่ียว (ปกติ) 2 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.75 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและคุณสมบัติของ

ผูสมัครตามท่ีกําหนด หรือพิจารณาโดยวิธีการอ่ืน

ตามความเหมาะสม 

2 5010210 ศศ.บ. การโรงแรม (ปกติ) 2 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.00 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและคุณสมบัติของ

ผูสมัครตามท่ีกําหนด หรือพิจารณาโดยวิธีการอ่ืน

ตามความเหมาะสม 

3 5010310 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสารสากล (ปกติ) 

1 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.75 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและคุณสมบัติของ

ผูสมัครตามท่ีกําหนด หรือพิจารณาโดยวิธีการอ่ืน

ตามความเหมาะสม 

4 5010510 ศศ.บ. ภาษาญี่ปุน (ปกติ) 1 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.75 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและคุณสมบัติของ

ผูสมัครตามท่ีกําหนด หรือพิจารณาโดยวิธีการอ่ืน

ตามความเหมาะสม 

5 5010710 ศศ.บ. ภาษาจีนเพ่ือการ

สื่อสาร (ปกติ) 

1 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.75 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและคุณสมบัติของ

ผูสมัครตามท่ีกําหนด หรือพิจารณาโดยวิธีการอ่ืน

ตามความเหมาะสม 

     

หลักสูตรที่เปดรับ 
  

 

คณะศิลปศาสตร 
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ลําดับ รหัส หลักสูตร จํานวนรับ (คน) 

ตอสถานศึกษา 
หลักเกณฑการคัดเลือก 

6 5010910 ศศ.บ. การออกแบบ

นวัตกรรมผลิตภัณฑภูมิ

ปญญาไทย (ปกติ) 

10 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.00 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและคุณสมบัติของ

ผูสมัครตามท่ีกําหนด หรือพิจารณาโดยวิธีการอ่ืน

ตามความเหมาะสม 

 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  4 ป 

การทองเท่ียว สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกสาย 

การโรงแรม สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

คุณสมบัติเพ่ิมเติม ไมพิการทางรางกาย น้ําหนักเหมาะสมกับสวนสูงเพ่ือความหมาะสมกับ

งานอาชีพการโรงแรม 

 นักศึกษาชาย ตองมีสวนสูงไมต่ํากวา 165 เซนติเมตร น้ําหนักต่ําสุด 53 กิโลกรัม สูงสุด

ไมเกิน 70 กิโลกรัม 

 นักศึกษาหญิง ตองมีสวนสูงไมต่ํากวา 155 เซนติเมตร น้ําหนักต่ําสุด 45 กิโลกรัม สูงสุด

ไมเกิน 60 กิโลกรัม 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารสากล  

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

คุณสมบัติเพ่ิมเติม มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษพูดสื่อสารในชีวิตประจําวันได 

ภาษาญี่ปุน สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

การออกแบบนวัตกรรม

ผลิตภัณฑภูมิปญญาไทย 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกสาย หรือเทียบเทา 

 

 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเท่ียว) 

1. อาชีพเก่ียวกับธุรกิจนําเท่ียว ตัวแทนนําเท่ียว 
- มัคคุเทศก (Tour Guide) 
- ผูแนะนําการเดินทาง (Travel Consultant) 
- ตัวแทนทองเท่ียว (Travel Agencies)  

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
  

 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
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- งานขายและการตลาด (Sales and Marketing) 
- งานออกตั๋วโดยสาร (Ticketing Officer) 
- งานจอง (Reservations Officer) 
- ฝายปฎิบัติการทัวร (Tour Operation) 
- พนักงานบนเรือสําราญ (Cruise Line Staff) 

2. ตําแหนงงานในองคกรท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว 

- เจาหนาท่ีดานการทองเท่ียวกระทรวงทองเท่ียวและกีฬา 

- เจาหนาท่ีดานการทองเท่ียวการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

- เจาหนาท่ีดานการทองเท่ียวกรมการทองเท่ียว 

- เจาหนาท่ีประจําแหลงทองเท่ียวภาครัฐบาลและเอกชน 

- นักพัฒนาการการทองเท่ียวองคการบริหารสวนตําบล  องคการบริหารสวนจังหวัด   

- ตํารวจทองเท่ียว  กองบังคับการตํารวจทองเท่ียว 

- เจาหนาท่ีหนวยงานอุทยานแหงชาติ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม) 

1. ผูประกอบการในธุรกิจโรงแรม 

2. ผูประกอบอาชพีในธุรกิจโรงแรม ไดแก พนกังานบริการสวนหนาในโรงแรม พนักงานบริการอาหาร

และเครื่องดื่ม พอครัว พอครัวขนมปงอบ และพนักงานแมบานในโรงแรม (จากมาตรฐานคุณวุฒิ

วิชาชีพ สาขาธุรกิจโรงแรม) 

3. ผูประกอบอาชีพในธุรกิจการบินและธุรกิจบริการอ่ืนๆ 

4. เจาหนาท่ีในหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล) 

 นักศึกษาท่ีเรียนสําเร็จหลักสูตรนี้สามารถประกอบวิชาชีพท่ีใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการสื่อสาร ไม

วาจะเปนหนวยงาน รัฐบาล ธรุกิจในประเทศ ตางประเทศ หรือประกอบอาชีพอิสระ อาชีพท่ีนักศึกษาอาจจะ

ทํา อาทิ  

1. นักวิเทศสัมพันธ 
2. นักประชาสัมพันธ 
3. เลขานุการ 
4. พนักงานตอนรับ 
5. เจาหนาท่ีลูกคาสัมพันธ 
6. นักแปลเอกสาร 
7. นักสื่อสารธุรกิจระหวางประเทศ 
8. อาจารย 
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ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญ่ีปุน) 

1. อาจารย 
2. มัคคุเทศก 
3. ลาม 
4. นักแปล 
5. เจาหนาท่ีสถานทูต 
6. พนักงานบริษัท 
7. พนักงานธนาคาร 
8. เลขานุการ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร) 

1. บุคลากรในธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ (ธุรกิจโรงแรม บริษัททองเท่ียว บริษัทสายการบิน  
และสถานพยาบาล) 

2. บุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรม หรือธุรกิจนําเขาและสงออก 
3. ผูแปลภาษา หรือลามภาษา 
4. อาจารยสอนภาษาจีน 
5. เจาของธุรกิจท่ีดําเนินธุรกิจโดยใชภาษาจีน 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑภูมิปญญาไทย) 

1. นักออกแบบนวัตกรรม / นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ 

2. วิทยากรฝกอบรมดานการออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑภูมิปญญาไทย 

3. นักวิชาการสงเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 

4. ธุรกิจสวนตัว (การออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑภูมิปญญาไทย) 

5. นักออกแบบอิสระ  

6. นักเขียนบทความดานการออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑภูมิปญญาไทย 

7. ผูบริหาร/หัวหนางานดานการออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑภูมิปญญาไทยในสถานประกอบการ 

8. หัวหนาโครงการในหนวยงานทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

9. นักออกแบบบรรจุภัณฑ 

10. นักออกแบบกราฟก 
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 หมายเหตุ 

- ผูสมัครสอบคัดเลือกตองมีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ 

- มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมจัดการเรียนการสอน ในกรณีท่ีหลักสูตรมีจํานวนผูข้ึนทะเบียนเปน

นักศึกษาไมเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

- คุณสมบัติของผูเขาศึกษา เกณฑการคัดเลือก และจํานวนการรับ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ

เหมาะสมโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

- สําหรับผูท่ีไมเขาเกณฑดังกลาวใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร หรือคณะกรรมการสอบ

คัดเลือก 

- หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาผูสมัครสอบทุจริตในการสอบ หรือมีการปลอมแปลงเอกสารท่ีเก่ียวของ

กับการสอบ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบ และจะไมคืนคาใชจายท้ังหมดไมวากรณี

ใด ๆ ท้ังสิ้น 
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ลําดับ รหัส หลักสูตร จํานวนรับ (คน) 

ตอสถานศึกษา 
หลักเกณฑการคัดเลือก 

หลักสูตร 4 ป 

1 5020310 วท.บ. เคมี (ปกติ) 3 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.00 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด 

หรือพิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความ

เหมาะสม 

2 5020710 ทล.บ. ออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ปกติ) 

2 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด 

หรือพิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความ

เหมาะสม 

3 5020810 ทล.บ. เทคโนโลยีการถายภาพ

และภาพยนตร (ปกติ) 

1 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.00 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด หรือ

พิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความเหมาะสม 

4 5020910 ทล.บ. เทคโนโลยีการพิมพดิจิทัล

และออกแบบบรรจุภัณฑ (ปกติ) 

2 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด หรือ

พิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความเหมาะสม 

5 5021010 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร / 

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ปกติ) 

1 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.50 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด หรือ

พิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความเหมาะสม 

หลักสูตรที่เปดรับ 
  

 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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ลําดับ รหัส หลักสูตร จํานวนรับ (คน) 

ตอสถานศึกษา 
หลักเกณฑการคัดเลือก 

6 5021210 ทล.บ. เทคโนโลยีเครื่องเรือนและ

การออกแบบ (ปกติ) 

5 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด 

หรือพิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความ

เหมาะสม 

7 5021410 วท.บ. เทคโนโลยีและการจัดการ

ความปลอดภัยของอาหาร (ปกติ) 

5 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.00 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด 

หรือพิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความ

เหมาะสม 

8 5021610 ทล.บ. เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและ

สื่อสารมวลชน (ปกติ) 

1 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด 

หรือพิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความ

เหมาะสม 

9 5021710 วท.บ. วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ

และความงาม (ปกติ) 

1 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.50 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด หรือ

พิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความเหมาะสม 

10 5021810 วท.บ. เทคโนโลยีชวีภาพเพ่ือ

อุตสาหกรรมเกษตรและ

สิ่งแวดลอม (ปกติ) 

2 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด หรือ

พิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความเหมาะสม 

11 5021910 วท.บ. เทคโนโลยีพลังงานเพ่ือ

สิ่งแวดลอม (ปกติ) 

5 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด หรือ

พิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความเหมาะสม 
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คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ป 

เคมี (1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเทา 

โดยมีจํานวนหนวยกิตข้ันต่ําของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมนอยกวา 10 หนวย

กิต และมีจํานวนหนวยกิตข้ันต่ําของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 12 

หนวยกิต 

(2) สําหรับผูท่ีสมัครโดยใชวุฒิ GED ตองมีผลคะแนนสอบ ไมนอยกวา 145 คะแนน 

เทคโนโลยีและการจัดการ

ความปลอดภัยของอาหาร 

(1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

(2) สําหรับผูท่ีสมัครโดยใชวุฒิ GED ตองมีผลคะแนนสอบ ไมนอยกวา 145 คะแนน 

วิทยาการคอมพิวเตอร / 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพและ

ความงาม 

(1) สําเร็จการศึกษามัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

(2) สําหรับผูท่ีสมัครโดยใชวุฒิ GED ตองมีผลคะแนนสอบ ไมนอยกวา 145 คะแนน 

เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือ

อุตสาหกรรมเกษตรและ

สิ่งแวดลอม 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยข้ันต่ําของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 2.00 

 

เทคโนโลยีพลังงานเพ่ือ

สิ่งแวดลอม 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย-คณิต 

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 4 ป 

ออกแบบผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรม  

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

เทคโนโลยีการถายภาพและ

ภาพยนตร  

(1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

(2) สําหรับผูท่ีสมัครโดยใชวุฒิ GED ตองมีผลคะแนนสอบ ไมนอยกวา 145 คะแนน 

เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการ

ออกแบบ   

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
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คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

เทคโนโลยีการพิมพดิจิทัลและ

ออกแบบบรรจุภัณฑ 

(1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

(2) ตองมีใบรับรองแพทย ท่ีผานการทดสอบตาไมบอดสีและความไมพิการทางรางกาย 

มาในใบรับรองแพทยดวย (สามารถเขารับการทดสอบตาบอดสีไดตามโรงพยาบาลรัฐ 

หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ คลินิคท่ีสามารถทดสอบตาบอดสีได) 

เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและ

สือ่สารมวลชน 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา  

 

 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 

1. นักเคมีประจําหองปฏิบัติการและนักวิเคราะหดานเคมีท้ังภาครัฐและเอกชน 

2. ผูชวยนักวิจัย/นักวิชาการ/นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑท้ังภาครัฐและเอกชน 

3. เจาหนาท่ีตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑและประกันคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการ 

4. พนักงานสงเสริมการขายเครื่องมือทางเคมี วัสดุ อุปกรณทางเคมีและสารเคมี 

5. ท่ีปรึกษาและบริการทางดานเทคนิคสําหรับเครื่องมือทางเคมีข้ันสูง 

6. ครู/อาจารย 

7. ประกอบธุรกิจสวนตัว 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร)   

1. เจาหนาท่ีควบคุมคุณภาพ (QC : Line , Lab) 

2. เจาหนาท่ีประกันคุณภาพ(QA : GMP ,HACCP ,Halal) 

3. เจาหนาท่ีตรวจสอบคุณภาพ (Inspector) 

4. เจาหนาท่ีวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร (R&D)  

5. เจาหนาท่ีควบคุมการผลิต (Production: line production , packing)  

6. เจาหนาท่ีวางแผนการผลิต (Planing)  

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

1.  นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 

2.  นักวิเคราะหและออกแบบระบบงานทางคอมพิวเตอร 

3. วิศวกรขอมูล/ นักวิทยาศาสตรขอมูล 

4.  นักวิเคราะหขอมูล 

5. นักออกแบบระบบปญญาประดิษฐ 

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
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วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

1.  ผูดูแลระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

2. ผูทดสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ผูแลความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร 

4. นักพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพและความงาม)  

1. นักวิทยาศาสตรในสวนงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑดานสุขภาพและความงาม 

2. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑดานสุขภาพและความงาม 

3. ผูควบคุมการผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑดานสุขภาพและความงาม 

4. ผูประกอบธุรกิจ / เจาของผลิตภัณฑดานสุขภาพ ความงาม และสปา 

5. ท่ีปรึกษา ผูบริหาร ในสถานเสริมความงาม และสปา 

6. นักวิชาการ และวิทยากรดานสุขภาพและความงาม 

7. อาชีพเก่ียวกับสุขภาพ และความงาม ตามสถานท่ีตางๆ ไดหลากหลาย ท้ังภาครัฐและเอกชน เชน 

โรงพยาบาล หนวยสุขภาพและความงาม โรงแรม และรีสอรท 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ืออุตสาหกรรมเกษตรและส่ิงแวดลอม) 

1. นักเทคโนโลยีชีวภาพ/นักวิทยาศาสตรดานอุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดลอม 

2. นักควบคุมและประเมินคุณภาพดานอุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดลอม 

3. นักวิชาการทางดานการเกษตรและหรือดานสิ่งแวดลอม 

4. นักวิชาการดานเทคโนโลยีชีวภาพ 

5. นักวิเคราะหขอมูลทางเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ืออุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดลอม 

6. นักวิจัยและพัฒนา 

7. เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการภาครัฐ และเอกชน 

8. ท่ีปรึกษาธุรกิจภาครัฐและเอกชน 

9. ผูประกอบธุรกิจสวนตัว 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงานเพ่ือส่ิงแวดลอม) 

1. นักวิเคราะหและออกแบบระบบพลังงาน 

2. นักวิชาการดานเทคโนโลยีพลังงานเพ่ือสิ่งแวดลอม 

3. ผูประกอบการเก่ียวกับการจัดการเทคโนโลยีพลังงานเพ่ือสิ่งแวดลอม 

4. ผูเชี่ยวชาญดานประหยัดพลังงานเพ่ือการดูแลสิ่งแวดลอม 

5. ท่ีปรึกษาเก่ียวกับการจัดการเทคโนโลยีพลังงานเพ่ือสิ่งแวดลอม 

6. นักวิจัยดานพลังงานทดแทน 
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เทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)  

1. นักออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

2. นักวิชาการทางดานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑในภาคราชการและเอกชน 

3. ผูจัดการฝายออกแบบและผลิตในสถานประกอบการ 

4. อาชีพอิสระทางดานการออกแบบ พัฒนาและจําหนายผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

5. ผูประกอบการในธุรกิจการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ 

6. นักออกแบบจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ 

7. นักออกแบบกราฟกและบรรจุภัณฑ 

8. นักคอมพิวเตอร 3 มิติ ทางการออกแบบผลิตภัณฑ 

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร)  

1. อาชีพดานชางภาพ   เชน 

- ชางภาพแฟชั่น  

- ชางภาพโฆษณา   

- ชางภาพงานวารสารศาสตร   

- ชางภาพอีเวนต (Event)   

- ชางภาพสารคดี   

- ชางภาพสตอคโฟโต (Stock photo) 

- นักตกแตงภาพและกราฟก 

- นักสรางสรรคดิจิทัลคอนเทนต (Content Creater) เชน ยูทูบเบอร 

2.  อาชีพดานภาพยนตรและรายการโทรทัศน เชน 

- ผูกํากับภาพยนตร 

- ผูเขียนบทภาพยนตร   

- เจาหนาท่ีควบคุมการผลิตงานภาพยนตรและโทรทัศน  

- เจาหนาท่ีฝายตัดตองานภาพยนตรและโทรทัศน 

- เจาหนาท่ีฝายจัดแสงงานภาพยนตรและโทรทัศน 

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ) 

1. ผูปฏิบัติงานดานกระบวนการผลิตเฟอรนิเจอร 

2. ผูปฏิบัติงานเขียนแบบการผลิตเฟอรนิเจอรตกแตงภายใน/อุตสาหกรรมผลิตเฟอรนิเจอร 

3. ผูปฏิบัติงานควบคุมงาน/บริหารโครงการผลิตเฟอรนิเจอรตกแตงภายใน 

4. ผูปฏิบัติงานประเมินราคางานตกแตงภายใน 

5. ผูประกอบการธุรกิจเฟอรนิเจอร 
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6. อาชีพอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการผลิตเฟอรนิเจอร/การจัดนิทรรศการ 

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการพิมพดิจิทัลและออกแบบบรรจุภัณฑ)  

1. นักออกแบบกราฟกสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑ 

2. นักสรางสรรคและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ สื่อโฆษณา และบรรจุภัณฑ 

3. นักวางแผนการผลิตสื่อสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑ 

4. นักวิเคราะหและตรวจสอบคุณภาพงานพิมพและบรรจุภัณฑ 

5. ผูประกอบการเก่ียวกับงานธุรกิจสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑ 

6. ตัวแทนจําหนายวัสดุ-อุปกรณทางการพิมพและเครื่องพิมพ 

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีส่ือดิจิทัลและส่ือสารมวลชน)  

1.  ผูผลิตและสรางสรรครายการโทรทัศน และวิทยุทัศน (Producer / Content Creator) 

2.  นักตัดตอล าดับภาพและเสียง (Editor) / นักตกแตงและเกลี่ยสีภาพ (Color Grading)  

3.  ผูประกาศ (Announcer) และผูสื่อขาว (News Reporter) 

4.  ผูควบคุมแสงในสตูดิโอและภาคสนาม (Studio & Outdoor Lighting Operator)  

5.  ผูควบคุมการออกอากาศ (Master Control Operator) 

