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1.1 คุณสมบัติของผูสมัคร 

 เปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตามท่ีกำหนดไวในหลักสูตร 

    ไมเปนคนวิกลจริตหรือโรคติดตอรายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคท่ีจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

 ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 

1.2 การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ใหเปนไปตามระเบียบการรับสมัครสอบ

คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปการศึกษา 2566 ประเภท TCAS3 Admission หรือวิธีการ

คัดเลือกอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

1.3 ผู ที ่สนใจสมัครสอบ สามารถสมัครไดท่ีที ่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)       

ผานระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ระบบ TCAS) เว็บไซต www.mytcas.com 

โดยตองบันทึกขอมูลท่ีเปนความจริงทุกประการ และผู สมัครยินยอมใหมหาวิทยาลัยนำขอมูลในการสมัคร         

ไปใชประโยชนตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

1.4 ผู สมัครจะตองศึกษาและติดตามกำหนดการขาวสารตาง ๆ ที ่ประกาศจากเว็บไซต 

www.mytcas.com และเว็บไซตรับสมัครของมหาวิทยาลยั http://admissions.rmutk.ac.th ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย       

จะไมรับผิดชอบขอมูลขาวสารท่ีมาจากแหลงเว็บไซตอ่ืน ซ่ึงผูสมัครจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ไมไดท้ังสิ้น 

1.5 กรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื ่องมาจากผูสมัคร จะถือวาผู สมัครสอบรายนั ้นเปนผู ขาด

คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน และผูสมัครจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ไมไดท้ังสิ้น 

1.6 หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาผูสมัครสอบทุจริตในการสอบ หรือมีการปลอมแปลง

เอกสารท่ีเก่ียวของกับการสอบ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบ และจะไมคืนคาใชจายท้ังหมด

ไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

1.7 อยาหลงเชื่อบุคคลที่แอบอางวา สามารถชวยเหลือทานใหเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยเสียคาใชจายตาง ๆ 

1.8 หากผูสมัครผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาศึกษาตอ โดยไดชำระเงินคาบำรุงการศึกษา 

คาลงทะเบียน คาสนับสนุนการจัดการศึกษา และคาธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแลว  

ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา หรือมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวามีคุณวุฒิไมตรงตามหลักสูตร หรือปลอม

แปลงเอกสาร หรือไมสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม กอนวันเปดภาคการศึกษาที่ 1/2566 มหาวิทยาลัย    

ขอสงวนสิทธิ์ถอนรายชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และจะไมคืนคาใชจาย

ท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปการศึกษา 2566 

ประเภท TCAS3 Admission 

 
1. ขอปฏิบัติการสมัครสอบ 
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1.9 ผู มีสิทธิ ์เขาศึกษาจะมีสถานภาพเปนนักศึกษาโดยสมบูรณ เมื ่อไดทำการขึ ้นทะเบียน

นักศึกษา ชำระคาบำรุงการศึกษา คาลงทะเบียน คาสนับสนุนการจัดการศึกษา และคาธรรมเนียมการศึกษา      

ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย พรอมนำสงเอกสารรายงานตัวเปนนักศึกษา

ใหมดวยตนเอง ภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

1.10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอสงวนสิทธิ ์ที ่จะไมจัดการเรียนการสอน       

ในหลักสูตรท่ีมีจำนวนผูข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาไมเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

 

กิจกรรม วัน/เดือน/ป ผูดำเนินการ 

ลงทะเบียนใชงานระบบ TCAS (สำหรับผูท่ียังไมเคยลงทะเบียนมากอน) และ

เลือกสมัครสาขาวิชา/หลักสูตรท่ีตองการสมัครแบบเรียงลำดับไมเกิน 10 อันดับ 

ท่ีเว็บไซต www.mytcas.com พรอมชำระเงินคาสมัคร  

7 – 13 พ.ค. 66 ผูสมัคร 

ประมวลผลการจัดลำดับ ครั้งท่ี 1 14 - 19 พ.ค. 66 
ทปอ. 

ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งท่ี 1 20 พ.ค. 66 

ผูผานการคัดเลือกในครั้งท่ี 1 ทำการเลือกยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา หรือ ไมใชสิทธิ์ 
หรือ ขอประมวลผลการจัดลำดับ ครั ้งที ่  2 ในระบบ TCAS ที ่เว ็บไซต 
www.mytcas.com 

20 – 21 พ.ค. 66 ผูสมัคร 

ประมวลผลการจัดลำดับ ครั้งท่ี 2 22 – 25 พ.ค. 66 
ทปอ. 

ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งท่ี 2 26 พ.ค. 66 

สละสิทธิ์เขาศึกษาในระบบ TCAS (เฉพาะผูท่ีตองการสละสิทธิ์) โดยตองเปนผูท่ี

ยืนยันสิทธิ์ในรอบ TCAS3 Admission และไมเคยสละสิทธิ์มากอนเทานั้น 
27 พ.ค. 66 ผูสมัคร 

ดึงขอมูลรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์รอบ TCAS3 เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติเพ่ิมเติม 28 พ.ค. 66 มหาวิทยาลัย 

การสัมภาษณ/ตรวจสอบคุณสมบัติ 
คณะกรรมการสอบคัดเล ือกดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัต ิ (ไมม ีการ
สัมภาษณ หากคณะกรรมการตองการตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติมจะทำการ
ติดตอไปยังผูสมัครสอบ) 

29 พ.ค. – 5 มิ.ย. 66 
คณะกรรมการ

สอบคัดเลือก 

สงผลการตรวจคุณสมบัติเพ่ิมเติมเขาระบบ TCAS 6 มิ.ย. 66 
มหาวิทยาลัย 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาท่ีเว็บไซต https://admissions.rmutk.ac.th 9 มิ.ย. 66 

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทำการข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม ท่ี https://reg.rmutk.ac.th 

• ชำระคาบำรุงการศึกษา คาลงทะเบียน คาสนับสนุนการจัดการศึกษา และ
คาธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

• บันทึกขอมูลประวัตินักศึกษาใหม 

9 - 16 มิ.ย. 66 ผูมีสิทธิ์เขา

ศึกษา 

สงเอกสารเอกรายงานตัวนักศึกษาใหม ท่ีเว็บไซต https://ascar.rmutk.ac.th 9 – 19 มิถุนายน 2566 

เปดภาคการศึกษาท่ี 1/2566 19 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัย 

2. ปฏิทินการดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก 

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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ปฏิทินการดําเนินการรับสมัครฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ผูสมัครจะตองศึกษาและติดตามกำหนดการ

ขาวสารตาง ๆ ประกาศจากเว็บไซต www.mytcas.com และเว็บไซตรับสมัครของมหาวิทยาลัย https://admissions.rmutk.ac.th 

มหาวิทยาลัยจะไมรับผิดชอบขอมูลขาวสารท่ีมาจากแหลงเว็บไซตอ่ืนซ่ึงผูสมัครจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ไมไดท้ังสิ้น 

 

 

 

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

(คน) 

องคประกอบและคาน้ำหนักวิชา 

ท่ีใชในการคำนวณคะแนน (%) 

หลักสูตร 4 ป 

1 5010110 ศศ.บ. การทองเท่ียว (ปกติ) 60  GPAX ข้ันต่ำ 2.75 (100%) 

2 5010210 ศศ.บ. การโรงแรม (ปกติ) 15  GPAX ข้ันต่ำ 2.00 (100%) 

 

3 5010310 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารสากล (ปกติ) 

50 

60 

 GPAX ข้ันต่ำ 2.75 (100%) 

 

4 5010510 ศศ.บ. ภาษาญี่ปุน (ปกติ) 40 

45 

  GPAX ข้ันต่ำ 2.75 (90%) 

 A-level Jap ภาษาญี่ปุน ข้ันต่ำ 25 คะแนน (10%) 

5 5010710 ศศ.บ. ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

(ปกติ) 

40  GPAX ข้ันต่ำ 2.75 (100%) 

6 5010910 ศศ.บ. การออกแบบนวัตกรรม

ผลิตภัณฑภูมิปญญาไทย (ปกติ) 

15  GPAX ข้ันต่ำ 2.00 (20%) 

 TGAT ความถนัดท่ัวไป (20%) 

 TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร (30%) 

 TPAT21 ทัศนศิลป (30%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรที่เปดรับ 
  

 

คณะศิลปศาสตร 
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คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  4 ป 

การทองเท่ียว สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกสาย 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

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

และเครื่องด่ืม 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 หรอืคณะกรรมการสอบ

คัดเลือก 

- หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาผูสมัครสอบทุจริตในการสอบ หรือมีการปลอมแปลงเอกสารท่ีเก่ียวของ