6.  พ็อตแคสทเตอร (Podcaster) 

7.  นักออกแบบกราฟกและอินโฟกราฟก (Graphic & Infographic Designer) 

8.  นักประชาสัมพันธสื่อออนไลน (Online Social Media Public Relation)  

9.  ผูสรางสรรครายการบนสื่อสังคมออนไลน (Youtuber / Streamer) 

10. ผูควบคุมอุปกรณเฉพาะทาง (Drone / Underwater Videography / Remote Video Production Worker) 

11. เจาของกิจการหรือลงทุนท าธุรกิจดานสื่อดิจิทัล (Proprietor / Entrepreneur) 

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

 

 

  

 

 

หมายเหตุ 

- ผูสมัครสอบคัดเลือกตองมีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ 

- มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมจัดการเรียนการสอน ในกรณีท่ีหลักสูตรมีจํานวนผูข้ึนทะเบียนเปน

นักศึกษาไมเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

- คุณสมบัติของผูเขาศึกษา เกณฑการคัดเลือก และจํานวนการรับ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ

เหมาะสมโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

- สําหรับผูท่ีไมเขาเกณฑดังกลาวใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร หรือคณะกรรมการสอบ

คัดเลือก 

- หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาผูสมัครสอบทุจริตในการสอบ หรือมีการปลอมแปลงเอกสารท่ีเก่ียวของ

กับการสอบ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบ และจะไมคืนคาใชจายท้ังหมดไมวากรณี

ใด ๆ ท้ังสิ้น 
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ลําดับ รหัส หลักสูตร 
จํานวนรับ (คน) 

ตอสถานศึกษา 
หลักเกณฑการคัดเลือก 

หลักสูตร 4 ป 

1 5031710 อส.บ. เทคโนโลยียานยนต

สมัยใหม (ปกติ) 

5 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.00 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด หรือ

พิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความเหมาะสม 

2 5031810 ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 

(ปกติ) 

3 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด หรือ

พิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความเหมาะสม 

3 5031910 ค.อ.บ. อุตสาหการ (ปกติ) 3 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด หรือ

พิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความเหมาะสม 

4 5032010 อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรม    

อุตสาหการสมัยใหม 

(วิชาเอกวิศวกรรมการผลิต) 

(ปกติ) 

2 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด หรือ

พิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความเหมาะสม 

5 5032020 อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรม    

อุตสาหการสมัยใหม 

(วิชาเอกเทคโนโลยีโลหการและ

นวัตกรรมวัสดุ) (ปกติ) 

2 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด หรือ

พิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความเหมาะสม 

     

     

     

หลักสูตรที่เปดรับ 
  

 

คณะครุศาสตรอตุสาหกรรม 
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ลําดับ รหัส หลักสูตร 
จํานวนรับ (คน) 

ตอสถานศึกษา 
หลักเกณฑการคัดเลือก 

6 5032030 อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรม    

อุตสาหการสมัยใหม 

(วิชาเอกวิศวกรรมเครื่องกลและ

พลังงาน) (ปกติ) 

2 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด หรือ

พิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความเหมาะสม 

 
 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  4 ป 

วิศวกรรมเครื่องกล 

(ตองสอบใบประกอบวิชาชีพครู) 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

 

อุตสาหการ  

(ตองสอบใบประกอบวิชาชีพครู) 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  4 ป 

เทคโนโลยียานยนตสมัยใหม สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

โดยมีจํานวนหนวยกิตข้ันต่ําของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร รวมกับ 

วิทยาศาสตร  ไมนอยกวา 2 หนวยกิต 

เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการสมัยใหม 

(วิชาเอกวิศวกรรมการผลิต) 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

 

เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการสมัยใหม 

(วิชาเอกเทคโนโลยีโลหการและ

นวัตกรรมวัสดุ) 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

 

เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการสมัยใหม 

(วิชาเอกวิศวกรรมเครื่องกลและ

พลังงาน) 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
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ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 

 (1)  ครู อาจารย ชางอุตสาหกรรมท่ีปฏิบัติการสอนในสถาบันอาชีวศึกษาดานเครื่องกลและยานยนต 

 (2)  วิทยากรผูฝกอบรม ในสถานประกอบการ ดานเครื่องกลและยานยนต 

 (3)  พนักงานในสถานประกอบการในตําแหนงวิศวกรเครื่องกลและยานยนต โดยสามารถออกแบบ

ควบคุมซอมบํารุง และกระบวนการตางๆในโรงงานอุตสาหกรรม 

 (4)  อาชีพอิสระดานเครื่องกลและยานยนต 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (อุตสาหการ) 

 (1) ครู/อาจารยในสถานศึกษาของภาครัฐ และเอกชน 

 (2)  วิทยากร/ผูฝกอบรมในสถานประกอบการ 

 (3)  ผูบริหาร/หัวหนางานดานอุตสาหกรรม 

 (4) ผูบริหาร/หัวหนางานศูนยฝกอบรมในโรงงานอุตสาหกรรม 

 (5)  ผูบริหารโครงการดานอุตสาหกรรม 

 (6)  ผูปฏิบัติงานท่ีมีทักษะวิชาชีพชั้นสูง 

 (7)  ประกอบอาชีพอิสระท่ีเก่ียวของกับงานในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยียานยนตสมัยใหม)   

(1) นักวิจัยทางดานอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 

(2) นักปฏิบั ติการประจําโรงงานดานอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม เชน ฝายอํานวยการผลิต          

ฝายควบคุม หรือฝายซอมบํารุง 

(3) นักปฏิบัติการออกแบบ ทดสอบ งานทางดานอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 

(4) นักปฏิบัติการควบคุมการติดตั้งระบบงานทางดานอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 

(5) นักปฏิบัติการดานเทคนิคในอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 

(6) ผูประกอบการธุรกิจบริการดานยนตสมัยใหม 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการสมัยใหม) 

(1) ผูบริหาร/หัวหนางาน/ผูปฏิบัติงาน/ผูชํานาญงาน ดานการผลิต ดานเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมการ

ผลิตและการจัดการ ดานเทคโนโลยีพลังงาน เชน โรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนต โรงงานหลอโลหะ และ

โรงงานพลาสติก เปนตน 

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
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(2) พนักงานในหนวยงานรัฐ งานพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงพลังงาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รัฐวิสาหกิจตางๆ และ

หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

(3) นักประดิษฐนวัตกรรมดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(4) วิศวกร/วิศวกรควบคุม/ผูชวยวิศวกร ในงานอุตสาหกรรมการผลิตและการจัดการ  

(5) นักออกแบบและวางแผน ระบบทางวิศวกรรมและควบคุมการผลิต 

(6) นักตรวจสอบและควบคุมคุณภาพวัสดุ 

(7) ผูรับผิดชอบดานการจัดการพลังงานท้ังในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 

(8) ผูชวยวิจัยในสถาบันวิจัย  

(9) ผูประกอบการอิสระดานวิศวกรรมและเทคโนโลย ี

 

 

 

  

  

 

หมายเหตุ 

- ผูสมัครสอบคัดเลือกตองมีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ 

- มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมจัดการเรียนการสอน ในกรณีท่ีหลักสูตรมีจํานวนผูข้ึนทะเบียนเปน

นักศึกษาไมเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

- คุณสมบัติของผูเขาศึกษา เกณฑการคัดเลือก และจํานวนการรับ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ

เหมาะสมโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

- สําหรับผูท่ีไมเขาเกณฑดังกลาวใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร หรือคณะกรรมการสอบ

คัดเลือก 

- หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาผูสมัครสอบทุจริตในการสอบ หรือมีการปลอมแปลงเอกสารท่ีเก่ียวของ

กับการสอบ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบ และจะไมคืนคาใชจายท้ังหมดไมวากรณี

ใด ๆ ท้ังสิ้น 

 

 

 



 

- 22 - 

 

ระเบียบการรับสมคัรสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปรญิญาตรี ประจําปการศึกษา 2566 ประเภท TCAS2 สถานศึกษาเครือขาย (สงรายช่ือนักเรยีน) 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

V2 30 ต.ค. 65 

 

 

 

 

 

ลําดับ รหัส หลักสูตร 
จํานวนรับ (คน) 

ตอสถานศึกษา 
หลักเกณฑการคัดเลือก 

หลักสูตร 4 ป 

1 5040110 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปกติ) 1 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.50 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด 

หรือพิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความ

เหมาะสม 

2 5040210 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปกติ) 2 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.70 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด 

หรือพิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความ

เหมาะสม 

3 5040310 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (ปกติ) 3 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.50 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด 

หรือพิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความ

เหมาะสม 

4 5040410 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(ปกติ) 

5 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด 

หรือพิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความ

เหมาะสม 

5 5040610 วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

และโทรคมนาคม (ปกติ) 

2 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.00 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด หรือ

พิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความเหมาะสม 

หลักสูตรที่เปดรับ 
  

 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
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ลําดับ รหัส หลักสูตร 
จํานวนรับ (คน) 

ตอสถานศึกษา 
หลักเกณฑการคัดเลือก 

6 5040810 วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปกติ) 2 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.50 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด 

หรือพิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความ

เหมาะสม 

7 5041110 วศ.บ. วิศวกรรมสํารวจ (ปกติ) 5 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.50 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด 

หรือพิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความ

เหมาะสม 

8 5041210 วศ.บ. วิศวกรรมซอมบํารุงอากาศ

ยาน (ปกติ) 

5 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด 

หรือพิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความ

เหมาะสม 

9 5041310 วศ.บ. วิศวกรรมอัตโนมัติและ

หุนยนต (ปกติ) 

2 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 3.00 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด 

หรือพิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความ

เหมาะสม 

10 5041910 วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอรและ

ระบบไอโอที (ปกติ) 

2 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.00 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด 

หรือพิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความ

เหมาะสม 
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คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  4 ป 

วิศวกรรมโยธา สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน คณิตศาสตร- วิทยาศาสตร 

หรือมีจํานวนหนวยกิตข้ันต่ําของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร รวมกับ วิทยาศาสตร 

ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 

วิศวกรรมไฟฟา  (1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย-คณิต  สายศิลป-คํานวณ  หรือ 

(2) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีจํานวนหนวยกิตของของกลุมสาระ

การเรียนรูคณิตศาสตรไมนอยกวา 15 หนวยกิต และ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

วิศวกรรมเครื่องกล สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

      - มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูทางคณิตศาสตร ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

      - มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูทางวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

วิศวกรรมอุตสาหการ (1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา หรือมีคุณสมบัติ

อ่ืน ๆ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

(2) สําหรับผูท่ีสมัครโดยใชวุฒิ GED ตองมีผลคะแนนสอบ ไมนอยกวา 145 คะแนน 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ

โทรคมนาคม 

 (1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

 (2) สําหรับผูท่ีสมัครโดยใชวุฒิ GED ตองมีผลคะแนนสอบ ไมนอยกวา 145 คะแนน 

วิศวกรรมเคมี  (1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ ภาษาตางประเทศ 

โดยมีจํานวนหนวยกิต ข้ันต่ํ าของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร รวมกับ 

วิทยาศาสตรไมนอยกวา 22 หนวยกิต แบงเปนคณิตศาสตรไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

และ วิทยาศาสตรไมนอยกวา 7 หนวยกิต 

(2) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา ทุกสาขาวิชา 

เชน สาขาอุตสาหกรรม สาขาชางกลโรงงาน สาขาชางโลหะ สาขาเครื่องกล 

(3) สําหรับผูท่ีสมัครโดยใชวุฒิ GED ตองมีผลคะแนนสอบ ไมนอยกวา 145 คะแนน 

(4) ตองมีใบรับรองแพทย ท่ีผานการทดสอบตาไมบอดสี จากโรงพยาบาล หรือคลินิก      

ที่สามารถทดสอบตาบอดสี 

 

 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
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คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

วิศวกรรมสํารวจ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย-คณิต หรือ ศิลป-คํานวณ  หรือ ผานการ

เรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร รวมกับ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มาไมนอยกวา 

19 หนวยกิต 

วิศวกรรมซอมบํารุง 

อากาศยาน 

(1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียน คณิตศาสตร– 

วิทยาศาสตร หรือ ศิลป-คํานวณ หรือเทียบเทา 

(2) ตองมีใบรับรองแพทย ท่ีผานการทดสอบตาไมบอดสีจากแพทยในโรงพยาบาลรัฐ 

หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ คลินิกท่ีสามารถทดสอบตาบอดสีได 

วิศวกรรมอัตโนมัติและ

หุนยนต 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือ

เทียบเทา หรือมีการเรียนวิชาทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรรวมกันไมนอยกวา 

20 หนวยกิต หรือมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ 

วิศวกรรมคอมพิวเตอรและ

ระบบไอโอที 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

 

 

 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

1. พนักงานในสถานประกอบการ ในตําแหนงวิศวกรโยธา 

2. เจาหนาท่ีของรัฐ ในตําแหนงวิศวกรโยธา 

3. ประกอบธรุกิจของตนเองดานวิศวกรรมโยธา 

4. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

5. วิศวกรโครงการ (Project Engineer) 

6. วิศวกรท่ีปรึกษา (Consultant Engineer) 

7.  วิศวกรขายและบริการ (Sale and Service Engineer) 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) 

1.  วิศวกรไฟฟา (Electrical Engineer) 

2. วิศวกรวิจัยและพัฒนา (Research and Development Engineer) 

3. วิศวกรขายและบริการ (Sales and Service Engineer) 

4. วิศวกรโครงการ (Project Engineer) 

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
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5. วิศวกรท่ีปรึกษา (Consultant Engineer) 

6. วิศวกรตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance and Control Engineer) 

7. นักวิชาการหรือนักวิจัย (Academic Scholar or Researcher) 

8. เจาของกิจการ (Business Owner) 

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

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
1. พนักงานในสถานประกอบการตางๆ ท่ีเก่ียวกับศาสตรทางดานวิศวกรรมอุตสาหการ ไดแก วิศวกรฝาย

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

2. เจาหนาท่ีของรัฐในองคกรตางๆ ท่ีเก่ียวกับศาสตรทางดานวิศวกรรมอุตสาหการ หรือศาสตรทางดาน
วิศวกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

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

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

5. ประกอบธุรกิจสวนตัวท่ีเก่ียวกับศาสตรทางดานวิศวกรรมอุตสาหการ หรือศาสตรทางดานวิศวกรรม
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
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วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม) 

1. เจาหนาท่ีของรัฐและรัฐวิสาหกิจในสถานประกอบการ ในตําแหนงวิศวกรอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

2.  ประกอบธุรกิจสวนตัวดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

3.  วิศวกรอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

4. วิศวกรผูออกแบบและควบคุมงาน 

5. วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ  

6. วิศวกรวิจัยและพัฒนา  

7. วิศวกรขายและบริการ 

8. วิศวกรโครงการ 

9. วิศวกรท่ีปรึกษา 

10. นักวิชาการหรือนักวิจัย 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 

1. วิศวกรเคมี (Chemical Engineer) 

2. วิศวกรการผลิต (Product Engineer) 

3. วิศวกรกระบวนการ (Process Engineer) 

4. วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design Engineer) 

5. วิศวกรวิจัยและพัฒนา (Research and Development Engineer) 

6. วิศวกรขายและบริการ (Sale and Service Engineer) 

7. วิศวกรโครงการ (Project Engineer) 

8. วิศวกรท่ีปรึกษา (Consultant Engineer) 

9. วิศวกรตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance and Control Engineer) 

10. นักวิชาการหรือนักวิจัย (Academic Scholar or Researcher) 

11. เจาของกิจการ (Business Owner) 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสํารวจ) 

1. วิศวกรสํารวจ (Survey Engineering) ในหนวยงานของภาครัฐและเอกชน 

2. ท่ีปรึกษาดานวิศวกรรมสํารวจ (Surveying Consultant Engineer)  

3. นักวิชาการแผนท่ีภาพถายทางอากาศ (Photogrammetrist) 

4. นักเขียนแผนท่ี (Cartographer) 

5. นักพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ  (GIS Developer)  

6. เจาของกิจการ(Business Owner)  ดานวิศวกรรมสํารวจ และรังวัดเอกชน 

7. ผูสอนในสถาบันการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
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8. วิศวกรวิจัยและพัฒนา (Research and Development Engineer) ในหนวยงานของภาครัฐและเอกชน 

9. นักวิชาการ (Academic Scholar or Researcher) ในองคกรตางๆ 

10. วิศวกรขายและบริการ (Sale and Service Engineer)  

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน) 

1. เจาหนาท่ีของรัฐและรัฐวิสาหกิจในสถานประกอบการท่ีเก่ียวของกับตําแหนงวิศวกรซอมบํารุงอากาศยาน 

2. ประกอบธุรกิจสวนตัวดานซอมบํารุงอากาศยาน 

3. วิศวกรซอมบํารุงอากาศยาน บริการภาคพ้ืนอากาศยาน 

4.  เจาหนาท่ีควบคุมดูแลงานทาอากาศยาน 

5.  นักวางแผนการซอมบํารุงอากาศยาน 

6. เจาหนาท่ีควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยการซอมบํารุงอากาศยานนักวิชาการหรือนักวิจัย  

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอัตโนมัติและหุนยนต) 

1. วิศวกรระบบอัตโนมัติและหุนยนต 

2. วิศวกรประจําโรงงานท่ีควบคุมดวยเครื่องจักรอัตโนมัติและหุนยนต 

3. โปรแกรมเมอรควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติและหุนยนต 

4. วิศวกรออกแบบระบบอัตโนมัติและหุนยนต 

5. วิศวกรฝายขายและบริการ 

6. วิศวกรโครงการ 

7. วิศวกรผูผสานรวมระบบ (System Integrator) 

8. ผูประกอบกิจการท่ีเก่ียวของกับวิศวกรรมอัตโนมัติและหุนยนต 

9. ผูประกอบอาชีพอิสระดานวิศวกรรมอัตโนมัติและหุนยนต 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอรและระบบไอโอที) 

1. วิศวกรคอมพิวเตอร 

2. นักพัฒนาซอฟตแวร 

3. นักวิชาการคอมพิวเตอร 

4. นักวิจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. นักวิเคราะหและออกแบบระบบคอมพิวเตอร 

6. ผูดูแลระบบเครือขาย 

7. ผูดูแลระบบสารสนเทศองคกร 

8. ผูจัดการโครงการคอมพิวเตอร 

9. นักวิทยาการขอมูลและขอมูลดิจิทัล 
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10. วิศวกรระบบ IoT 

11. วิศวกร Big Data 

12. วิศวกร Cloud Computing  

13. นักออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่น IoT  

14. นักออกแบบและบริหารการจัดการเกษตรอัจฉริยะ IoT 

15. ผูประกอบการรานคาอัจฉริยะบนระบบ IoT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

หมายเหตุ 

- ผูสมัครสอบคัดเลือกตองมีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ 

- มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมจัดการเรียนการสอน ในกรณีท่ีหลักสูตรมีจํานวนผูข้ึนทะเบียนเปน

นักศึกษาไมเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

- คุณสมบัติของผูเขาศึกษา เกณฑการคัดเลือก และจํานวนการรับ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ

เหมาะสมโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

- สําหรับผูท่ีไมเขาเกณฑดังกลาวใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร หรือคณะกรรมการสอบ

คัดเลือก 

- หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาผูสมัครสอบทุจริตในการสอบ หรือมีการปลอมแปลงเอกสารท่ีเก่ียวของ

กับการสอบ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบ และจะไมคืนคาใชจายท้ังหมดไมวากรณี

ใด ๆ ท้ังสิ้น 
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ลําดับ รหัส หลักสูตร 
จํานวนรับ (คน) 

ตอสถานศึกษา 
หลักเกณฑการคัดเลือก 

หลักสูตร 4 ป 

1 5050210 บธ.บ. การตลาด กลุมวิชาการบริหาร

การตลาด (ปกติ) 

5 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด หรือ

พิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความเหมาะสม 

2 5050212 บธ.บ. การตลาด กลุมวิชาการบริหาร

การตลาด (พิเศษ) 

5 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด หรือ

พิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความเหมาะสม 

3 5050220 บธ.บ. การตลาด กลุมวิชาการตลาด

ระหวางประเทศ (ปกติ) 

5 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด หรือ

พิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความเหมาะสม 

4 5050310 บธ.บ. การจัดการธุรกิจสมัยใหม 

กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป (ปกติ) 

5 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.00 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด หรือ

พิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความเหมาะสม 

5 5050320 บธ.บ. การจัดการธุรกิจสมัยใหม 

กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

(ปกติ) 

5 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.00 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด หรือ

พิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความเหมาะสม 

6 5050410 บช.บ. การบัญชี (ปกติ) 5 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 3.00 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด หรือ

พิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความเหมาะสม 

หลักสูตรที่เปดรับ 
  

 

คณะบริหารธุรกิจ 
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ลําดับ รหัส หลักสูตร 
จํานวนรับ (คน) 

ตอสถานศึกษา 
หลักเกณฑการคัดเลือก 

7 5050610 บธ.บ. การเงินและนวัตกรรมทาง

การเงิน (ปกติ) 

5 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.00 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด หรือ

พิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความเหมาะสม 

8 5050710 บธ.บ. การสื่อสารธุรกิจระหวาง

ประเทศ (ปกติ)   

1 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.75 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด หรือ

พิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความเหมาะสม 

9 5050910 บธ.บ. การประเมินราคาทรัพยสิน 

(ปกติ) 

5 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด หรือ

พิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความเหมาะสม 

10 5051010 บธ.บ. ระบบสารสนเทศและ

นวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ (ปกติ) 

5 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.00 

- แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

11 5051020 ทล.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและ

ธุรกิจดิจิทัล (ปกติ) 

5 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.50 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด หรือ

พิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความเหมาะสม 

12 5051110 บธ.บ. ธุรกิจการบิน (ปกติ) 5 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.00 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด หรือ

พิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความเหมาะสม 

 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  4 ป 

การตลาด (กลุมวิชาการบริหารการตลาด)  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
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คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

การตลาด (กลุมวิชาการตลาดระหวางประเทศ) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

การจัดการธุรกิจสมัยใหม (กลุมวิชาการจัดการ

ท่ัวไป)  

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

การจัดการธุรกิจสมัยใหม (กลุมวิชาการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย) 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

การเงินและนวัตกรรมทางการเงิน สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

การสื่อสารธุรกิจระหวางประเทศ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

การประเมินราคาทรพัยสิน สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

ธุรกิจการบิน สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  4 ป 

การบัญชี สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 4 ป 

เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

 

 

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)  

1. พนักงานดานตลาดระหวางประเทศและโลจิสติกส 

2. พนักงาน/ผูจัดการฝายจัดซ้ือในประเทศและตางประเทศ 

3. พนักงาน/ผูจัดการฝายขายในประเทศและตางประเทศ 

4. พนักงาน/ผูจัดการฝายวิจัยตลาด 

5. พนักงาน/ผูจัดการฝายโฆษณาประชาสัมพันธ 

6. พนักงาน/ผูจัดการฝายการตลาด 

7. พนักงาน/ผูจัดการฝายกิจกรรมสัมพันธและกิจกรรมพิเศษทางการตลาด 

8. พนักงาน/ผูจัดการฝายบริการธุรกิจ 

9. พนักงาน/ผูจัดการ ตลาดเชิงเนื้อหาและตลาดดิจิทัล   

10.  รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

11.  ผูประกอบอาชีพอิสระ 

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
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บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจสมัยใหม)    

1. เจาหนาท่ีฝายธุรการ 

2. เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

3. เจาหนาท่ีฝายนโยบายและแผน 

4. เจาหนาท่ีฝายประชาสัมพันธ/บริการลูกคา 

5. เจาหนาท่ีฝายฝกอบรม 

6. เจาหนาท่ีติดตอประสานงาน 

7. ผูจัดการท่ัวไป ผูจัดการทรัพยากรมนุษย 

8. เจาหนาท่ีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย 

9. เจาหนาท่ีฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

10. เจาหนาท่ีควบคุมและประกันคุณภาพ 

11. ผูประกอบการธุรกิจ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและนวัตกรรมทางการเงิน) 

1. เจาหนาท่ีการเงิน 

2. เจาหนาท่ีสินเชื่อ 

3. นักวางแผนการเงินสวนบุคคล 

4. นักวิเคราะหทางการเงิน 

5. เจาหนาท่ีการตลาดบริษัทหลักทรัพย 

6. นักวิเคราะหหลักทรัพย 

7. นักลงทุนสัมพันธ 

8. เจาหนาท่ีพัฒนาธุรกิจ 

9. ผูจัดการกองทุน 

10. ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

11. นักบริหารสนิทรพัย 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การส่ือสารธุรกิจระหวางประเทศ) 

1. ผูดูแลสื่อ 

2. เจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธ 

3. ตัวแทนผลิตสื่อขององคกร 

4. ท่ีปรึกษาดานภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 

5. ผูเชี่ยวชาญดานการสื่อสารและวัฒนธรรม 

6. ผูประกอบการท่ีเชี่ยวชาญดานการสื่อสารประชาสัมพันธ 

7. ผูเชี่ยวชาญฝายลูกคาสัมพันธ ฝายกิจการตางประเทศ ฝายกิจการสังคม 
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บริหารธุรกิจบัณฑิต (การประเมินราคาทรัพยสิน) 

1. ประกอบธุรกิจสวนตัวดานอสังหาริมทรัพย 

2. นักประเมินราคาทรัพยสินหนวยงานภาคเอกชน 

3. นักประเมินราคาทรัพยสินหนวยงานภาครัฐ 

4. เจาหนาท่ีประเมินราคาหลักประกันของสถาบันการเงิน 

5. นักพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย 

6. นักวิเคราะหการลงทุนอสังหาริมทรัพย 

7. นักวิจัยดานอสังหาริมทรัพย 

8. นักการตลาดอสังหาริมทรัพย 

9. งานดานการบริหารทรัพยสิน 

10. นายหนาอสังหาริมทรัพย 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ)  

1. งานท่ีเก่ียวของกับวิชาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน นักวิชาการคอมพิวเตอร  

2. งานท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ เชน นักวิเคราะหระบบ 

3. งานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร เชน โปรแกรมเมอร 

4. งานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาและบริหารงานเว็บไซต เชน เว็บมาสเตอร 

5. งานท่ีเก่ียวของกับการดูแลระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอรในหนวยงานธุรกิจ เชน เจาหนาท่ี IT support 

6. งานท่ีเก่ียวของกับการจัดการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เชน ผูจัดการโครงการระบบสารสนเทศ 

7. งานท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจ เชน นักวิเคราะหระบบทางธุรกิจ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจการบิน) 

1. พนักงานตอนรับบนเครื่องบินและพนักงานบริการภาคพ้ืนประจําสายการบิน 

2. พนักงานสวนอํานวยการบินและสวนประสานงานปฏิบัติการบิน 

3. งานดานผูใหบริการและปฏิบัติงานในทาอากาศยาน 

4. งานดานการขนสงสินคาทางอากาศ 

5. งานดานบริษัทผูใหบริการดานโลจิสติกส 

6. งานดานบริษัทผูใหบริการสํารองท่ีนั่งโดยสารสายการบิน 

7. งานดานหนวยงานการบินพลเรือน 

8. งานดานหนวยงานวิทยุการบิน 

9. ศึกษาตอเพ่ือสอบเปนนักบินพาณิชย 
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บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)     
ผูสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชีไดตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และ

พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  ในดานการทําบัญชี  ดานการสอบบัญช ี ดานการบัญชีบริหาร  ดาน
การบัญชีภาษีอากร  ดานการวางระบบบัญชี  ดานการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี  อาทิ   

1. ผูทําบัญชี 
2. ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
3. ผูสอบบัญชีภาษีอากร 
4. ผูตรวจสอบภายใน 
5. ผูประกอบการ 
6. นักบัญชีบริหาร 
7. นักบัญชีภาษีอากร 
8. นักวางระบบบัญชี 
9. นักวิชาการตรวจสอบภาษีอากร 
10. นักวิชาการตรวจเงินแผนดิน 
11. นักวิชาการเงินและบัญชี 
12. ท่ีปรึกษาทางการเงินและบัญชี 
13. งานดานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล) 
1.  นักวิเคราะหขอมูล 
2.  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.  นักการตลาดสมัยใหมโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Marketing) 
4.  เจาของธุรกิจท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการทําธุรกิจ 
5.  นักวิจัยธุรกิจดิจิทัล 
6.  ผูเชี่ยวชาญและใหคําปรึกษาดานการทําธุรกิจออนไลน 
7.  ท่ีปรึกษางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานธุรกิจ 
8. นักทดสอบระบบ 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

- ผูสมัครสอบคัดเลือกตองมีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ 

- มหาวิทยาลยัขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมจัดการเรียนการสอน ในกรณทีี่หลักสูตรมีจํานวนผูข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาไม

เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

- คุณสมบัติของผูเขาศึกษา เกณฑการคัดเลือก และจํานวนการรับ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

มิตองแจงใหทราบลวงหนา 

- สําหรับผูที่ไมเขาเกณฑดังกลาวใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร หรือคณะกรรมการสอบคัดเลือก 

- หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาผูสมัครสอบทุจริตในการสอบ หรือมีการปลอมแปลงเอกสารที่เก่ียวของกับการสอบ 

มหาวิทยาลัยจะดําเนินการตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบ และจะไมคืนคาใชจายทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
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ลําดับ รหัส หลักสูตร 
จํานวนรับ (คน) 

ตอสถานศึกษา 
หลักเกณฑการคัดเลือก 

หลักสูตร 4 ป 

1 5060210 คศ.บ. อาหารและโภชนาการ (ปกติ) 2 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.00 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด หรือ

พิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความเหมาะสม 

2 5060310 ศษ.บ. คหกรรมศาสตรศึกษา (ปกติ) 2 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.00 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด หรือ

พิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความเหมาะสม 

3 5060610 วท.บ. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร (ปกติ) 

3 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.00 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด หรือ

พิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความเหมาะสม 

4 5060810 คศ.บ. เทคโนโลยีเสื้อผาและ

แพตเทิรน (ปกติ) 

10 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.00 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด หรือ

พิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความเหมาะสม 

5 5060910 ทล.บ. การออกแบบแฟชั่น (ปกติ) 2 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.00 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด หรือ

พิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความเหมาะสม 

6 5061210 วท.บ. อาหารและการพัฒนา

ผลิตภัณฑ (ปกติ) 

30 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.00 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด หรือ

พิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความเหมาะสม 

หลักสูตรที่เปดรับ 
  

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
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คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ป 

คหกรรมศาสตรศึกษา 

(ตองสอบใบประกอบวิชาชีพครู) 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกสายวิชาหรือเทียบเทา 

 

หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ป 

อาหารและโภชนาการ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

เทคโนโลยีเสื้อผาและแพตเทิรน สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ป 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย-คณิต หรือ

ศิลป-คํานวณ โดยมีจํานวนหนวยกิตข้ันต่ําของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไม

นอยกวา 12 หนวยกิต 

อาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 4 ป 

การออกแบบแฟชั่น สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกสายวิชา หรือเทียบเทา 

 

 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตรศึกษา) 

1. ครูและอาจารยดานคหกรรมศาสตรในสถานศึกษา 

2. วิทยากรฝกอบรมวิชาชีพคหกรรมศาสตร 

3. นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

4. นักเขียนบทความทางดานวิชาชีพคหกรรมศาสตร 

5. ประกอบอาชีพอิสระ 

6. นักวางแผนการจัดงาน 

คหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) 

1. พอครัว  แมครัว  ในสถานประกอบการ   

2. โภชนากร และนักกําหนดอาหาร  

3. นักออกแบบตกแตง และพัฒนาตํารับอาหาร  

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
  

 

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
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4. ผูประกอบอาชีพธุรกิจ และอุตสาหกรรมอาหาร  เชน  กิจการรานอาหาร 

5. ผูประกอบอาชีพใหบริการดานอาหารและสุขภาพ ในภาครัฐ และเอกชน  เชน  หนวยงานราชการ   

สถานสงเคราะหเด็ก/คนชรา  มูลนิธิการกุศลดานอาหาร และโภชนาการ 

6. ผูเผยแพรวัฒนธรรมดานอาหารไทย ท้ังใน และตางประเทศ   

คหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเส้ือผาและแพตเทิรน) 

1. หัวหนาแพตเทิรนและเสื้อตัวอยาง 

2. หัวหนาวางแบบตัด 

3. หัวหนาควบคุมการผลิต 

4. หัวหนาตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ   

5. ครูฝกอบรมการสรางแพตเทิรนและตัดเย็บเสื้อผา 

6. นักจัดการเครื่องแตงกายและถายภาพงานแฟชั่น 

7. นักออกแบบเสื้อผาและผลิตภัณฑสิ่งทอ 

8. นักบริหารจัดการสินคาแฟชั่น 

9. ประกอบธุรกิจดานเทคโนโลยีเสื้อผาและแพตเทิรน 

10.  พนักงานหรือเจาหนาท่ีในหนวยงานราชการและเอกชน 

เทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบแฟช่ัน) 

1. นักออกแบบแฟชั่น (Fashion Designer) 

2. นักออกแบบแฟชั่นดิจิทัล (Digital Fashion Designer) 

3. นักบริหารจัดการสินคาแฟชั่น (Fashion Merchandiser)  

4. ฝายจัดซ้ือและจัดจําหนายสินคาแฟชั่น (Fashion Buyer and Visual Merchandiser)     

5. ผูอํานวยการฝายแฟชั่นและนักเขียนบทความแฟชั่น (Fashion Director and Content Editor) 

6. นักออกแบบรปูแบบการแตงกาย (Styling Fashion Designer)   

7. ผูประกอบการดานสินคาแฟชั่น (Fashion Entrepreneur) 

8. นักออกแบบรูปแบบการแตงกายภาพลักษณสวนบุคคล (Personal Styling)  

9. ผูจัดการและออกแบบการจัดแสดงงานแฟชั่น (Exhibition and Fashion Show Manager) 

10.  นักประชาสัมพันธและถายทอดงานแฟชั่น (Fashion PR and Online Class Teacher)   

11.  นักวาดภาพประกอบงานแฟชั่น (Fashion Illustrator) 

12.  นักออกแบบแบบตัดแฟชั่น (Flat Pattern Designer) 

13.  นักออกแบบเครื่องประกอบการแตงกายแฟชั่น (Fashion Accessory Design)         
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วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 

1. นักวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

2. ผูควบคุมการแปรรูปอาหาร 

3. ผูตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหาร 

4. ผูตรวจสอบมาตรฐานและระบบประกันคุณภาพอาหาร 

5. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

6. ผูจัดการดานความปลอดภัยของอาหาร 

7. ผูจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ) 

1. การเปนผูประกอบการใหมดานอุตสาหกรรมอาหาร (Food Start up) : เจาของกิจการท่ีเก่ียวกับ

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพ่ือสุขภาพหรือการสงออกอาหารแปรรูป 

2. ภาคอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจบริการอาหาร : เจาหนาท่ีฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

และเครื่องดื่ม การผลิตอาหาร การแปรรูปผลิตภัณฑ ฝายควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ        

ในโรงงานอุตสาหกรรม  เจาหนาท่ีและผูบริหารดานการจัดการผลิตอาหาร นักพัฒนาตํารับและ

รายการอาหาร ผูประกอบอาหาร นักออกแบบอาหารและคิดคนรสชาติอาหาร   

3. หนวยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ : นักวิชาการ นักวิจัย และผูชวยวิจัยในหนวยงานตาง ๆ เชน

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา สํานักโภชนาการและ

โรงพยาบาล สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ สถาบันวิจัยเก่ียวกับอาหาร   

เปนตน 

4. ธุรกิจสวนตัว : ผูประกอบการ/เจาของกิจการ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารหรือ   

การแปรรูปอาหาร วิสาหกิจชุมชน  ผลิตภัณฑ OTOP  ธุรกิจรานอาหารไทย  อาหารนานาชาติ  

กาแฟ เบเกอรี ขนมหวานและเครื่องดื่ม รับจางพัฒนาสูตรผลิตภัณฑอาหารตนแบบ รับจางผลิต

อาหารท่ีปรึกษาการเปดรานอาหาร ธุรกิจอาหารไมมีหนาราน การบริการอาหารนอกสถานท่ีและ

ธุรกิจอาหารออนไลน  

5. การศึกษาตอ : สามารถศึกษาตอในปริญญาข้ันสูง ในมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชนท้ังในและ 

ตางประเทศ 
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หมายเหตุ 

- ผูสมัครสอบคัดเลือกตองมีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ 

- มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมจัดการเรียนการสอน ในกรณีท่ีหลักสูตรมีจํานวนผูข้ึนทะเบียนเปน

นักศึกษาไมเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

- คุณสมบัติของผูเขาศึกษา เกณฑการคัดเลือก และจํานวนการรับ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ

เหมาะสมโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

- สําหรับผูท่ีไมเขาเกณฑดังกลาวใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร หรือคณะกรรมการสอบ

คัดเลือก 

- หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาผูสมัครสอบทุจริตในการสอบ หรือมีการปลอมแปลงเอกสารท่ีเก่ียวของ

กับการสอบ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบ และจะไมคืนคาใชจายท้ังหมดไมวากรณี

ใด ๆ ท้ังสิ้น 
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ลําดับ รหัส หลักสูตร 
จํานวนรับ (คน) 

ตอสถานศึกษา 
หลักเกณฑการคัดเลือก 

หลักสูตร 4 ป 

1 5071810 วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งทอ (ปกติ) 30 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด หรือ

พิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความ

เหมาะสม 

2 5072010 ทล.บ. ออกแบบสิ่งทอและ

แฟชั่น (ปกติ) 

5 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด หรือ

พิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความ

เหมาะสม 

3 5072210 บธ.บ. ผูประกอบการธุรกิจ

แฟชั่น (ปกติ) 

10 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด หรือ

พิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความ

เหมาะสม 

4 5072212 บธ.บ. ผูประกอบการธุรกิจ

แฟชั่น (พิเศษ) 

10 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- คณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและ

คุณสมบัติของผูสมัครตามท่ีกําหนด หรือ

พิจารณาโดยวิธีการอ่ืนตามความ

เหมาะสม 

 

 

หลักสูตรที่เปดรับ 
  

 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
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คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  4 ป 

เทคโนโลยสีิ่งทอ  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

    - มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูทางคณิตศาสตร ไมนอยกวา 8 หนวยกิต 

    - มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูทางวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

    - มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูทางภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 4 ป 

ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น  (1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

(2) สําหรับผูท่ีสมัครโดยใชวุฒิ GED ตองมีผลคะแนนสอบ ไมนอยกวา 145 คะแนน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ป 

ผูประกอบการธุรกิจแฟชั่น (1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

(2) สําหรับผูท่ีสมัครโดยใชวุฒิ GED ตองมีผลคะแนนสอบ ไมนอยกวา 145 คะแนน 

 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีส่ิงทอ) 

1. ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมสิ่งทอพ้ืนฐาน อุตสาหกรรมสิ่งทอเฉพาะดาน Technical 

Textile และ Functional Textile   

2. ปฏิบัติงานในดานวางแผนการผลิต และการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

3. ปฏิบัติงานในดานการออกแบบและกําหนดโครงสรางของเสนใย เสนดาย เพ่ือนํามาใชในการ

สรางสรรคผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมผาทอ ผาถัก ผาไมทอ และการพัฒนาโครงสรางผาเพ่ือใชใน

งานท่ีเหมาะสม 

4. ปฏิบัติหนาท่ีในการวิเคราะหและบริหารตนทุนวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต 

5. ปฏิบัติหนาท่ีในการทดสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพเพ่ือ

สิ่งแวดลอม ตั้งแตเสนใย เสนดาย และผืนผา 

6. เจาหนาท่ีเทคนิค ทําหนาท่ีใหคําปรึกษาในอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น 

7. ปฏิบัติงานในดานการบริหาร และจัดการวัตถุดิบเพ่ือใชในการผลิตสินคาสิ่งทอและแฟชั่น 

8. นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

9. ประกอบอาชีพอิสระ เปนผูประกอบการดานสินคาสิ่งทอและแฟชั่น 

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

  

 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
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เทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบส่ิงทอและแฟช่ัน)  

1. นักออกแบบลายผา  

1.1 Textile Designer 

1.2 Textile Artist 

1.3 Textile Product Designer 

1.4  ท่ีปรึกษาผูผลิตผาและผลิตภัณฑสิ่งทอ 

2. นักออกแบบเสื้อผาและเครื่องแตงกาย (Fashion Designer) 

2.1  Fashion Consulting 

2.2 Fashion Styling 

2.3 Costume Designer 

2.4 Fashion Illustration 

2.5 Dress Maker 

2.6 Pattern Making Designer 

3. ผูประกอบการดานสินคาสิ่งทอ 

4. นักพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Developer) 

5. ผูผลิตสินคาสิ่งทอ 

6. ผูควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑสิ่งทอ 

7. นักจัดการสินคาสิ่งทอ (Merchandiser) 

8. ผูจัดแสดงสินคาเสื้อผาและสิ่งทอ 

8.1  Visual Merchandiser 

8.2  Museum Exhibition Designer 

8.3  Modeling 

9. นักวิชาชีพในสถานประกอบการดานการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 

10. Graphics Designer 

11. Organizer 

12. Textile and Fashion Design Columnist 

13. Blogger 

14. Lecturer 
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บริหารธุรกิจบัณฑิต (ผูประกอบการธุรกิจแฟช่ัน) 

1. ผูประกอบการธุรกิจแฟชั่น 

2. นักการตลาดสินคาแฟชั่น 

3. นักออกแบบสินคาแฟชั่น 

4. นักจัดซ้ือสินคาแฟชั่น  

5. ผูบริหารแบรนดสินคาแฟชั่น 

6. นักวิเคราะหตลาดสินคาแฟชั่น 

7. ผูประกอบการแฟชั่นระดับปฏิบัติการ 

8. ผูประกอบการแฟชั่นระดับผูบริหารสินคาแฟชั่น 

9. ผูประกอบการแฟชั่นระดับผูบริหารแบรนดสินคาแฟชั่น 

10. Fashion Music Director  

11. Creative Event 

12. Art Director 

13. Costume Designer 

14. Choreographer 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

- ผูสมัครสอบคัดเลือกตองมีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ 

- มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมจัดการเรียนการสอน ในกรณีท่ีหลักสูตรมีจํานวนผูข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาไมเปนไป

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

- คุณสมบัติของผูเขาศึกษา เกณฑการคัดเลือก และจํานวนการรับ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยมิ

ตองแจงใหทราบลวงหนา 

- สําหรับผูท่ีไมเขาเกณฑดังกลาวใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร หรือคณะกรรมการสอบคัดเลือก 

- หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาผูสมัครสอบทุจริตในการสอบ หรือมีการปลอมแปลงเอกสารท่ีเก่ียวของกับการสอบ 

มหาวิทยาลัยจะดําเนินการตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบ และจะไมคืนคาใชจายท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
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ลําดับ สถานศึกษา จังหวัด 

1 โรงเรียนจันทรประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร 

2 โรงเรียนเจาพระยาวิทยาคม กรุงเทพมหานคร 

3 โรงเรียนแจงรอนวิทยา กรุงเทพมหานคร 

4 โรงเรียนฐานปญญา กรุงเทพมหานคร 

5 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร 

6 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง กรุงเทพมหานคร 

7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ กรุงเทพมหานคร 

8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา กรุงเทพมหานคร 

9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ กรุงเทพมหานคร 

10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร 

11 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

12 โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร 

13 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

14 โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภฯ กรุงเทพมหานคร 

15 โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน (วัดนอยใน) ในพระราชูปถัมภฯ กรุงเทพมหานคร 

16 โรงเรียนเทพลีลา กรุงเทพมหานคร 

17 โรงเรียนเทพศิรินทร กรุงเทพมหานคร 

18 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ กรุงเทพมหานคร 

19 โรงเรียนนนทรวีิทยา กรุงเทพมหานคร 

20 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา กรุงเทพมหานคร 

21 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร 

22 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร 

23 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร 

24 โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ” กรุงเทพมหานคร 

25 โรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร 

26 โรงเรียนปญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร 

27 โรงเรียนพรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร 

รายช่ือสถานศึกษาเครือขาย 
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28 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

29 โรงเรียนพระแมมารี (สาทร) กรุงเทพมหานคร 

30 โรงเรียนพิทยาลงกรณพิทยาคม กรุงเทพมหานคร 

31 โรงเรียนมักกะสันพิทยา กรุงเทพมหานคร 

32 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ กรุงเทพมหานคร 

33 โรงเรียนมัธยมบานบางกะป กรุงเทพมหานคร 

34 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน กรุงเทพมหานคร 

35 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง กรุงเทพมหานคร 

36 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร 

37 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห กรุงเทพมหานคร 

38 โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม กรุงเทพมหานคร 

39 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

40 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

41 โรงเรียนมัธยมสุวิทยเสรีอนุสรณ กรุงเทพมหานคร 

42 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

43 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

44 โรงเรียนราชดําร ิ กรุงเทพมหานคร 

45 โรงเรียนราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

46 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา กรุงเทพมหานคร 

47 โรงเรียนฤทธิณรงครอน กรุงเทพมหานคร 

48 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั ๒ กรุงเทพมหานคร 

49 โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม กรุงเทพมหานคร 

50 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร 

51 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร 

52 โรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร 

53 โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร 

54 โรงเรียนวัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร 

55 โรงเรียนวัดสังเวช กรุงเทพมหานคร 

56 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร 
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57 โรงเรียนวัดอินทาราม กรุงเทพมหานคร 

58 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ กรุงเทพมหานคร 

59 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน กรุงเทพมหานคร 

60 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร 

61 โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ กรุงเทพมหานคร 

62 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ กรุงเทพมหานคร 

63 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร 

64 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร 

65 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

66 โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

67 โรงเรียนสิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร 

68 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร 

69 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม กรุงเทพมหานคร 

70 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร 

71 อิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

72 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 

73 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม ฉะเชิงเทรา 

74 โรงเรียนดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา 

75 โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” ฉะเชิงเทรา 

76 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 

77 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา 

78 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา ฉะเชิงเทรา 

79 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 ฉะเชิงเทรา 

80 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา 

81 โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” ฉะเชิงเทรา 

82 โรงเรียนราชสาสนวิทยา ฉะเชิงเทรา 

83 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ชลบุร ี

84 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางชางเหนือ นครปฐม 

85 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา นนทบุรี นนทบุรี 
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86 โรงเรียนบางบัวทอง นนทบุรี 

87 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ นนทบุรี 

88 โรงเรียนบรบิูรณศิลปรังสิต ปทุมธานี 

89 โรงเรียนสายปญญารังสิต ปทุมธานี 

90 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา ประจวบคีรีขันธ 

91 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ระยอง 

92 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สมุทรปราการ สมุทรปราการ 

93 โรงเรียนเทพศิรินทร สมุทรปราการ สมุทรปราการ 

94 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ 

95 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุทรปราการ สมุทรปราการ 

96 โรงเรียนบางแกวประชาสรรค สมุทรปราการ 

97 โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท สมุทรปราการ 

98 โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี สมุทรปราการ 

99 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ 

100 โรงเรียนมัธยมวัดใหมสมุทรกิจวิทยาคม สมุทรปราการ 

101 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ สมุทรปราการ 

102 โรงเรียนวัดทรงธรรม สมุทรปราการ 

103 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ 

104 โรงเรียนสาธิตบางนา สมุทรปราการ 

105 โรงเรียนเทศบาลนครออมนอย สมุทรสาคร 

106 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร 

107 โรงเรียนสายน้ําผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ กรุงเทพมหานคร 

108 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ระนอง 

109 โรงเรียนเพชรพิทยาคม เพชรบูรณ 

110 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ 
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วัน/เดือน/ป รายละเอียด 

30 ตุลาคม 2565 เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรเปน อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการสมัยใหม หนาท่ี 18 19 และ 20 

30 ตุลาคม 2565 เพ่ิมขอมูลหลักสูตร บธ.บ. ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ หนาท่ี 31 32 และ 34 

 

หมายเหต ุ



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เลขที� 2 ถนนนางลิ�นจี� แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120
 

แผนที�การเดินทาง

สอบถามข้อมูลเกี�ยวกับการรับสมัครนักศึกษา

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

0-2287-9625

admissions.rmutk.ac.th

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

รถประจําทางสาย 62 / 67 / 89 รถสองแถวสาย 1240

รถประจําทางที�ผ่านถนนนราธิวาสราชนครินทร์

รถประจําทางสาย 77

รถโดยสารด่วนพิเศษ BRT  ลงที�สถานีเทคนิคกรุงเทพ ฯ

รถไฟฟ�า BTS  ลงที�สถานีช่องนนทร ี ต่อรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT

รถไฟฟ�า MRT ลงที�สถานีสีลม หรือสถานีลุมพินี  ต่อรถสองแถวสาย 1240

เรือด่วนเจ้าพระยา ลงที�ท่าเรือสาทร  ต่อรถประจําทางสาย 77

พื�นที�พระนครใต้
รถประจําทางที�ผ่านถนนเจริญกรุง

รถประจําทางสาย 1 / 15 / 17 / 35 / 75 / ปอ.504 / ปอ.547

รถไฟฟ�า BTS  ลงที�สถานีสะพานตากสิน
เรือด่วนเจ้าพระยา ลงที�ท่าเรือสาทร  

admissions@mail.rmutk.ac.th



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สถานศึกษาเครือข่าย
(สมัครด้วยตนเอง)

บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจําป�การศึกษา 2566

ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือก

TCAS 2
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1.1 คุณสมบัติของผูสมัคร 

 เปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

    ไมเปนคนวิกลจริตหรือโรคติดตอรายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคท่ีจะเปนอุปสรรคตอ

การศึกษา 

 ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 

1.2 การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ใหเปนไปตามระเบียบการรับสมัครสอบ

คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2566 ประเภท TCAS2 สถานศึกษาเครือขาย (สมัคร

ดวยตนเอง) หรือวิธีการคัดเลือกอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

1.3 ผูสมัครตองไมมีสถานะการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาอยูในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขา

ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ระบบ TCAS) หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบ จะถือวาการสมัครสอบคัดเลือก 

ในครั้งนี้เปนโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาสมัครสอบคัดเลือกไมวากรณีใด ๆ 

1.4 ผูสมัครตองทําการสมัครท่ีเว็บไซต https://admissions.rmutk.ac.th เทานั้น โดยตอง

บันทึกขอมูลท่ีเปนความจริงทุกประการ และผูสมัครยินยอมใหมหาวิทยาลัยนําขอมูลในการสมัครไปใชประโยชน

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร ท้ังนี้หากภายหลังมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาขอมูลของผูสมัครไมถูกตอง หรือ        

ขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ผูสมัครยินยอมใหมหาวิทยาลัยเพิกถอนสิทธิ์การสมัครสอบ

คัดเลือก และไมขอรับเงินคืนคาสมัครสอบคัดเลือกไมวากรณีใด ๆ 

1.5 ผู สมัครจะตองทําการลงทะเบียนท่ีระบบการ คัด เลื อกกลางบุ คคล เข า ศึกษา ใน

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

แตไมไดลงทะเบียนภายในวัน/เวลาท่ีกําหนด ผูสมัครสอบจะไมสามารถยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาได และ

มหาวิทยาลัยจะถือวาผูสมัครสละสิทธิ์ในการเขาศึกษาตอ 

1.6 ผูสมัครจะตองศึกษาและติดตามกําหนดการขาวสารตาง ๆ ท่ีประกาศจากเว็บไซตรับสมัคร  

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

จะไมรับผิดชอบขอมูลขาวสารท่ีมาจากแหลงเว็บไซตอ่ืน ซ่ึงผูสมัครจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ไมไดท้ังสิ้น 

1.7 กรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผูสมัคร จะถือวาผูสมัครสอบรายนั้นเปนผูขาด

คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน และผูสมัครจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ไมไดท้ังสิ้น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2566 

ประเภท TCAS2 สถานศึกษาเครือขาย (สมัครดวยตนเอง) 

 

1. ขอปฏิบัติการสมัครสอบ 

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

ผานชองทางการรับชําระเงินตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวในใบแจงการชําระเงินคาสมัครสอบคัดเลือก (ใบ Pay-in) 

1.9 หากผูสมัครชําระเงินคาสมัครสอบคัดเลือกมากกวาในใบแจงการชําระเงินคาสมัครสอบ

คัดเลือก มหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ 

1.10  กรณีผูสมัครชําระเงินคาสมัครสอบคัดเลือกนอยกวาในใบแจงการชําระเงินคาสมัครสอบคัดเลือก 

ผูสมัครตองชําระคาสมัครสอบคัดเลือกใหมเต็มจํานวน สวนท่ีชําระไวแลวมหาวิทยาลัยจะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ 

1.11 หากผูสมัครไมชําระเงินคาสมัครสอบคัดเลือกภายในวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการเขาสอบคัดเลือกคัดเลือกและขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาสมัครสอบคัดเลือกทุกกรณี 

1.12 หากผูสมัครไดชําระเงินคาสมัครสอบคัดเลือกในคณะ/หลักสูตรท่ีผูสมัครเลือกไวแลว 

ภายหลังตองการเปลี่ยนคณะ/หลักสูตรท่ีไดเลือกไว จะตองไดรับการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยกอน และหาก

มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหเปลี่ยนคณะ/หลักสูตรได ผูสมัครตองชําระคาสมัครสอบคัดเลือกในคณะ/หลักสูตร       

ท่ีผูสมัครเลือกใหมอีกครั้ง สวนขอมูลการสมัครคณะ/หลักสูตรเดิมท่ีไดชําระคาสมัครสอบคัดเลือกไวแลว 

มหาวิทยาลัยจะทําการยกเลิกขอมูลการสมัครและขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาสมัครสอบคัดเลือก 

1.13 หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาผูสมัครสอบทุจริตในการสอบ หรือมีการปลอมแปลง

เอกสารท่ีเก่ียวของกับการสอบ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบ และจะไมคืนคาใชจายท้ังหมด

ไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

1.14 อยาหลงเชื่อบุคคลท่ีแอบอางวา สามารถชวยเหลือทานใหเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยเสียคาใชจายตาง ๆ 

1.15 ผูสมัครจะตองตรวจสอบคํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล วุฒิท่ีรับเขาศึกษา คณะ/หลักสูตรท่ี

เลือกสมัครสอบ และขอมูลอ่ืน ๆ ใหถูกตองกอนท่ีจะยืนยันการสมัคร ท้ังนี้มหาวิทยาลัยจะไมรับแจงในการเพ่ิม

หรือแกไขขอมูลของผูสมัครไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

1.16 หากผูสมัครผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาศึกษาตอ โดยไดชําระเงินคาบํารุงการศึกษา 

คาลงทะเบียน คาสนับสนุนการจัดการศึกษา และคาธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแลว  

ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา หรือมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวามีคุณวุฒิไมตรงตามหลักสูตร หรือปลอม

แปลงเอกสาร หรือไมสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม กอนวันเปดภาคการศึกษาท่ี 1/2566 มหาวิทยาลัย    

ขอสงวนสิทธิ์ถอนรายช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และจะไมคืนคาใชจาย

ท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 

1.17 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาจะมีสถานภาพเปนนักศึกษาโดยสมบูรณ เม่ือไดทําการข้ึนทะเบียน

นักศึกษา ชําระคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน คาสนับสนุนการจัดการศึกษา และคาธรรมเนียมการศึกษา      

ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย พรอมนําสงเอกสารรายงานตัวเปนนักศึกษา

ใหมดวยตนเอง ภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

1.18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะไมจัดการเรียนการสอน       

ในหลักสูตรท่ีมีจํานวนผูข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาไมเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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ปฏิทินการดําเนินการรับสมัครฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ผูสมัครจะตองศึกษาและติดตามกําหนดการ

ขาวสารตาง ๆ ท่ีประกาศจากเว็บไซตรับสมัคร https://admissions.rmutk.ac.th หรือเว็บไซตหลักของมหาวิทยาลัย 

www.rmutk.ac.th เทานั้น มหาวิทยาลัยจะไมรับผิดชอบขอมูลขาวสารท่ีมาจากแหลงเว็บไซตอ่ืนซ่ึงผูสมัครจะเรียกรอง

คาเสียหายใด ๆ ไมไดท้ังสิ้น 

 

กิจกรรม วัน/เดือน/ป ผูดําเนินการ 

สมัครผานเว็บไซต https://admissions.rmutk.ac.th 21 ก.พ. – 7 เม.ย. 66 

ผูสมัคร 

ชําระเงินคาสมัครสอบคัดเลือกจํานวน 300 บาท (ไมรวมคาธรรมเนียม ถามี) 

ผานชองทางการรับชําระเงินตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวในใบแจง            

การชําระเงินคาสมัครสอบคัดเลือก (ใบ Pay in) 