กับการสอบ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบ และจะไมคืนคาใชจายท้ังหมดไมวากรณี

ใด ๆ ท้ังสิ้น 
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ลำดับ รหัส หลักสูตร จำนวนรับ 

(คน) 

องคประกอบและคาน้ำหนักวิชา 

ท่ีใชในการคำนวณคะแนน (%) 

หลักสูตร 4 ป 

1 5020310 วท.บ. เคมี (ปกติ) 50  GPAX ข้ันต่ำ 2.00 (100%) หรือ 

 GED Score ข้ันต่ำ 145 คะแนน (100%) 

2 5020710 ทล.บ. ออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ปกติ) 

10 

30 

 TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร ข้ันต่ำ 20 

คะแนน (50%) 

 TPAT21 ทัศนศิลป ข้ันต่ำ 10 คะแนน (20%) 

 TPAT4 ความถนัดสถาปตยกรรมศาสตร ข้ันต่ำ 

15 คะแนน (30%) 

3 5020810 ทล.บ. เทคโนโลยีการถายภาพ

และภาพยนตร (ปกติ) 

20  GPAX (100%) หรือ 

 GED Score ข้ันต่ำ 145 คะแนน (100%) 

4 5020910 ทล.บ. เทคโนโลยีการพิมพดิจิทัล

และออกแบบบรรจุภัณฑ (ปกติ) 

30  GPAX (40%) 

 TGAT ความถนัดท่ัวไป (40%) 

 TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร (20%) 

5 5021010 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร / 

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ปกติ) 

30  GPAX (40%) 

 TGAT ความถนัดท่ัวไป (30%) 

 TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร (30%) 

6 5021210 ทล.บ. เทคโนโลยีเครื่องเรือน

และการออกแบบ (ปกติ) 

30  GPAX (100%) 

7 5021410 วท.บ. เทคโนโลยีและการจัดการ

ความปลอดภัยของอาหาร (ปกติ) 

30  GPAX ข้ันต่ำ 2.00 (100%) หรือ 

 GED Score ข้ันต่ำ 145 คะแนน (100%) 

 

หลักสูตรที่เปดรับ 
  

 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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ลำดับ รหัส หลักสูตร จำนวนรับ 

(คน) 

องคประกอบและคาน้ำหนักวิชา 

ท่ีใชในการคำนวณคะแนน (%) 

8 5021610 ทล.บ. เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและ

สื่อสารมวลชน (ปกติ) 

20  TGAT2 การคิดอยางมีเหตุผล ข้ันต่ำ 10 

คะแนน (10%) 

 TGAT3 สมรรถนะการทำงาน ข้ันต่ำ 10 

คะแนน (20%) 

 TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร ข้ันต่ำ 10 

คะแนน (10%) 

 TPAT21 ทัศนศิลป ข้ันต่ำ 10 คะแนน (60%) 

9 5021710 วท.บ. วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ

และความงาม (ปกติ) 

40 

50 

 GPAX ข้ันต่ำ 2.00 (10%) หรือ GED Score 

ข้ันต่ำ 145 คะแนน (10%) 

 TGAT ความถนัดท่ัวไป (30%) 

 TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร (30%) 

 A-level Sci วิทยาศาสตรประยุกต (30%) 

10 5021810 วท.บ. เทคโนโลยีชวีภาพเพ่ือ

อุตสาหกรรมเกษตรและ

สิ่งแวดลอม (ปกติ) 

30  GPAX (20%) 

 TGAT ความถนัดท่ัวไป ข้ันต่ำ 1 คะแนน 

(40%) 

 TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร ข้ันต่ำ 1 คะแนน (40%) 

11 5021910 วท.บ. เทคโนโลยีพลังงานเพ่ือ

สิ่งแวดลอม (ปกติ) 

30  TGAT ความถนัดท่ัวไป ข้ันต่ำ 20 คะแนน 

(30%) 

 TGAT2 การคิดอยางมีเหตุผล ข้ันต่ำ 20 

คะแนน (20%) 

 TGAT3 สมรรถนะการทำงาน ข้ันต่ำ 20 

คะแนน (30%) 

 TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร ข้ันต่ำ 20 คะแนน (20%) 
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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) หรอืเทียบเทา 

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 

 

เทคโนโลยีการพิมพดิจิทัลและ

ออกแบบบรรจุภัณฑ 

(1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

(2) ตองมีใบรับรองแพทย ท่ีผานการทดสอบตาไมบอดสีและความไมพิการทาง

รางกาย มาในใบรับรองแพทยดวย (สามารถเขารับการทดสอบตาบอดสีไดตาม

โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ คลินิคท่ีสามารถทดสอบตาบอดสีได) 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
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คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

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. ประกอบธรุกิจสวนตัว 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร)   

1. เจาหนาท่ีควบคุมคุณภาพ (QC : Line , Lab) 

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

3. เจาหนาท่ีตรวจสอบคุณภาพ (Inspector) 

4. เจาหนาท่ีวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร (R&D)  

5. เจาหนาท่ีควบคุมการผลิต (Production: line production , packing)  

6. เจาหนาท่ีวางแผนการผลิต (Planing)  

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

1.  นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 

2.  นักวิเคราะหและออกแบบระบบงานทางคอมพิวเตอร 

3. วิศวกรขอมูล/ นักวิทยาศาสตรขอมูล 

4.  นักวิเคราะหขอมูล 

5. นักออกแบบระบบปญญาประดิษฐ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

1.  ผูดูแลระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

2. ผูทดสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ผูแลความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร 

4. นักพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 
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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 

เทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)  

1. นักออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

2. นักวิชาการทางดานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑในภาคราชการและเอกชน 

3. ผูจัดการฝายออกแบบและผลิตในสถานประกอบการ 

4. อาชีพอิสระทางดานการออกแบบ พัฒนาและจำหนายผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
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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 ยทููบเบอร 

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 
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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 

- มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมจัดการเรียนการสอน ในกรณีท่ีหลักสูตรมีจำนวนผูขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา

ไมเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

- คุณสมบัติของผูเขาศึกษา เกณฑการคัดเลือก และจำนวนการรับ อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม

โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

- สำหรับผูท่ีไมเขาเกณฑดังกลาวใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร หรือคณะกรรมการสอบ

คัดเลือก 

- หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาผูสมัครสอบทุจริตในการสอบ หรือมีการปลอมแปลงเอกสารท่ีเกี่ยวของกับ

การสอบ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตัดสิทธ์ิในการสมัครสอบ และจะไมคืนคาใชจายท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ 

ท้ังส้ิน 
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ลำดับ รหัส หลักสูตร 
จำนวนรับ 

(คน) 
องคประกอบและคาน้ำหนักวิชา 

ท่ีใชในการคำนวณคะแนน (%) 

หลักสูตร 4 ป 

1 5031710 อส.บ. เทคโนโลยียานยนตสมัยใหม (ปกติ) 10  GPAX ข้ันต่ำ 2.00 (100%) 

 

2 5031810 ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (ปกติ) 15  GPAX (100%) 

 

3 5031910 ค.อ.บ. อุตสาหการ (ปกติ) 15  GPAX (100%) 

 

4 5032010 อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

สมัยใหม (วิชาเอกวิศวกรรมการผลิต) 

(ปกติ) 

20  GPAX (100%) 

 

5 5032020 อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

สมัยใหม (วิชาเอกเทคโนโลยีโลหการและ

นวัตกรรมวัสดุ) (ปกติ) 

20  GPAX (100%) 

 

6 5032030 อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

สมัยใหม (วิชาเอกวิศวกรรมเครื่องกลและ

พลังงาน) (ปกติ) 

20  GPAX (100%) 

 

 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  4 ป 

วิศวกรรมเครื่องกล 

(ตองสอบใบประกอบวิชาชีพครู) 

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

 

อุตสาหการ  

(ตองสอบใบประกอบวิชาชีพครู) 

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
  

 

หลักสูตรที่เปดรับ 
  

 

คณะครุศาสตรอตุสาหกรรม 
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คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  4 ป 

เทคโนโลยยีานยนตสมัยใหม 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 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (อุตสาหการ) 

 (1) ครู/อาจารยในสถานศึกษาของภาครัฐ และเอกชน 

 (2)  วิทยากร/ผูฝกอบรมในสถานประกอบการ 

 (3)  ผูบริหาร/หัวหนางานดานอุตสาหกรรม 

 (4) ผูบริหาร/หัวหนางานศูนยฝกอบรมในโรงงานอุตสาหกรรม 

 (5)  ผูบริหารโครงการดานอุตสาหกรรม 

 (6)  ผูปฏิบัติงานท่ีมีทักษะวิชาชีพชั้นสูง 

 (7)  ประกอบอาชีพอิสระท่ีเก่ียวของกับงานในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 
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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 