21 ก.พ. – 7 เม.ย. 66 

ผูสมัครตรวจสอบรายชื่อผูสมัครสอบและรายละเอียดเก่ียวกับการสอบท่ีเว็บไซต 

https://admissions.rmutk.ac.th 
19 เม.ย. 66 

ดําเนินการคัดเลือก โดยวิธีสอบสัมภาษณ หรือคัดเลือกโดยวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการสอบคัดเลือกกําหนดตามความเหมาะสม 
22 เม.ย. 66 

คณะกรรมการ

สอบคัดเลือก 

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกท่ีเว็บไซต https://admissions.rmutk.ac.th 3 พ.ค. 66 มหาวิทยาลัย 

ผูผานการคัดเลือกทําการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาท่ีเว็บไซต www.mytcas.com 4 - 5 พ.ค. 66 ผูผานการ

คัดเลือก สละสิทธิ์เขาศึกษา (เฉพาะผูท่ีตองการสละสิทธิ์) ท่ีเว็บไซต www.mytcas.com 6 พ.ค. 66 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาท่ีเว็บไซต https://admissions.rmutk.ac.th 19 พ.ค. 66 มหาวิทยาลัย 

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทําการข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม ท่ีเว็บไซต 

https://reg.rmutk.ac.th 

• ชําระคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน คาสนับสนุนการจัดการศึกษา และ

คาธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

• บันทึกขอมูลประวัตินักศึกษาใหม 

19 - 31 พ.ค. 66 ผูมีสิทธิ์เขา

ศึกษา 

สงเอกสารเอกรายงานตัวนักศึกษาใหม ท่ีเว็บไซต https://ascar.rmutk.ac.th 1 – 19 มิถุนายน 2566 

เปดภาคการศึกษาท่ี 1/2566 19 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ปฏิทินการดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก 

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

1. ศึกษารายละเอียดระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือก

บุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2566 

ประเภท TCAS2 สถานศึกษาเครือขาย (สมัครดวยตนเอง)

  

 
2. บันทึกขอมูลการสมัครสอบท่ีเว็บไซตรับสมัคร 

https://admissions.rmutk.ac.th 

3. ชําระเงินคาสมัครสอบคัดเลือกจํานวน 300 บาท   

(ไมรวมคาธรรมเนียม ถามี) ผานชองทางการรับชําระเงิน

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวในใบแจงการชําระเงิน  คา

สมัครสอบคัดเลือก (ใบ Pay-in) 

5. ตรวจสอบประกาศรายชื่อผูสมัครสอบและรายละเอียด

เก่ียวกับการสอบท่ี https://admissions.rmutk.ac.th 

9. ตรวจสอบประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาท่ีเว็บไซต

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

10. ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทําการข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม 

ท่ีเว็บไซต https://reg.rmutk.ac.th โดยชําระคาบํารุง

การศึกษา คาลงทะเบียน คาสนับสนุนการจัดการศึกษา 

และคาธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี และบันทึกขอมูลประวัตินักศึกษาใหม 

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

ในวันท่ีประกาศรายชื่อผูสมัครสอบคัดเลือก หากมีผ ูสมัครสอบท่ีไดชําระเงินคาสมัครสอบคัดเลือกเรียบรอย

แลว แตตรวจสอบไมพบรายชื่อผูสมัครสอบ ใหแจงรายละเอียดพรอมกับแนบหลักฐานการชําระเงิน     

คาสมัครสอบมาที่อีเมล admissions@mail.rmutk.ac.th โดยดวน 

 

6. เขารับการสอบคัดเลือก โดยวิธีสอบสัมภาษณ หรือ

คัดเลือกโดยวิธีการอ่ืนท่ีคณะกรรมการสอบคัดเลือก

กําหนด 

4. ลงทะเบียนเขาใชงานระบบ TCAS66 ท่ีเว็บไซต 

www.mytcas.com 

8. ผูผานการคัดเลือกทําการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาท่ี

เว็บไซต www.mytcas.com 

7. ตรวจสอบประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกท่ี

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

mailto:admissions@mail.rmutk.ac.th
mailto:admissions@mail.rmutk.ac.th
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4.1 ผูสมัครท่ีมีคุณวุฒิ/คุณสมบัติตรงตามหลักสูตรท่ีกําหนดไวในระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล

เขาศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2566 ประเภท TCAS2 สถานศึกษาเครือขาย (สมัคร

ดวยตนเอง) 

4.2 พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ 

4.3 หรือพิจารณาโดยวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการสอบคัดเลือกกําหนดตามความเหมาะสม 

 

5.1 หนังสือยินยอมใหเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูสมัคร ท่ีกรอกขอความเรียบรอย

และครบถวน (ดาวนโหลดไดท่ี https://admissions.rmutk.ac.th) 

5.2 ใบเขาสอบสัมภาษณ ท่ีกรอกขอความครบถวน ถูกตอง ชัดเจน ดาวนโหลดไดท่ี 

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

5.3 บัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารทางราชการอ่ืนท่ีมีรูปถายพรอมหมายเลขประจําตัวประชาชน 

(สําหรับใชในการยืนยันตัวตน) 

5.4 ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) 

5.5 ใบรับรองแพทย (เฉพาะหลักสูตรท่ีระบุวาตองผานการทดสอบตาไมบอดสี) 

 

หมายเหตุ กรณีท่ีหลักฐานหรือเอกสารของผูสมัครสอบคัดเลือกไมสมบูรณ หรือมีคุณสมบัติไมเปนไปตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด ใหอยูท่ีดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก หรือคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

 

4.   หลักเกณฑการคัดเลือก 

5.   หลักฐานและเอกสารท่ีใชในวันสอบ 

  

https://admissions.rmutk.ac.th/
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ลําดับ รหัส หลักสูตร จํานวนรับ 

(คน) 

หลักเกณฑการคัดเลือก 

หลักสูตร 4 ป 

1 5010110 ศศ.บ. การทองเท่ียว (ปกติ) 2 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.75 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

2 5010210 ศศ.บ. การโรงแรม (ปกติ) 2 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.00 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

3 5010310 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

สากล (ปกติ) 

10 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.75 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

4 5010510 ศศ.บ. ภาษาญี่ปุน (ปกติ) 5 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.75 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

5 5010710 ศศ.บ. ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร (ปกติ) 10 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.75 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

6 5010910 ศศ.บ. การออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ

ภูมิปญญาไทย (ปกติ) 

15 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.00 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

หลักสูตรที่เปดรับ 
  

 

คณะศิลปศาสตร 
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คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  4 ป 

การทองเท่ียว สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกสาย 

การโรงแรม สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

คุณสมบัติเพ่ิมเติม ไมพิการทางรางกาย น้ําหนักเหมาะสมกับสวนสูงเพ่ือความหมาะสมกับ

งานอาชีพการโรงแรม 

 นักศึกษาชาย ตองมีสวนสูงไมต่ํากวา 165 เซนติเมตร น้ําหนักต่ําสุด 53 กิโลกรัม สูงสุด

ไมเกิน 70 กิโลกรัม 

 นักศึกษาหญิง ตองมีสวนสูงไมต่ํากวา 155 เซนติเมตร น้ําหนักต่ําสุด 45 กิโลกรัม สูงสุด

ไมเกิน 60 กิโลกรัม 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารสากล  

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

คุณสมบัติเพ่ิมเติม มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษพูดสื่อสารในชีวิตประจําวันได 

ภาษาญี่ปุน สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

การออกแบบนวัตกรรม

ผลิตภัณฑภูมิปญญาไทย 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกสาย หรือเทียบเทา 

 

 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเท่ียว) 

1. อาชีพเก่ียวกับธุรกิจนําเท่ียว ตัวแทนนําเท่ียว 
- มัคคุเทศก (Tour Guide) 
- ผูแนะนําการเดินทาง (Travel Consultant) 
- ตัวแทนทองเท่ียว (Travel Agencies)  
- งานขายและการตลาด (Sales and Marketing) 
- งานออกตั๋วโดยสาร (Ticketing Officer) 
- งานจอง (Reservations Officer) 
- ฝายปฎิบัติการทัวร (Tour Operation) 
- พนักงานบนเรือสําราญ (Cruise Line Staff) 

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
  

 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
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2. ตําแหนงงานในองคกรท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว 

- เจาหนาท่ีดานการทองเท่ียวกระทรวงทองเท่ียวและกีฬา 

- เจาหนาท่ีดานการทองเท่ียวการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

- เจาหนาท่ีดานการทองเท่ียวกรมการทองเท่ียว 

- เจาหนาท่ีประจําแหลงทองเท่ียวภาครัฐบาลและเอกชน 

- นักพัฒนาการการทองเท่ียวองคการบริหารสวนตําบล  องคการบริหารสวนจังหวัด   

- ตํารวจทองเท่ียว  กองบังคับการตํารวจทองเท่ียว 

- เจาหนาท่ีหนวยงานอุทยานแหงชาติ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม) 

1. ผูประกอบการในธุรกิจโรงแรม 

2. ผูประกอบอาชพีในธุรกิจโรงแรม ไดแก พนกังานบริการสวนหนาในโรงแรม พนักงานบริการอาหาร

และเครื่องดื่ม พอครัว พอครัวขนมปงอบ และพนักงานแมบานในโรงแรม (จากมาตรฐานคุณวุฒิ

วิชาชีพ สาขาธุรกิจโรงแรม) 

3. ผูประกอบอาชีพในธุรกิจการบินและธุรกิจบริการอ่ืนๆ 

4. เจาหนาท่ีในหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล) 

 นักศึกษาท่ีเรียนสําเร็จหลักสูตรนี้สามารถประกอบวิชาชีพท่ีใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการสื่อสาร ไม

วาจะเปนหนวยงาน รัฐบาล ธรุกิจในประเทศ ตางประเทศ หรือประกอบอาชีพอิสระ อาชีพท่ีนักศึกษาอาจจะ

ทํา อาทิ  

1. นักวิเทศสัมพันธ 
2. นักประชาสัมพันธ 
3. เลขานุการ 
4. พนักงานตอนรับ 
5. เจาหนาท่ีลูกคาสัมพันธ 
6. นักแปลเอกสาร 
7. นักสื่อสารธุรกิจระหวางประเทศ 
8. อาจารย 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญ่ีปุน) 

1. อาจารย 
2. มัคคุเทศก 
3. ลาม 
4. นักแปล 
5. เจาหนาท่ีสถานทูต 
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6. พนักงานบริษัท 
7. พนักงานธนาคาร 
8. เลขานุการ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร) 

1. บุคลากรในธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ (ธุรกิจโรงแรม บริษัททองเท่ียว บริษัทสายการบิน  
และสถานพยาบาล) 

2. บุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรม หรือธุรกิจนําเขาและสงออก 
3. ผูแปลภาษา หรือลามภาษา 
4. อาจารยสอนภาษาจีน 
5. เจาของธุรกิจท่ีดําเนินธุรกิจโดยใชภาษาจีน 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑภูมิปญญาไทย) 

1. นักออกแบบนวัตกรรม / นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ 

2. วิทยากรฝกอบรมดานการออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑภูมิปญญาไทย 

3. นักวิชาการสงเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 

4. ธุรกิจสวนตัว (การออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑภูมิปญญาไทย) 

5. นักออกแบบอิสระ  

6. นักเขียนบทความดานการออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑภูมิปญญาไทย 

7. ผูบริหาร/หัวหนางานดานการออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑภูมิปญญาไทยในสถานประกอบการ 

8. หัวหนาโครงการในหนวยงานทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

9. นักออกแบบบรรจุภัณฑ 

10. นักออกแบบกราฟก 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

- ผูสมัครสอบคัดเลือกตองมีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ 

- มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมจัดการเรียนการสอน ในกรณีท่ีหลักสูตรมีจํานวนผูข้ึนทะเบียนเปน

นักศึกษาไมเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

- คุณสมบัติของผูเขาศึกษา เกณฑการคัดเลือก และจํานวนการรับ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ

เหมาะสมโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

- สําหรับผูท่ีไมเขาเกณฑดังกลาวใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร หรือคณะกรรมการสอบ

คัดเลือก 

- หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาผูสมัครสอบทุจริตในการสอบ หรือมีการปลอมแปลงเอกสารท่ีเก่ียวของ

กับการสอบ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบ และจะไมคืนคาใชจายท้ังหมดไมวากรณี

ใด ๆ ท้ังสิ้น 
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ลําดับ รหัส หลักสูตร จํานวนรับ (คน) หลักเกณฑการคัดเลือก 

หลักสูตร 4 ป 

1 5020310 วท.บ. เคมี (ปกติ) 40 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.00 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

2 5020710 ทล.บ. ออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ปกติ) 

10 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

3 5020810 ทล.บ. เทคโนโลยีการถายภาพ

และภาพยนตร (ปกติ) 

20 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.00 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

4 5020910 ทล.บ. เทคโนโลยีการพิมพดิจิทัล

และออกแบบบรรจุภัณฑ (ปกติ) 

30 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

5 5021010 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร / 

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ปกติ) 

30 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.50 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

6 5021210 ทล.บ. เทคโนโลยีเครื่องเรือน

และการออกแบบ (ปกติ) 

30 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

7 5021410 วท.บ. เทคโนโลยีและการจัดการ

ความปลอดภัยของอาหาร (ปกติ) 

20 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.00 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

8 5021610 ทล.บ. เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและ

สื่อสารมวลชน (ปกติ) 

20 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

หลักสูตรที่เปดรับ 
  

 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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ลําดับ รหัส หลักสูตร จํานวนรับ (คน) หลักเกณฑการคัดเลือก 

9 5021710 วท.บ. วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ

และความงาม (ปกติ) 

30 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.00 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

10 5021810 วท.บ. เทคโนโลยีชวีภาพเพ่ือ

อุตสาหกรรมเกษตรและ

สิ่งแวดลอม (ปกติ) 

30 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

11 5021910 วท.บ. เทคโนโลยีพลังงานเพ่ือ

สิ่งแวดลอม (ปกติ) 

30 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

 

 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ป 

เคมี (1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเทา 

โดยมีจํานวนหนวยกิตข้ันต่ําของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมนอยกวา 10 หนวย

กิต และมีจํานวนหนวยกิตข้ันต่ําของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 12 

หนวยกิต 

(2) สําหรับผูท่ีสมัครโดยใชวุฒิ GED ตองมีผลคะแนนสอบ ไมนอยกวา 145 คะแนน 

เทคโนโลยีและการจัดการ

ความปลอดภัยของอาหาร 

(1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

(2) สําหรับผูท่ีสมัครโดยใชวุฒิ GED ตองมีผลคะแนนสอบ ไมนอยกวา 145 คะแนน 

วิทยาการคอมพิวเตอร / 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพและ

ความงาม 

(1) สําเรจ็การศึกษามัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

(2) สําหรับผูท่ีสมัครโดยใชวุฒิ GED ตองมีผลคะแนนสอบ ไมนอยกวา 145 คะแนน 

เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือ

อุตสาหกรรมเกษตรและ

สิ่งแวดลอม 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยข้ันต่ําของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 2.00 

 

เทคโนโลยีพลังงานเพ่ือ

สิ่งแวดลอม 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย-คณิต 

 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 4 ป 

ออกแบบผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรม  

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

เทคโนโลยีการถายภาพและ

ภาพยนตร  

(1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

(2) สําหรับผูท่ีสมัครโดยใชวุฒิ GED ตองมีผลคะแนนสอบ ไมนอยกวา 145 คะแนน 

เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการ

ออกแบบ   

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

 

เทคโนโลยีการพิมพดิจิทัลและ

ออกแบบบรรจุภัณฑ 

(1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

(2) ตองมีใบรับรองแพทย ท่ีผานการทดสอบตาไมบอดสีและความไมพิการทาง

รางกาย มาในใบรับรองแพทยดวย (สามารถเขารับการทดสอบตาบอดสีไดตาม

โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ คลินิคท่ีสามารถทดสอบตาบอดสีได) 

เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและ

สือ่สารมวลชน 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา  

 

 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 

1. นักเคมีประจําหองปฏิบัติการและนักวิเคราะหดานเคมีท้ังภาครัฐและเอกชน 

2. ผูชวยนักวิจัย/นักวิชาการ/นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑท้ังภาครัฐและเอกชน 

3. เจาหนาท่ีตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑและประกันคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการ 

4. พนักงานสงเสริมการขายเครื่องมือทางเคมี วัสดุ อุปกรณทางเคมีและสารเคมี 

5. ท่ีปรึกษาและบริการทางดานเทคนิคสําหรับเครื่องมือทางเคมีข้ันสูง 

6. ครู/อาจารย 

7. ประกอบธุรกิจสวนตัว 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร)   

1. เจาหนาท่ีควบคุมคุณภาพ (QC : Line , Lab) 

2. เจาหนาท่ีประกันคุณภาพ(QA : GMP ,HACCP ,Halal) 

3. เจาหนาท่ีตรวจสอบคุณภาพ (Inspector) 

4. เจาหนาท่ีวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร (R&D)  

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
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5. เจาหนาท่ีควบคุมการผลิต (Production: line production , packing)  

6. เจาหนาท่ีวางแผนการผลิต (Planing)  

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

1.  นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 

2.  นักวิเคราะหและออกแบบระบบงานทางคอมพิวเตอร 

3. วิศวกรขอมูล/ นักวิทยาศาสตรขอมูล 

4.  นักวิเคราะหขอมูล 

5. นักออกแบบระบบปญญาประดิษฐ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

1.  ผูดูแลระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

2. ผูทดสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ผูแลความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร 

4. นักพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพและความงาม)  

1. นักวิทยาศาสตรในสวนงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑดานสุขภาพและความงาม 

2. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑดานสุขภาพและความงาม 

3. ผูควบคุมการผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑดานสุขภาพและความงาม 

4. ผูประกอบธุรกิจ / เจาของผลิตภัณฑดานสุขภาพ ความงาม และสปา 

5. ท่ีปรึกษา ผูบริหาร ในสถานเสริมความงาม และสปา 

6. นักวิชาการ และวิทยากรดานสุขภาพและความงาม 

7. อาชีพเก่ียวกับสุขภาพ และความงาม ตามสถานท่ีตางๆ ไดหลากหลาย ท้ังภาครัฐและเอกชน เชน 

โรงพยาบาล หนวยสุขภาพและความงาม โรงแรม และรีสอรท 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ืออุตสาหกรรมเกษตรและส่ิงแวดลอม) 

1. นักเทคโนโลยีชีวภาพ/นักวิทยาศาสตรดานอุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดลอม 

2. นักควบคุมและประเมินคุณภาพดานอุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดลอม 

3. นักวิชาการทางดานการเกษตรและหรือดานสิ่งแวดลอม 

4. นักวิชาการดานเทคโนโลยีชีวภาพ 

5. นักวิเคราะหขอมูลทางเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ืออุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดลอม 

6. นักวิจัยและพัฒนา 

7. เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการภาครัฐ และเอกชน 
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8. ท่ีปรึกษาธุรกิจภาครัฐและเอกชน 

9. ผูประกอบธุรกิจสวนตัว 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงานเพ่ือส่ิงแวดลอม) 