(8) ผูชวยวิจัยในสถาบันวิจัย  

(9) ผูประกอบการอิสระดานวิศวกรรมและเทคโนโลย ี

 

 

 

  

  

 

หมายเหตุ 

- ผูสมัครสอบคัดเลือกตองมีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ 

- มหาวิทยาลยัขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมจัดการเรียนการสอน ในกรณทีี่หลักสูตรมีจำนวนผูข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาไม

เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

- คุณสมบัติของผูเขาศึกษา เกณฑการคัดเลือก และจำนวนการรับ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

มิตองแจงใหทราบลวงหนา 

- สำหรับผูที่ไมเขาเกณฑดังกลาวใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร หรือคณะกรรมการสอบคัดเลือก 

- หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาผูสมัครสอบทุจริตในการสอบ หรือมีการปลอมแปลงเอกสารที่เก่ียวของกับการ

สอบ มหาวิทยาลัยจะดำเนนิการตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบ และจะไมคืนคาใชจายทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
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ลำดับ รหัส หลักสูตร 
จำนวนรับ 

(คน) 
องคประกอบและคาน้ำหนักวิชา 

ท่ีใชในการคำนวณคะแนน (%) 

หลักสูตร 4 ป 

1 5040110 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปกติ) 20  GPAX ข้ันต่ำ 2.50 (100%) 

2 5040210 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปกติ) 15 

40 

 GPAX ข้ันต่ำ 2.70 (100%) 

3 5040310 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (ปกติ) 15 

20 

 GPAX ข้ันต่ำ 2.50 (100%) 

4 5040410 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปกติ) 10  GPAX (100%) หรือ 

 GED Score ข้ันต่ำ 145 คะแนน (100%) 

5 5040610 วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ

โทรคมนาคม (ปกติ) 

30  GPAX ข้ันต่ำ 2.00 (100%) หรือ 

 GED Score ข้ันต่ำ 145 คะแนน (100%) 

6 5040810 วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปกติ) 40 

80 

 GPAX ข้ันต่ำ 2.50 (100%) หรือ 

 GED Score ข้ันต่ำ 145 คะแนน (100%) 

7 5041110 วศ.บ. วิศวกรรมสำรวจ (ปกติ) 20 

80 

 GPAX ข้ันต่ำ 2.00 (100%) 

8 5041210 วศ.บ. วิศวกรรมซอมบำรุงอากาศ

ยาน (ปกติ) 

5  GPAX (100%) 

9 5041310 วศ.บ. วิศวกรรมอัตโนมัติและ

หุนยนต (ปกติ) 

10  GPAX ข้ันต่ำ 2.00 (100%) 

10 5041910 วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอรและ

ระบบไอโอที (ปกติ) 

60  GPAX ข้ันต่ำ 2.00 (100%) หรือ 

 GED Score ข้ันต่ำ 145 คะแนน (100%) 

 

 

หลักสูตรที่เปดรับ 
  

 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
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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 โดยมีจำนวนหนวยกิตของของกลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตรไมนอยกวา 15 หนวยกิต และ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรไม

นอยกวา 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 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

และโทรคมนาคม 

 (1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

 (2) สำหรับผูท่ีสมัครโดยใชวุฒิ GED ตองมีผลคะแนนสอบ ไมนอยกวา 145 คะแนน 

วิศวกรรมเคมี  (1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การงานอาชีพและเทคโนโลย ีและ ภาษาตางประเทศ 

โดยมีจำนวนหนวยกิต ข้ันต่ำของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 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 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร

และระบบไอโอที 

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

 

 

 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

1. พนักงานในสถานประกอบการ ในตำแหนงวิศวกรโยธา 

2. เจาหนาท่ีของรัฐ ในตำแหนงวิศวกรโยธา 

3. ประกอบธรุกิจของตนเองดานวิศวกรรมโยธา 

4. วิศวกรโยธาปฏิบตัิการ 

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 



 

- 23 - 

 

ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปการศึกษา 2566 ประเภท TCAS3 Admission 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

V4 24 ก.พ. 66 

 

 

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 



 

- 24 - 

 

ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปการศึกษา 2566 ประเภท TCAS3 Admission 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

V4 24 ก.พ. 66 

 

 

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) 

องคประกอบและคาน้ำหนักวิชา 

ท่ีใชในการคำนวณคะแนน (%) 

หลักสูตร 4 ป 

1 5050210 บธ.บ. การตลาด กลุมวิชาการบริหาร

การตลาด (ปกติ) 

40  GPAX (100%) 

 

2 5050212 บธ.บ. การตลาด กลุมวิชาการบริหาร

การตลาด (พิเศษ) 

30  GPAX (100%) 

 

3 5050220 บธ.บ. การตลาด กลุมวิชาการตลาด

ระหวางประเทศ (ปกติ) 

40  GPAX (100%) 

 

4 5050310 บธ.บ. การจัดการธุรกิจสมัยใหม กลุม

วิชาการจัดการท่ัวไป (ปกติ) 

40  GPAX ข้ันต่ำ 2.00 (20%) 

 TGAT ความถนัดท่ัวไป (30%) 

 TGAT2 การคิดอยางมีเหตุผล (30%) 

 TGAT3 สมรรถนะการทำงาน (20%) 

5 5050320 บธ.บ. การจัดการธุรกิจสมัยใหม กลุม

วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย (ปกติ) 

40  GPAX ข้ันต่ำ 2.00 (20%) 

 TGAT ความถนัดท่ัวไป (30%) 

 TGAT2 การคิดอยางมีเหตุผล (30%) 

 TGAT3 สมรรถนะการทำงาน (20%) 

6 5050410 บช.บ. การบัญช ี(ปกติ) 80  GPAX ข้ันต่ำ 2.50 

 TGAT ความถนัดท่ัวไป (100%) 

7 5050610 บธ.บ. การเงินและนวัตกรรมทางการเงิน 

(ปกติ) 

20  GPAX ข้ันต่ำ 2.00 

 TGAT ความถนัดท่ัวไป (100%) 

8 5050710 บธ.บ. การสื่อสารธุรกิจระหวางประเทศ 

(ปกติ)   

20  GPAX ข้ันต่ำ 2.50 (20%) 

 TGAT ความถนัดท่ัวไป (30%) 

 TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (30%) 

 TGAT2 การคิดอยางมีเหตุผล (20%) 

หลักสูตรที่เปดรับ 
  

 

คณะบริหารธุรกิจ 
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ลำดับ รหัส หลักสูตร 
จำนวนรับ 

(คน) 

องคประกอบและคาน้ำหนักวิชา 

ท่ีใชในการคำนวณคะแนน (%) 

9 5050910 บธ.บ. การประเมินราคาทรัพยสิน (ปกติ) 30  GPAX ข้ันต่ำ 2.00 (100%) 

10 5051020 ทล.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจ

ดิจิทัล (ปกติ)   

20  GPAX ข้ันต่ำ 2.25 (20%) 

 TGAT ความถนัดท่ัวไป (70%) 

 A-level Math2 คณิตศาสตรประยุกต 2 

(พ้ืนฐาน) (10%) 

11 5051110 บธ.บ. ธุรกิจการบิน (ปกติ)   10  GPAX ข้ันต่ำ 2.00 (10%) 

 TGAT ความถนัดท่ัวไป (30%) 

 TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (10%) 

 TGAT2 การคิดอยางมีเหตุผล (30%) 

 TGAT3 สมรรถนะการทำงาน (20%) 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติมของ หลักสูตร บธ.บ. การตลาด กลุมวิชาการบรหิารการตลาด (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 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
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คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

การสื่อสารธุรกิจระหวางประเทศ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

การประเมินราคาทรพัยสิน 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 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจสมัยใหม)    

1. เจาหนาท่ีฝายธุรการ 

2. เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

3. เจาหนาท่ีฝายนโยบายและแผน 

4. เจาหนาท่ีฝายประชาสัมพันธ/บริการลูกคา 

5. เจาหนาท่ีฝายฝกอบรม 

6. เจาหนาท่ีติดตอประสานงาน 

7. ผูจัดการท่ัวไป ผูจัดการทรัพยากรมนุษย 

8. เจาหนาท่ีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย 

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 
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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 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การประเมินราคาทรัพยสิน) 