1. นักวิเคราะหและออกแบบระบบพลังงาน 

2. นักวิชาการดานเทคโนโลยีพลังงานเพ่ือสิ่งแวดลอม 

3. ผูประกอบการเก่ียวกับการจัดการเทคโนโลยีพลังงานเพ่ือสิ่งแวดลอม 

4. ผูเชี่ยวชาญดานประหยัดพลังงานเพ่ือการดูแลสิ่งแวดลอม 

5. ท่ีปรึกษาเก่ียวกับการจัดการเทคโนโลยีพลังงานเพ่ือสิ่งแวดลอม 

6. นักวิจัยดานพลังงานทดแทน 

เทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)  

1. นักออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

2. นักวิชาการทางดานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑในภาคราชการและเอกชน 

3. ผูจัดการฝายออกแบบและผลิตในสถานประกอบการ 

4. อาชีพอิสระทางดานการออกแบบ พัฒนาและจําหนายผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

5. ผูประกอบการในธุรกิจการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ 

6. นักออกแบบจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ 

7. นักออกแบบกราฟกและบรรจุภัณฑ 

8. นักคอมพิวเตอร 3 มิติ ทางการออกแบบผลิตภัณฑ 

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร)  

1. อาชีพดานชางภาพ   เชน 

- ชางภาพแฟชั่น  

- ชางภาพโฆษณา   

- ชางภาพงานวารสารศาสตร   

- ชางภาพอีเวนต (Event)   

- ชางภาพสารคดี   

- ชางภาพสตอคโฟโต (Stock photo) 

- นักตกแตงภาพและกราฟก 

- นักสรางสรรคดิจิทัลคอนเทนต (Content Creater) เชน ยูทูบเบอร 
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2.  อาชีพดานภาพยนตรและรายการโทรทัศน เชน 

- ผูกํากับภาพยนตร 

- ผูเขียนบทภาพยนตร   

- เจาหนาท่ีควบคุมการผลิตงานภาพยนตรและโทรทัศน  

- เจาหนาท่ีฝายตัดตองานภาพยนตรและโทรทัศน 

- เจาหนาท่ีฝายจัดแสงงานภาพยนตรและโทรทัศน 

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ) 

1. ผูปฏิบัติงานดานกระบวนการผลิตเฟอรนิเจอร 

2. ผูปฏิบัติงานเขียนแบบการผลิตเฟอรนิเจอรตกแตงภายใน/อุตสาหกรรมผลิตเฟอรนิเจอร 

3. ผูปฏิบัติงานควบคุมงาน/บริหารโครงการผลิตเฟอรนิเจอรตกแตงภายใน 

4. ผูปฏิบัติงานประเมินราคางานตกแตงภายใน 

5. ผูประกอบการธุรกิจเฟอรนิเจอร 

6. อาชีพอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการผลิตเฟอรนิเจอร/การจัดนิทรรศการ 

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการพิมพดิจิทัลและออกแบบบรรจุภัณฑ)  

1. นักออกแบบกราฟกสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑ 

2. นักสรางสรรคและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ สื่อโฆษณา และบรรจุภัณฑ 

3. นักวางแผนการผลิตสื่อสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑ 

4. นักวิเคราะหและตรวจสอบคุณภาพงานพิมพและบรรจุภัณฑ 

5. ผูประกอบการเก่ียวกับงานธุรกิจสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑ 

6. ตัวแทนจําหนายวัสดุ-อุปกรณทางการพิมพและเครื่องพิมพ 

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีส่ือดิจิทัลและส่ือสารมวลชน)  

1.  ผูผลิตและสรางสรรครายการโทรทัศน และวิทยุทัศน (Producer / Content Creator) 

2.  นักตัดตอล าดับภาพและเสียง (Editor) / นักตกแตงและเกลี่ยสีภาพ (Color Grading)  

3.  ผูประกาศ (Announcer) และผูสื่อขาว (News Reporter) 

4.  ผูควบคุมแสงในสตูดิโอและภาคสนาม (Studio & Outdoor Lighting Operator)  

5.  ผูควบคุมการออกอากาศ (Master Control Operator) 

6.  พ็อตแคสทเตอร (Podcaster) 

7.  นักออกแบบกราฟกและอินโฟกราฟก (Graphic & Infographic Designer) 

8.  นักประชาสัมพันธสื่อออนไลน (Online Social Media Public Relation)  

9.  ผูสรางสรรครายการบนสื่อสังคมออนไลน (Youtuber / Streamer) 
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10. ผูควบคุมอุปกรณเฉพาะทาง (Drone / Underwater Videography / Remote Video Production Worker) 

11. เจาของกิจการหรือลงทุนท าธุรกิจดานสื่อดิจิทัล (Proprietor / Entrepreneur) 

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

 

 

 

  

 

 

หมายเหตุ 

- ผูสมัครสอบคัดเลือกตองมีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ 

- มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมจัดการเรียนการสอน ในกรณีท่ีหลักสูตรมีจํานวนผูข้ึนทะเบียนเปน

นักศึกษาไมเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

- คุณสมบัติของผูเขาศึกษา เกณฑการคัดเลือก และจํานวนการรับ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ

เหมาะสมโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

- สําหรับผูท่ีไมเขาเกณฑดังกลาวใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร หรือคณะกรรมการสอบ

คัดเลือก 

- หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาผูสมัครสอบทุจริตในการสอบ หรือมีการปลอมแปลงเอกสารท่ีเก่ียวของ

กับการสอบ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบ และจะไมคืนคาใชจายท้ังหมดไมวากรณี

ใด ๆ ท้ังสิ้น 
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ลําดับ รหัส หลักสูตร 
จํานวนรับ 

(คน) 
หลักเกณฑการคัดเลือก 

หลักสูตร 4 ป 

1 5031710 อส.บ. เทคโนโลยียานยนตสมัยใหม 

(ปกติ) 

10 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.00 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

2 5031810 ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (ปกติ) 15 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

3 5031910 ค.อ.บ. อุตสาหการ (ปกติ) 15 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

4 5032010 อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

สมัยใหม (วิชาเอกวิศวกรรมการผลิต) 

(ปกติ) 

5 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

5 5032020 อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

สมัยใหม (วิชาเอกเทคโนโลยีโลหการ

และนวัตกรรมวัสดุ) (ปกติ) 

5 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

6 5032030 อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

สมัยใหม (วิชาเอกวิศวกรรมเครื่องกล

และพลังงาน) (ปกติ) 

5 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

 

 

 

หลักสูตรที่เปดรับ 
  

 

คณะครุศาสตรอตุสาหกรรม 
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คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  4 ป 

วิศวกรรมเครื่องกล 

(ตองสอบใบประกอบวิชาชีพครู) 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

 

อุตสาหการ  

(ตองสอบใบประกอบวิชาชีพครู) 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  4 ป 

เทคโนโลยียานยนตสมัยใหม สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

โดยมีจํานวนหนวยกิตข้ันต่ําของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร รวมกับ 

วิทยาศาสตร  ไมนอยกวา 2 หนวยกิต 

เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการสมัยใหม 

(วิชาเอกวิศวกรรมการผลิต) 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

 

เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการสมัยใหม 

(วิชาเอกเทคโนโลยีโลหการและ

นวัตกรรมวัสดุ) 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

 

เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการสมัยใหม 

(วิชาเอกวิศวกรรมเครื่องกลและ

พลังงาน) 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

 

 

 

 

 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 

 (1)  ครู อาจารย ชางอุตสาหกรรมท่ีปฏิบัติการสอนในสถาบันอาชีวศึกษาดานเครื่องกลและยานยนต 

 (2)  วิทยากรผูฝกอบรม ในสถานประกอบการ ดานเครื่องกลและยานยนต 

 (3)  พนักงานในสถานประกอบการในตําแหนงวิศวกรเครื่องกลและยานยนต โดยสามารถออกแบบ

ควบคุมซอมบํารุง และกระบวนการตางๆในโรงงานอุตสาหกรรม 

 (4)  อาชีพอิสระดานเครื่องกลและยานยนต 

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
  

 



 

- 19 - 

 

ระเบียบการรับสมัครสอบคดัเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปรญิญาตรี ประจําปการศึกษา 2566 ประเภท TCAS2 สถานศึกษาเครือขาย (สมัครดวยตนเอง) 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

 

V2 30 ต.ค. 65 

 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (อุตสาหการ) 

 (1) ครู/อาจารยในสถานศึกษาของภาครัฐ และเอกชน 

 (2)  วิทยากร/ผูฝกอบรมในสถานประกอบการ 

 (3)  ผูบริหาร/หัวหนางานดานอุตสาหกรรม 

 (4) ผูบริหาร/หัวหนางานศูนยฝกอบรมในโรงงานอุตสาหกรรม 

 (5)  ผูบริหารโครงการดานอุตสาหกรรม 

 (6)  ผูปฏิบัติงานท่ีมีทักษะวิชาชีพชั้นสูง 

 (7)  ประกอบอาชีพอิสระท่ีเก่ียวของกับงานในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยียานยนตสมัยใหม)   

(1) นักวิจัยทางดานอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 

(2) นักปฏิบั ติการประจําโรงงานดานอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม เชน ฝายอํานวยการผลิต          

ฝายควบคุม หรือฝายซอมบํารุง 

(3) นักปฏิบัติการออกแบบ ทดสอบ งานทางดานอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 

(4) นักปฏิบัติการควบคุมการติดตั้งระบบงานทางดานอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 

(5) นักปฏิบัติการดานเทคนิคในอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 

(6) ผูประกอบการธุรกิจบริการดานยนตสมัยใหม 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการสมัยใหม) 

(1) ผูบริหาร/หัวหนางาน/ผูปฏิบัติงาน/ผูชํานาญงาน ดานการผลิต ดานเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมการ

ผลิตและการจัดการ ดานเทคโนโลยีพลังงาน เชน โรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนต โรงงานหลอโลหะ และ

โรงงานพลาสติก เปนตน 

(2) พนักงานในหนวยงานรัฐ งานพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงพลังงาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รัฐวิสาหกิจตางๆ และ

หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

(3) นักประดิษฐนวัตกรรมดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(4) วิศวกร/วิศวกรควบคุม/ผูชวยวิศวกร ในงานอุตสาหกรรมการผลิตและการจัดการ  

(5) นักออกแบบและวางแผน ระบบทางวิศวกรรมและควบคุมการผลิต 

(6) นักตรวจสอบและควบคุมคุณภาพวัสดุ 

(7) ผูรับผิดชอบดานการจัดการพลังงานท้ังในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 
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(8) ผูชวยวิจัยในสถาบันวิจัย  

(9) ผูประกอบการอิสระดานวิศวกรรมและเทคโนโลย ี

 

 

 

  

  

 

หมายเหตุ 

- ผูสมัครสอบคัดเลือกตองมีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ 

- มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมจัดการเรียนการสอน ในกรณีท่ีหลักสูตรมีจํานวนผูข้ึนทะเบียนเปน

นักศึกษาไมเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

- คุณสมบัติของผูเขาศึกษา เกณฑการคัดเลือก และจํานวนการรับ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ

เหมาะสมโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

- สําหรับผูท่ีไมเขาเกณฑดังกลาวใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร หรือคณะกรรมการสอบ

คัดเลือก 

- หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาผูสมัครสอบทุจริตในการสอบ หรือมีการปลอมแปลงเอกสารท่ีเก่ียวของ

กับการสอบ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบ และจะไมคืนคาใชจายท้ังหมดไมวากรณี

ใด ๆ ท้ังสิ้น 
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ลําดับ รหัส หลักสูตร จํานวนรับ (คน) หลักเกณฑการคัดเลือก 

หลักสูตร 4 ป 

1 5040110 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปกติ) 5 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.50 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

2 5040210 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปกติ) 10 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.70 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

3 5040310 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 

(ปกติ) 

2 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.50 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

4 5040410 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

(ปกติ) 

10 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

5 5040610 วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

และโทรคมนาคม (ปกติ) 

30 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.00 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

6 5040810 วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปกติ) 40 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.50 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

7 5041110 วศ.บ. วิศวกรรมสํารวจ (ปกติ) 10 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.00 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

8 5041210 วศ.บ. วิศวกรรมซอมบํารุง

อากาศยาน (ปกติ) 

5 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

หลักสูตรที่เปดรับ 
  

 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
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ลําดับ รหัส หลักสูตร จํานวนรับ (คน) หลักเกณฑการคัดเลือก 

9 5041310 วศ.บ. วิศวกรรมอัตโนมัติและ

หุนยนต (ปกติ) 

2 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 3.00 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

10 5041910 วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร

และระบบไอโอที (ปกติ) 

60 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.00 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

 

 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  4 ป 

วิศวกรรมโยธา สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน คณิตศาสตร- วิทยาศาสตร 

หรือมีจํานวนหนวยกิตข้ันต่ําของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร รวมกับ วิทยาศาสตร 

ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 

วิศวกรรมไฟฟา  (1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย-คณิต  สายศิลป-คํานวณ  หรือ 

(2) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีจํานวนหนวยกิตของของกลุมสาระ

การเรียนรูคณิตศาสตรไมนอยกวา 15 หนวยกิต และ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

วิศวกรรมเครื่องกล สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

      - มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูทางคณิตศาสตร ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

      - มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูทางวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

วิศวกรรมอุตสาหการ (1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา หรือมีคุณสมบัติ

อ่ืน ๆ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

(2) สําหรับผูท่ีสมัครโดยใชวุฒิ GED ตองมีผลคะแนนสอบ ไมนอยกวา 145 คะแนน 

 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ

โทรคมนาคม 

 (1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

 (2) สําหรับผูท่ีสมัครโดยใชวุฒิ GED ตองมีผลคะแนนสอบ ไมนอยกวา 145 คะแนน 

 

 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
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คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

วิศวกรรมเคมี  (1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ ภาษาตางประเทศ 

โดยมีจํานวนหนวยกิต ข้ันต่ํ าของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร รวมกับ 

วิทยาศาสตรไมนอยกวา 22 หนวยกิต แบงเปนคณิตศาสตรไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

และ วิทยาศาสตรไมนอยกวา 7 หนวยกิต 

(2) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา ทุกสาขาวิชา 

เชน สาขาอุตสาหกรรม สาขาชางกลโรงงาน สาขาชางโลหะ สาขาเครื่องกล 

(3) สําหรับผูท่ีสมัครโดยใชวุฒิ GED ตองมีผลคะแนนสอบ ไมนอยกวา 145 คะแนน 

(4) ตองมีใบรับรองแพทย ท่ีผานการทดสอบตาไมบอดสี จากโรงพยาบาล หรือคลินิก      

ที่สามารถทดสอบตาบอดสี 

วิศวกรรมสํารวจ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย-คณิต หรือ ศิลป-คํานวณ  หรือ ผานการ

เรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร รวมกับ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มาไมนอยกวา 

19 หนวยกิต 

วิศวกรรมซอมบํารุง 

อากาศยาน 

(1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียน คณิตศาสตร– 

วิทยาศาสตร หรือ ศิลป-คํานวณ หรือเทียบเทา 

(2) ตองมีใบรับรองแพทย ท่ีผานการทดสอบตาไมบอดสีจากแพทยในโรงพยาบาลรัฐ 

หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ คลินิกท่ีสามารถทดสอบตาบอดสีได 

วิศวกรรมอัตโนมัติและ

หุนยนต 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือ

เทียบเทา หรือมีการเรียนวิชาทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรรวมกันไมนอยกวา 

20 หนวยกิต หรือมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ 

วิศวกรรมคอมพิวเตอรและ

ระบบไอโอที 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 
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วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

1. พนักงานในสถานประกอบการ ในตําแหนงวิศวกรโยธา 

2. เจาหนาท่ีของรัฐ ในตําแหนงวิศวกรโยธา 

3. ประกอบธุรกิจของตนเองดานวิศวกรรมโยธา 

4. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

5. วิศวกรโครงการ (Project Engineer) 

6. วิศวกรท่ีปรึกษา (Consultant Engineer) 

7.  วิศวกรขายและบริการ (Sale and Service Engineer) 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) 

1.  วิศวกรไฟฟา (Electrical Engineer) 

2. วิศวกรวิจัยและพัฒนา (Research and Development Engineer) 

3. วิศวกรขายและบริการ (Sales and Service Engineer) 

4. วิศวกรโครงการ (Project Engineer) 

5. วิศวกรท่ีปรึกษา (Consultant Engineer) 

6. วิศวกรตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance and Control Engineer) 

7. นักวิชาการหรือนักวิจัย (Academic Scholar or Researcher) 

8. เจาของกิจการ (Business Owner) 

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

 
 

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
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วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
1. พนักงานในสถานประกอบการตางๆ ท่ีเก่ียวกับศาสตรทางดานวิศวกรรมอุตสาหการ ไดแก วิศวกรฝาย

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

2. เจาหนาท่ีของรัฐในองคกรตางๆ ท่ีเก่ียวกับศาสตรทางดานวิศวกรรมอุตสาหการ หรือศาสตรทางดาน
วิศวกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

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

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

5. ประกอบธุรกิจสวนตัวท่ีเก่ียวกับศาสตรทางดานวิศวกรรมอุตสาหการ หรือศาสตรทางดานวิศวกรรม
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม) 

1. เจาหนาท่ีของรัฐและรัฐวิสาหกิจในสถานประกอบการ ในตําแหนงวิศวกรอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

2.  ประกอบธุรกิจสวนตัวดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

3.  วิศวกรอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

4. วิศวกรผูออกแบบและควบคุมงาน 

5. วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ  

6. วิศวกรวิจัยและพัฒนา  

7. วิศวกรขายและบริการ 

8. วิศวกรโครงการ 

9. วิศวกรท่ีปรึกษา 

10. นักวิชาการหรือนักวิจัย 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 

1. วิศวกรเคมี (Chemical Engineer) 

2. วิศวกรการผลิต (Product Engineer) 

3. วิศวกรกระบวนการ (Process Engineer) 

4. วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design Engineer) 

5. วิศวกรวิจัยและพัฒนา (Research and Development Engineer) 

6. วิศวกรขายและบริการ (Sale and Service Engineer) 



 

- 26 - 

 

ระเบียบการรับสมัครสอบคดัเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปรญิญาตรี ประจําปการศึกษา 2566 ประเภท TCAS2 สถานศึกษาเครือขาย (สมัครดวยตนเอง) 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

V2 30 ต.ค. 65 

 

 

7. วิศวกรโครงการ (Project Engineer) 

8. วิศวกรท่ีปรึกษา (Consultant Engineer) 

9. วิศวกรตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance and Control Engineer) 

10. นักวิชาการหรือนักวิจัย (Academic Scholar or Researcher) 

11. เจาของกิจการ (Business Owner) 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสํารวจ) 

1. วิศวกรสํารวจ (Survey Engineering) ในหนวยงานของภาครัฐและเอกชน 

2. ท่ีปรึกษาดานวิศวกรรมสํารวจ (Surveying Consultant Engineer)  

3. นักวิชาการแผนท่ีภาพถายทางอากาศ (Photogrammetrist) 

4. นักเขียนแผนท่ี (Cartographer) 

5. นักพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ  (GIS Developer)  

6. เจาของกิจการ(Business Owner)  ดานวิศวกรรมสํารวจ และรังวัดเอกชน 

7. ผูสอนในสถาบันการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

8. วิศวกรวิจัยและพัฒนา (Research and Development Engineer) ในหนวยงานของภาครัฐและเอกชน 

9. นักวิชาการ (Academic Scholar or Researcher) ในองคกรตางๆ 

10. วิศวกรขายและบริการ (Sale and Service Engineer)  

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน) 

1. เจาหนาท่ีของรัฐและรัฐวิสาหกิจในสถานประกอบการท่ีเก่ียวของกับตําแหนงวิศวกรซอมบํารุงอากาศยาน 

2. ประกอบธุรกิจสวนตัวดานซอมบํารุงอากาศยาน 

3. วิศวกรซอมบํารุงอากาศยาน บริการภาคพ้ืนอากาศยาน 

4.  เจาหนาท่ีควบคุมดูแลงานทาอากาศยาน 

5.  นักวางแผนการซอมบํารุงอากาศยาน 

6. เจาหนาท่ีควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยการซอมบํารุงอากาศยานนักวิชาการหรือนักวิจัย  

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอัตโนมัติและหุนยนต) 

1. วิศวกรระบบอัตโนมัติและหุนยนต 

2. วิศวกรประจําโรงงานท่ีควบคุมดวยเครื่องจักรอัตโนมัติและหุนยนต 

3. โปรแกรมเมอรควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติและหุนยนต 

4. วิศวกรออกแบบระบบอัตโนมัติและหุนยนต 

5. วิศวกรฝายขายและบริการ 

6. วิศวกรโครงการ 
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7. วิศวกรผูผสานรวมระบบ (System Integrator) 

8. ผูประกอบกิจการท่ีเก่ียวของกับวิศวกรรมอัตโนมัติและหุนยนต 

9. ผูประกอบอาชีพอิสระดานวิศวกรรมอัตโนมัติและหุนยนต 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอรและระบบไอโอที) 

1. วิศวกรคอมพิวเตอร 

2. นักพัฒนาซอฟตแวร 

3. นักวิชาการคอมพิวเตอร 

4. นักวิจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. นักวิเคราะหและออกแบบระบบคอมพิวเตอร 

6. ผูดูแลระบบเครือขาย 

7. ผูดูแลระบบสารสนเทศองคกร 

8. ผูจัดการโครงการคอมพิวเตอร 

9. นักวิทยาการขอมูลและขอมูลดิจิทัล 

10. วิศวกรระบบ IoT 

11. วิศวกร Big Data 

12. วิศวกร Cloud Computing  

13. นักออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่น IoT  

14. นักออกแบบและบริหารการจัดการเกษตรอัจฉริยะ IoT 

15. ผูประกอบการรานคาอัจฉริยะบนระบบ IoT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

หมายเหตุ 

- ผูสมัครสอบคัดเลือกตองมีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ 

- มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมจัดการเรียนการสอน ในกรณีท่ีหลักสูตรมีจํานวนผูข้ึนทะเบียนเปน

นักศึกษาไมเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

- คุณสมบัติของผูเขาศึกษา เกณฑการคัดเลือก และจํานวนการรับ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ

เหมาะสมโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

- สําหรับผูท่ีไมเขาเกณฑดังกลาวใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร หรือคณะกรรมการสอบ

คัดเลือก 

- หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาผูสมัครสอบทุจริตในการสอบ หรือมีการปลอมแปลงเอกสารท่ีเก่ียวของ

กับการสอบ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบ และจะไมคืนคาใชจายท้ังหมดไมวากรณี

ใด ๆ ท้ังสิ้น 
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ลําดับ รหัส หลักสูตร จํานวนรับ (คน) หลักเกณฑการคัดเลือก 

หลักสูตร 4 ป 

1 5050210 บธ.บ. การตลาด กลุมวิชาการบริหาร

การตลาด (ปกติ) 

30 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

2 5050212 บธ.บ. การตลาด กลุมวิชาการบริหาร

การตลาด (พิเศษ) 

20 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

3 5050220 บธ.บ. การตลาด กลุมวิชาการตลาด

ระหวางประเทศ (ปกติ) 

20 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

4 5050310 บธ.บ. การจัดการธุรกิจสมัยใหม 

กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป (ปกติ) 

5 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.00 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

5 5050320 บธ.บ. การจัดการธุรกิจสมัยใหม 

กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

(ปกติ) 

5 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.00 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

6 5050610 บธ.บ. การเงินและนวัตกรรมทาง

การเงิน (ปกติ) 

10 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.00 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

7 5050710 บธ.บ. การสื่อสารธุรกิจระหวาง

ประเทศ (ปกติ)   

5 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.50 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

8 5050910 บธ.บ. การประเมินราคาทรัพยสิน 

(ปกติ) 

30 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

หลักสูตรที่เปดรับ 
  

 

คณะบริหารธุรกิจ 
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ลําดับ รหัส หลักสูตร จํานวนรับ (คน) หลักเกณฑการคัดเลือก 

9 5051010 บธ.บ. ระบบสารสนเทศและ

นวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ (ปกติ) 

10 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.00 

- แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

10 5051020 ทล.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและ

ธุรกิจดิจิทัล (ปกติ)   

3 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.50 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

11 5051110 บธ.บ. ธุรกิจการบิน (ปกติ)   10 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.00 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติมของ หลักสูตร บธ.บ. การตลาด กลุมวิชาการบริหารการตลาด (พิเศษ) 

1. บูรณาการรวมสอนกับภาคเอกชน 

2. มีการศึกษาดูงาน 

3. การจัดการเรียนการสอนยืดหยุนสามารถลงทะเบียนไดมากกวาภาคปกติ 

4. จัดการเรียนการสอน วันจันทร - ศุกร เวลา 08.00-19.00น. 

 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  4 ป 

การตลาด (กลุมวิชาการบริหารการตลาด)  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

การตลาด (กลุมวิชาการตลาดระหวางประเทศ) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

การจัดการธุรกิจสมัยใหม (กลุมวิชาการจัดการ

ท่ัวไป)  

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

การจัดการธุรกิจสมัยใหม (กลุมวิชาการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย) 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

การเงินและนวัตกรรมทางการเงิน สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

การสื่อสารธุรกิจระหวางประเทศ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
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คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

การประเมินราคาทรพัยสิน สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

ธุรกิจการบิน สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 4 ป 

เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)  

1. พนักงานดานตลาดระหวางประเทศและโลจิสติกส 

2. พนักงาน/ผูจัดการฝายจัดซ้ือในประเทศและตางประเทศ 

3. พนักงาน/ผูจัดการฝายขายในประเทศและตางประเทศ 

4. พนักงาน/ผูจัดการฝายวิจัยตลาด 

5. พนักงาน/ผูจัดการฝายโฆษณาประชาสัมพันธ 

6. พนักงาน/ผูจัดการฝายการตลาด 

7. พนักงาน/ผูจัดการฝายกิจกรรมสัมพันธและกิจกรรมพิเศษทางการตลาด 

8. พนักงาน/ผูจัดการฝายบริการธุรกิจ 

9. พนักงาน/ผูจัดการ ตลาดเชิงเนื้อหาและตลาดดิจิทัล   

10.  รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

11.  ผูประกอบอาชีพอิสระ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจสมัยใหม)    

1. เจาหนาท่ีฝายธุรการ 

2. เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

3. เจาหนาท่ีฝายนโยบายและแผน 

4. เจาหนาท่ีฝายประชาสัมพันธ/บริการลูกคา 

5. เจาหนาท่ีฝายฝกอบรม 

6. เจาหนาท่ีติดตอประสานงาน 

7. ผูจัดการท่ัวไป ผูจัดการทรัพยากรมนุษย 

8. เจาหนาท่ีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย 

9. เจาหนาท่ีฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

10. เจาหนาท่ีควบคุมและประกันคุณภาพ 

11. ผูประกอบการธุรกิจ 

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
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บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและนวัตกรรมทางการเงิน) 

1. เจาหนาท่ีการเงิน 

2. เจาหนาท่ีสินเชื่อ 

3. นักวางแผนการเงินสวนบุคคล 

4. นักวิเคราะหทางการเงิน 

5. เจาหนาท่ีการตลาดบริษัทหลักทรัพย 

6. นักวิเคราะหหลักทรัพย 

7. นักลงทุนสัมพันธ 

8. เจาหนาท่ีพัฒนาธุรกิจ 

9. ผูจัดการกองทุน 

10. ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

11. นักบริหารสนิทรพัย 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การส่ือสารธุรกิจระหวางประเทศ) 

1. ผูดูแลสื่อ 

2. เจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธ 

3. ตัวแทนผลิตสื่อขององคกร 

4. ท่ีปรึกษาดานภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 

5. ผูเชี่ยวชาญดานการสื่อสารและวัฒนธรรม 

6. ผูประกอบการท่ีเชี่ยวชาญดานการสื่อสารประชาสัมพันธ 

7. ผูเชี่ยวชาญฝายลูกคาสัมพันธ ฝายกิจการตางประเทศ ฝายกิจการสังคม 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การประเมินราคาทรัพยสิน) 

1. ประกอบธุรกิจสวนตัวดานอสังหาริมทรัพย 

2. นักประเมินราคาทรัพยสินหนวยงานภาคเอกชน 

3. นักประเมินราคาทรัพยสินหนวยงานภาครัฐ 

4. เจาหนาท่ีประเมินราคาหลักประกันของสถาบันการเงิน 

5. นักพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย 

6. นักวิเคราะหการลงทุนอสังหาริมทรัพย 

7. นักวิจัยดานอสังหาริมทรัพย 

8. นักการตลาดอสังหาริมทรัพย 

9. งานดานการบริหารทรัพยสิน 

10. นายหนาอสังหาริมทรัพย 
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บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ)  

1. งานท่ีเก่ียวของกับวิชาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน นักวิชาการคอมพิวเตอร  

2. งานท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ เชน นักวิเคราะหระบบ 

3. งานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร เชน โปรแกรมเมอร 

4. งานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาและบริหารงานเว็บไซต เชน เว็บมาสเตอร 

5. งานท่ีเก่ียวของกับการดูแลระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอรในหนวยงานธุรกิจ เชน เจาหนาท่ี IT support 

6. งานท่ีเก่ียวของกับการจัดการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เชน ผูจัดการโครงการระบบสารสนเทศ 

7. งานท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจ เชน นักวิเคราะหระบบทางธุรกิจ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจการบิน) 

1. พนักงานตอนรับบนเครื่องบินและพนักงานบริการภาคพ้ืนประจําสายการบิน 

2. พนักงานสวนอํานวยการบินและสวนประสานงานปฏิบัติการบิน 

3. งานดานผูใหบริการและปฏิบัติงานในทาอากาศยาน 

4. งานดานการขนสงสินคาทางอากาศ 

5. งานดานบริษัทผูใหบริการดานโลจิสติกส 

6. งานดานบริษัทผูใหบริการสํารองท่ีนั่งโดยสารสายการบิน 

7. งานดานหนวยงานการบินพลเรือน 

8. งานดานหนวยงานวิทยุการบิน 

9. ศึกษาตอเพ่ือสอบเปนนักบินพาณิชย 

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล) 

1.  นักวิเคราะหขอมูล 

2.  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.  นักการตลาดสมัยใหมโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Marketing) 

4.  เจาของธุรกิจท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการทําธุรกิจ 

5.  นักวิจัยธุรกิจดิจิทัล 

6.  ผูเชี่ยวชาญและใหคําปรึกษาดานการทําธุรกิจออนไลน 

7.  ท่ีปรึกษางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานธุรกิจ 

8. นักทดสอบระบบ 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

- ผูสมัครสอบคัดเลือกตองมีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ 

- มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมจัดการเรียนการสอน ในกรณีทีห่ลักสูตรมีจํานวนผูขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาไมเปนไป

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

- คุณสมบัติของผูเขาศึกษา เกณฑการคัดเลือก และจํานวนการรับ อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยมิ

ตองแจงใหทราบลวงหนา 

- สําหรับผูที่ไมเขาเกณฑดังกลาวใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร หรือคณะกรรมการสอบคัดเลือก 

- หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาผูสมัครสอบทุจริตในการสอบ หรือมีการปลอมแปลงเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการสอบ 

มหาวิทยาลัยจะดําเนินการตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบ และจะไมคืนคาใชจายทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
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ลําดับ รหัส หลักสูตร 
จํานวนรับ 

(คน) 

หลักเกณฑการคัดเลือก 

หลักสูตร 4 ป 

1 5060210 คศ.บ. อาหารและโภชนาการ (ปกติ) 5 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.00 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

2 5060310 ศษ.บ. คหกรรมศาสตรศึกษา (ปกติ) 20 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.00 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

3 5060610 วท.บ. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร (ปกติ) 

40 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.00 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

4 5060810 คศ.บ. เทคโนโลยีเสื้อผาและแพตเทิรน 

(ปกติ) 

25 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.00 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

5 5060910 ทล.บ. การออกแบบแฟชั่น (ปกติ) 25 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.00 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

6 5061210 วท.บ. อาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ 

(ปกติ) 

60 - เกรดเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา (GPAX) 2.00 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

หลักสูตรที่เปดรับ 
  

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
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คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ป 

คหกรรมศาสตรศึกษา 

(ตองสอบใบประกอบวิชาชีพครู) 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกสายวิชาหรือเทียบเทา 

 

หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ป 

อาหารและโภชนาการ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

เทคโนโลยีเสื้อผาและแพตเทิรน สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

ธุรกิจอาหาร สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ป 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย-คณิต หรือ

ศิลป-คํานวณ โดยมีจํานวนหนวยกิตข้ันต่ําของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไม

นอยกวา 12 หนวยกิต 

อาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 4 ป 

การออกแบบแฟชั่น สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกสายวิชา หรือเทียบเทา 

 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตรศึกษา) 

1. ครูและอาจารยดานคหกรรมศาสตรในสถานศึกษา 

2. วิทยากรฝกอบรมวิชาชีพคหกรรมศาสตร 

3. นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

4. นักเขียนบทความทางดานวิชาชีพคหกรรมศาสตร 

5. ประกอบอาชีพอิสระ 

6. นักวางแผนการจัดงาน 

คหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) 

1. พอครัว  แมครัว  ในสถานประกอบการ   

2. โภชนากร และนักกําหนดอาหาร  

3. นักออกแบบตกแตง และพัฒนาตํารับอาหาร  

4. ผูประกอบอาชีพธุรกิจ และอุตสาหกรรมอาหาร  เชน  กิจการรานอาหาร 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
  

 

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
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5. ผูประกอบอาชีพใหบริการดานอาหารและสุขภาพ ในภาครัฐ และเอกชน  เชน  หนวยงานราชการ   

สถานสงเคราะหเด็ก/คนชรา  มูลนิธิการกุศลดานอาหาร และโภชนาการ 

6. ผูเผยแพรวัฒนธรรมดานอาหารไทย ท้ังใน และตางประเทศ   

คหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเส้ือผาและแพตเทิรน) 

1. หัวหนาแพตเทิรนและเสื้อตัวอยาง 

2. หัวหนาวางแบบตัด 

3. หัวหนาควบคุมการผลิต 

4. หัวหนาตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ   

5. ครูฝกอบรมการสรางแพตเทิรนและตัดเย็บเสื้อผา 

6. นักจัดการเครื่องแตงกายและถายภาพงานแฟชั่น 

7. นักออกแบบเสื้อผาและผลิตภัณฑสิ่งทอ 

8. นักบริหารจัดการสินคาแฟชั่น 

9. ประกอบธุรกิจดานเทคโนโลยีเสื้อผาและแพตเทิรน 

10.  พนักงานหรือเจาหนาท่ีในหนวยงานราชการและเอกชน 

เทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบแฟช่ัน) 

1. นักออกแบบแฟชั่น (Fashion Designer) 

2. นักออกแบบแฟชั่นดิจิทัล (Digital Fashion Designer) 

3. นักบริหารจัดการสินคาแฟชั่น (Fashion Merchandiser)  

4. ฝายจัดซ้ือและจัดจําหนายสินคาแฟชั่น (Fashion Buyer and Visual Merchandiser)     

5. ผูอํานวยการฝายแฟชั่นและนักเขียนบทความแฟชั่น (Fashion Director and Content Editor) 

6. นักออกแบบรปูแบบการแตงกาย (Styling Fashion Designer)   

7. ผูประกอบการดานสินคาแฟชั่น (Fashion Entrepreneur) 

8. นักออกแบบรูปแบบการแตงกายภาพลักษณสวนบุคคล (Personal Styling)  

9. ผูจัดการและออกแบบการจัดแสดงงานแฟชั่น (Exhibition and Fashion Show Manager) 

10.  นักประชาสัมพันธและถายทอดงานแฟชั่น (Fashion PR and Online Class Teacher)   

11.  นักวาดภาพประกอบงานแฟชั่น (Fashion Illustrator) 

12.  นักออกแบบแบบตัดแฟชั่น (Flat Pattern Designer) 

13.  นักออกแบบเครื่องประกอบการแตงกายแฟชั่น (Fashion Accessory Design)         
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คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

 

V2 30 ต.ค. 65 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 

1. นักวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

2. ผูควบคุมการแปรรูปอาหาร 

3. ผูตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหาร 

4. ผูตรวจสอบมาตรฐานและระบบประกันคุณภาพอาหาร 

5. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

6. ผูจัดการดานความปลอดภัยของอาหาร 

7. ผูจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ) 

1. การเปนผูประกอบการใหมดานอุตสาหกรรมอาหาร (Food Start up) : เจาของกิจการท่ีเก่ียวกับ

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพ่ือสุขภาพหรือการสงออกอาหารแปรรูป 

2. ภาคอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจบริการอาหาร : เจาหนาท่ีฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

และเครื่องดื่ม การผลิตอาหาร การแปรรูปผลิตภัณฑ ฝายควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ        

ในโรงงานอุตสาหกรรม  เจาหนาท่ีและผูบริหารดานการจัดการผลิตอาหาร นักพัฒนาตํารับและ

รายการอาหาร ผูประกอบอาหาร นักออกแบบอาหารและคิดคนรสชาติอาหาร   

3. หนวยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ : นักวิชาการ นักวิจัย และผูชวยวิจัยในหนวยงานตาง ๆ เชนสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา สํานักโภชนาการและโรงพยาบาล 

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ สถาบันวิจัยเก่ียวกับอาหาร   เปนตน 

4. ธุรกิจสวนตัว : ผูประกอบการ/เจาของกิจการ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารหรือ   

การแปรรูปอาหาร วิสาหกิจชุมชน  ผลิตภัณฑ OTOP  ธุรกิจรานอาหารไทย  อาหารนานาชาติ  

กาแฟ เบเกอรี ขนมหวานและเครื่องดื่ม รับจางพัฒนาสูตรผลิตภัณฑอาหารตนแบบ รับจางผลิต

อาหารท่ีปรึกษาการเปดรานอาหาร ธุรกิจอาหารไมมีหนาราน การบริการอาหารนอกสถานท่ีและ

ธุรกิจอาหารออนไลน  

5. การศึกษาตอ : สามารถศึกษาตอในปริญญาข้ันสูง ในมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชนท้ังในและ 

ตางประเทศ 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

- ผูสมัครสอบคัดเลือกตองมีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ 

- มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมจัดการเรียนการสอน ในกรณีทีห่ลักสูตรมีจํานวนผูขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาไมเปนไป

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

- คุณสมบัติของผูเขาศึกษา เกณฑการคัดเลือก และจํานวนการรับ อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยมิ

ตองแจงใหทราบลวงหนา 

- สําหรับผูที่ไมเขาเกณฑดังกลาวใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร หรือคณะกรรมการสอบคัดเลือก 

- หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาผูสมัครสอบทุจริตในการสอบ หรือมีการปลอมแปลงเอกสารที่เกีย่วของกับการสอบ 

มหาวิทยาลัยจะดําเนินการตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบ และจะไมคืนคาใชจายทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
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ระเบียบการรับสมคัรสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปรญิญาตรี ประจําปการศึกษา 2566 ประเภท TCAS2 สถานศึกษาเครือขาย (สมัครดวยตนเอง) 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

 

V2 30 ต.ค. 65 

 

 

 

 

 

ลําดับ รหัส หลักสูตร 
จํานวนรับ 

(คน) 
หลักเกณฑการคัดเลือก 

หลักสูตร 4 ป 

1 5071810 วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งทอ (ปกติ) 30 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

2 5072010 ทล.บ. ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 

(ปกติ) 

60 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

3 5072210 บธ.บ. ผูประกอบการธุรกิจแฟชั่น 

(ปกติ) 

60 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

4 5072212 บธ.บ. ผูประกอบการธุรกิจแฟชั่น 

(พิเศษ) 

60 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

 

การจัดการเรียนการสอน 

ภาคพิเศษ เรียนวันจันทร - ศุกร ชวงเวลาปกติ หรือเวลาเย็น เวลา 08.00 - 21.00 น. หรือเรียนวันเสาร - อาทิตย   

เวลา 08.00 - 21.00 น. 

 

 

 

หลักสูตรที่เปดรับ 
  

 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
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ระเบียบการรับสมคัรสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปรญิญาตรี ประจําปการศึกษา 2566 ประเภท TCAS2 สถานศึกษาเครือขาย (สมัครดวยตนเอง) 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

 

V2 30 ต.ค. 65 

 

 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  4 ป 

เทคโนโลยสีิ่งทอ  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

    - มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูทางคณิตศาสตร ไมนอยกวา 8 หนวยกิต 

    - มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูทางวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

    - มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูทางภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 4 ป 

ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น  (1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

(2) สําหรับผูท่ีสมัครโดยใชวุฒิ GED ตองมีผลคะแนนสอบ ไมนอยกวา 145 คะแนน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ป 

ผูประกอบการธุรกิจแฟชั่น (1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

(2) สําหรับผูท่ีสมัครโดยใชวุฒิ GED ตองมีผลคะแนนสอบ ไมนอยกวา 145 คะแนน 

 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีส่ิงทอ) 

1. ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมสิ่งทอพ้ืนฐาน อุตสาหกรรมสิ่งทอเฉพาะดาน Technical 

Textile และ Functional Textile   

2. ปฏิบัติงานในดานวางแผนการผลิต และการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

3. ปฏิบัติงานในดานการออกแบบและกําหนดโครงสรางของเสนใย เสนดาย เพ่ือนํามาใชในการ

สรางสรรคผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมผาทอ ผาถัก ผาไมทอ และการพัฒนาโครงสรางผาเพ่ือใชใน

งานท่ีเหมาะสม 

4. ปฏิบัติหนาท่ีในการวิเคราะหและบริหารตนทุนวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต 

5. ปฏิบัติหนาท่ีในการทดสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพเพ่ือ

สิ่งแวดลอม ตั้งแตเสนใย เสนดาย และผืนผา 

6. เจาหนาท่ีเทคนิค ทําหนาท่ีใหคําปรึกษาในอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น 

7. ปฏิบัติงานในดานการบริหาร และจัดการวัตถุดิบเพ่ือใชในการผลิตสินคาสิ่งทอและแฟชั่น 

8. นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

9. ประกอบอาชีพอิสระ เปนผูประกอบการดานสินคาสิ่งทอและแฟชั่น 

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

  

 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
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ระเบียบการรับสมคัรสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปรญิญาตรี ประจําปการศึกษา 2566 ประเภท TCAS2 สถานศึกษาเครือขาย (สมัครดวยตนเอง) 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

 

V2 30 ต.ค. 65 

 

เทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบส่ิงทอและแฟช่ัน)  

1. นักออกแบบลายผา  

1.1 Textile Designer 

1.2 Textile Artist 

1.3 Textile Product Designer 

1.4  ท่ีปรึกษาผูผลิตผาและผลิตภัณฑสิ่งทอ 

2. นักออกแบบเสื้อผาและเครื่องแตงกาย (Fashion Designer) 

2.1  Fashion Consulting 

2.2 Fashion Styling 

2.3 Costume Designer 

2.4 Fashion Illustration 

2.5 Dress Maker 

2.6 Pattern Making Designer 

3. ผูประกอบการดานสินคาสิ่งทอ 

4. นักพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Developer) 

5. ผูผลิตสินคาสิ่งทอ 

6. ผูควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑสิ่งทอ 

7. นักจัดการสินคาสิ่งทอ (Merchandiser) 

8. ผูจัดแสดงสินคาเสื้อผาและสิ่งทอ 

8.1  Visual Merchandiser 

8.2  Museum Exhibition Designer 

8.3  Modeling 

9. นักวิชาชีพในสถานประกอบการดานการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 

10. Graphics Designer 

11. Organizer 

12. Textile and Fashion Design Columnist 

13. Blogger 

14. Lecturer 
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ระเบียบการรับสมคัรสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปรญิญาตรี ประจําปการศึกษา 2566 ประเภท TCAS2 สถานศึกษาเครือขาย (สมัครดวยตนเอง) 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

 

V2 30 ต.ค. 65 

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (ผูประกอบการธุรกิจแฟช่ัน) 

1. ผูประกอบการธุรกิจแฟชั่น 

2. นักการตลาดสินคาแฟชั่น 

3. นักออกแบบสินคาแฟชั่น 

4. นักจัดซ้ือสินคาแฟชั่น  

5. ผูบริหารแบรนดสินคาแฟชั่น 

6. นักวิเคราะหตลาดสินคาแฟชั่น 

7. ผูประกอบการแฟชั่นระดับปฏิบัติการ 

8. ผูประกอบการแฟชั่นระดับผูบริหารสินคาแฟชั่น 

9. ผูประกอบการแฟชั่นระดับผูบริหารแบรนดสินคาแฟชั่น 

10. Fashion Music Director  

11. Creative Event 

12. Art Director 

13. Costume Designer 

14. Choreographer 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

- ผูสมัครสอบคัดเลือกตองมีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ 

- มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมจัดการเรียนการสอน ในกรณีท่ีหลักสูตรมีจํานวนผูข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาไมเปนไป

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

- คุณสมบัติของผูเขาศึกษา เกณฑการคัดเลือก และจํานวนการรับ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยมิ

ตองแจงใหทราบลวงหนา 

- สําหรับผูท่ีไมเขาเกณฑดังกลาวใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร หรือคณะกรรมการสอบคัดเลือก 

- หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาผูสมัครสอบทุจริตในการสอบ หรือมีการปลอมแปลงเอกสารท่ีเก่ียวของกับการสอบ 

มหาวิทยาลัยจะดําเนินการตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบ และจะไมคืนคาใชจายท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
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วิทยาลัยนานาชาติ 

 

V2 30 ต.ค. 65 

 

 

 

 

ลําดับ รหัส หลักสูตร 
จํานวนรับ 

(คน) 
หลักเกณฑการคัดเลือก 

หลักสูตร 4 ป 

1 5080310 บธ.บ. การจัดการธุรกิจระหวาง

ประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ปกติ) 

2 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

2 5080410 บธ.บ. การจัดการการทองเท่ียวและ

บริการนานาชาติ (หลักสูตร

นานาชาติ) (ปกติ) 

2 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

3 5080510 บธ.บ. การบัญชีและเทคโนโลยี

สารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 

(ปกติ) 

2 - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

- สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

 

 

 
 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ป 

บธ.บ. การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

บธ.บ. การจัดการการทองเท่ียวและบริการ

นานาชาต ิ

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

 

บธ.บ. การบัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

 

 

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

  

 

หลักสูตรที่เปดรับ 
  

 

วิทยาลัยนานาชาติ 
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บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ) 
1)  พนักงานดานการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 
(2)  พนักงานประสานงานในประเทศและตางประเทศ   
(3)  พนักงานบริหารธุรกิจงานระหวางประเทศ 
(4)  พนักงานบริหารทรัพยากรมนุษย 
(5)  พนักงานบริหารงานท่ัวไป 
(6)  ผูประกอบอาชีพอิสระ 
(7)  รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ     
(8)  พนักงานดานการตลาดระหวางประเทศ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการทองเท่ียวและบริการนานาชาติ)          

(1) ผูปฏิบัติงาน ผูจัดการ ผูบริหารองคกร ดานการทองเท่ียวและธุรกิจบริการท่ีเก่ียวของ          

(2) ผูประกอบการ เจาของธุรกิจกิจการดานการทองเท่ียวและธุรกิจบริการท่ีเก่ียวของ 

(3) ผูประกอบธุรกิจการจัดนําเท่ียว ธุรกิจตัวแทนทองเท่ียว และธุรกิจบริการท่ีเก่ียวของ 

(4) นักวางแผนการทองเท่ียว นักพัฒนาการทองเท่ียว ท่ีปรึกษาองคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

(5) ผูสรางสรรคเนื้อหาทางการทองเท่ียว (Tourism content creators เชน นักสรางแรงบันดาลใจการทองเท่ียว 

(Travel influencer), ยูทูบเบอร (YouTuber), ผูเขียนบล็อก หรือเจาของบล็อก (Blogger), ผูบันทึกเรื่องราวโดย

เลาในรูปแบบวิดีโอ (Vlogger), นักเขียนคําโฆษณา (Copy-Writer) นักเลาเรื่อง นักการตลาดการทองเท่ียว นัก

วางแผนกลยุทธทางการทองเท่ียวและบริการ 

(6) ผูจัดงานการประชุมมืออาชีพ (Professional Conference Organizer - PCO) ผูจัดงานแสดงสินคามืออาชีพ 

(Professional Exhibition Organizer - PEO) บริษัทรับจัดการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล      มคอ.2 งานพัฒนา

หลักสูตร สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 3 (Destination 

Management Company - DMC) นักวางแผนการเดินทางเพ่ือเปนรางวัล (Incentive Specialist - IS) และ

ผูจัดการพ้ืนท่ีในศูนยการประชุมและศูนยแสดงสินคา (Venue Manager) 

(7) พนักงานบริการภาคพ้ืนของสายการบิน พนักงานการทาอากาศยาน พนักงานบริษัทขนสงทางอากาศ พนักงาน

บริษัทตัวแทนจําหนายบัตรโดยสาร ผูประกอบการธุรกิจตัวแทนจําหนายบัตรโดยสาร 

(8) บุคลากรในอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ เชน พนักงานโรงแรม พนักงานประชาสัมพันธ เจาหนาท่ีดาน  

การวางแผนและการตลาดการทองเท่ียว และเปนผูมีความเชี่ยวชาญดานงานบริการโรงแรม เชน พนักงาน

ตอนรับ พนักงานแมบาน และพนักงานอาหารและเครื่องดื่ม 

(9) นักจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

(10) นักวิจัยและนักวิชาการทางการทองเท่ียวและบริการ  

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
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บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

(1) ผูทําบัญชี 

(2) ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

(3) ผูสอบบัญชีภาษีอากร 

(4) ผูตรวจสอบภายใน 

(5) ผูวางระบบบัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี 

(6) ท่ีปรึกษาทางการเงินและบัญชี 

(7) ครูอาจารยท่ีสอนวิชาบัญชีในสถานศึกษา 

(8) อาชีพอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพบัญชี 

 

หมายเหตุ 

- ผูสมัครสอบคัดเลือกตองมีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ 

- มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมจัดการเรียนการสอน ในกรณีท่ีหลักสูตรมีจํานวนผูข้ึนทะเบียนเปน

นักศึกษาไมเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

- คุณสมบัติของผูเขาศึกษา เกณฑการคัดเลือก และจํานวนการรับ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ

เหมาะสมโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

- สําหรับผูท่ีไมเขาเกณฑดังกลาวใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร หรือคณะกรรมการสอบ

คัดเลือก 

- หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาผูสมัครสอบทุจริตในการสอบ หรือมีการปลอมแปลงเอกสารท่ีเก่ียวของ

กับการสอบ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบ และจะไมคืนคาใชจายท้ังหมดไมวากรณี

ใด ๆ ท้ังสิ้น 
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ลําดับ สถานศึกษา จังหวัด 

1 โรงเรียนจันทรประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร 

2 โรงเรียนเจาพระยาวิทยาคม กรุงเทพมหานคร 

3 โรงเรียนแจงรอนวิทยา กรุงเทพมหานคร 

4 โรงเรียนฐานปญญา กรุงเทพมหานคร 

5 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร 

6 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง กรุงเทพมหานคร 

7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ กรุงเทพมหานคร 

8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา กรุงเทพมหานคร 

9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ กรุงเทพมหานคร 

10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร 

11 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

12 โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร 

13 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

14 โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภฯ กรุงเทพมหานคร 

15 โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน (วัดนอยใน) ในพระราชูปถัมภฯ กรุงเทพมหานคร 

16 โรงเรียนเทพลีลา กรุงเทพมหานคร 

17 โรงเรียนเทพศิรินทร กรุงเทพมหานคร 

18 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ กรุงเทพมหานคร 

19 โรงเรียนนนทรวีิทยา กรุงเทพมหานคร 

20 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา กรุงเทพมหานคร 

21 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร 

22 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร 

23 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร 

24 โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ” กรุงเทพมหานคร 

25 โรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร 

26 โรงเรียนปญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร 

27 โรงเรียนพรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร 

รายช่ือสถานศึกษาเครือขาย 
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ลําดับ สถานศึกษา จังหวัด 

28 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

29 โรงเรียนพระแมมารี (สาทร) กรุงเทพมหานคร 

30 โรงเรียนพิทยาลงกรณพิทยาคม กรุงเทพมหานคร 

31 โรงเรียนมักกะสันพิทยา กรุงเทพมหานคร 

32 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ กรุงเทพมหานคร 

33 โรงเรียนมัธยมบานบางกะป กรุงเทพมหานคร 

34 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน กรุงเทพมหานคร 

35 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง กรุงเทพมหานคร 

36 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร 

37 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห กรุงเทพมหานคร 

38 โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม กรุงเทพมหานคร 

39 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

40 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

41 โรงเรียนมัธยมสุวิทยเสรีอนุสรณ กรุงเทพมหานคร 

42 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

43 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

44 โรงเรียนราชดําร ิ กรุงเทพมหานคร 

45 โรงเรียนราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

46 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา กรุงเทพมหานคร 

47 โรงเรียนฤทธิณรงครอน กรุงเทพมหานคร 

48 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั ๒ กรุงเทพมหานคร 

49 โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม กรุงเทพมหานคร 

50 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร 

51 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร 

52 โรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร 

53 โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร 

54 โรงเรียนวัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร 

55 โรงเรียนวัดสังเวช กรุงเทพมหานคร 

56 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร 
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ลําดับ สถานศึกษา จังหวัด 

57 โรงเรียนวัดอินทาราม กรุงเทพมหานคร 

58 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ กรุงเทพมหานคร 

59 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน กรุงเทพมหานคร 

60 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร 

61 โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ กรุงเทพมหานคร 

62 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ กรุงเทพมหานคร 

63 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร 

64 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร 

65 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

66 โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

67 โรงเรียนสิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร 

68 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร 

69 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม กรุงเทพมหานคร 

70 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร 

71 อิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

72 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 

73 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม ฉะเชิงเทรา 

74 โรงเรียนดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา 

75 โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” ฉะเชิงเทรา 

76 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 

77 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา 

78 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา ฉะเชิงเทรา 

79 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 ฉะเชิงเทรา 

80 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา 

81 โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” ฉะเชิงเทรา 

82 โรงเรียนราชสาสนวิทยา ฉะเชิงเทรา 

83 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ชลบุร ี

84 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางชางเหนือ นครปฐม 

85 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา นนทบุรี นนทบุรี 
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ลําดับ สถานศึกษา จังหวัด 

86 โรงเรียนบางบัวทอง นนทบุรี 

87 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ นนทบุรี 

88 โรงเรียนบรบิูรณศิลปรังสิต ปทุมธานี 

89 โรงเรียนสายปญญารังสิต ปทุมธานี 

90 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา ประจวบคีรีขันธ 

91 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ระยอง 

92 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สมุทรปราการ สมุทรปราการ 

93 โรงเรียนเทพศิรินทร สมุทรปราการ สมุทรปราการ 

94 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ 

95 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุทรปราการ สมุทรปราการ 

96 โรงเรียนบางแกวประชาสรรค สมุทรปราการ 

97 โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท สมุทรปราการ 

98 โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี สมุทรปราการ 

99 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ 

100 โรงเรียนมัธยมวัดใหมสมุทรกิจวิทยาคม สมุทรปราการ 

101 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ สมุทรปราการ 

102 โรงเรียนวัดทรงธรรม สมุทรปราการ 

103 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ 

104 โรงเรียนสาธิตบางนา สมุทรปราการ 

105 โรงเรียนเทศบาลนครออมนอย สมุทรสาคร 

106 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร 

107 โรงเรียนสายน้ําผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ กรุงเทพมหานคร 

108 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ระนอง 

109 โรงเรียนเพชรพิทยาคม เพชรบูรณ 

110 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ 
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วัน/เดือน/ป รายละเอียด 

30 ตุลาคม 2565 เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรเปน อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการสมัยใหม หนาท่ี 17 18 และ 19 

30 ตุลาคม 2565 เพ่ิมขอมูลหลักสูตร บธ.บ. ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ หนาท่ี 29 30 และ 32 

 

หมายเหต ุ



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เลขที� 2 ถนนนางลิ�นจี� แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120
 

แผนที�การเดินทาง

สอบถามข้อมูลเกี�ยวกับการรับสมัครนักศึกษา

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

0-2287-9625

admissions.rmutk.ac.th

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

รถประจําทางสาย 62 / 67 / 89 รถสองแถวสาย 1240

รถประจําทางที�ผ่านถนนนราธิวาสราชนครินทร์

รถประจําทางสาย 77

รถโดยสารด่วนพิเศษ BRT  ลงที�สถานีเทคนิคกรุงเทพ ฯ

รถไฟฟ�า BTS  ลงที�สถานีช่องนนทร ี ต่อรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT

รถไฟฟ�า MRT ลงที�สถานีสีลม หรือสถานีลุมพินี  ต่อรถสองแถวสาย 1240

เรือด่วนเจ้าพระยา ลงที�ท่าเรือสาทร  ต่อรถประจําทางสาย 77

พื�นที�พระนครใต้
รถประจําทางที�ผ่านถนนเจริญกรุง

รถประจําทางสาย 1 / 15 / 17 / 35 / 75 / ปอ.504 / ปอ.547

รถไฟฟ�า BTS  ลงที�สถานีสะพานตากสิน
เรือด่วนเจ้าพระยา ลงที�ท่าเรือสาทร  

admissions@mail.rmutk.ac.th
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