1. ประกอบธุรกิจสวนตัวดานอสังหาริมทรัพย 

2. นักประเมินราคาทรัพยสินหนวยงานภาคเอกชน 

3. นักประเมินราคาทรัพยสินหนวยงานภาครัฐ 

4. เจาหนาท่ีประเมินราคาหลักประกันของสถาบันการเงิน 

5. นักพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย 

6. นักวิเคราะหการลงทุนอสังหาริมทรัพย 

7. นักวิจัยดานอสังหาริมทรัพย 

8. นักการตลาดอสังหาริมทรัพย 
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9. งานดานการบริหารทรัพยสิน 

10. นายหนาอสังหาริมทรัพย 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจการบิน) 

1. พนักงานตอนรับบนเครื่องบินและพนักงานบริการภาคพ้ืนประจำสายการบิน 

2. พนักงานสวนอำนวยการบินและสวนประสานงานปฏิบัติการบิน 

3. งานดานผูใหบริการและปฏิบัติงานในทาอากาศยาน 

4. งานดานการขนสงสินคาทางอากาศ 

5. งานดานบริษัทผูใหบริการดานโลจิสติกส 

6. งานดานบริษัทผูใหบริการสำรองท่ีนั่งโดยสารสายการบิน 

7. งานดานหนวยงานการบินพลเรือน 

8. งานดานหนวยงานวิทยุการบิน 

9. ศึกษาตอเพ่ือสอบเปนนักบินพาณิชย 

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 
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เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล) 

1.  นักวิเคราะหขอมูล 

2.  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.  นักการตลาดสมัยใหมโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Marketing) 

4.  เจาของธุรกิจท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการทำธุรกิจ 

5.  นักวิจัยธุรกิจดิจิทัล 

6.  ผูเชี่ยวชาญและใหคำปรึกษาดานการทำธุรกิจออนไลน 

7.  ท่ีปรึกษางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานธุรกิจ 

8. นักทดสอบระบบ 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

- ผูสมัครสอบคัดเลือกตองมีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ 

- มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมจัดการเรียนการสอน ในกรณีท่ีหลักสูตรมีจำนวนผูข้ึนทะเบียนเปน

นักศึกษาไมเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

- คุณสมบัติของผูเขาศึกษา เกณฑการคัดเลือก และจำนวนการรับ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ

เหมาะสมโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

- สำหรับผูท่ีไมเขาเกณฑดังกลาวใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร หรือคณะกรรมการสอบคัดเลือก 

- หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาผูสมัครสอบทุจริตในการสอบ หรือมีการปลอมแปลงเอกสารท่ีเก่ียวของกับการ

สอบ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบ และจะไมคืนคาใชจายท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
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ลำดับ รหัส หลักสูตร 
จำนวนรับ 

(คน) 

องคประกอบและคาน้ำหนักวิชา 

ท่ีใชในการคำนวณคะแนน (%) 

หลักสูตร 4 ป 

1 5060210 คศ.บ. อาหารและโภชนาการ (ปกติ) 20  GPAX ข้ันต่ำ 2.00 (100%) 

2 5060310 ศษ.บ. คหกรรมศาสตรศึกษา (ปกติ) 20  GPAX ข้ันต่ำ 2.00 (100%) 

3 5060610 วท.บ. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร (ปกติ) 

40  GPAX ข้ันต่ำ 2.00 (100%) 

4 5060810 คศ.บ. เทคโนโลยีเสื้อผาและแพตเทิรน 

(ปกติ) 

25  GPAX ข้ันต่ำ 2.00 (100%) 

5 5060910 ทล.บ. การออกแบบแฟชั่น (ปกติ) 25  GPAX ข้ันต่ำ 2.00 (100%) 

6 5061010 คศ.บ. ธุรกิจอาหาร (ปกติ) 10  GPAX ข้ันต่ำ 2.00 (100%) 

7 5061210 วท.บ. อาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ 

(ปกติ) 

60  GPAX ข้ันต่ำ 2.00 (100%) 

 

 

 

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  

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
  

 

หลักสูตรที่เปดรับ 
  

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
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คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ป 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร 

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรยีนวิทย-คณิต หรือ

ศิลป-คำนวณ โดยมีจำนวนหนวยกิตข้ันต่ำของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมนอย

กวา 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 

5. ผูประกอบอาชีพใหบริการดานอาหารและสุขภาพ ในภาครัฐ และเอกชน  เชน  หนวยงานราชการ   

สถานสงเคราะหเด็ก/คนชรา  มูลนิธิการกุศลดานอาหาร และโภชนาการ 

6. ผูเผยแพรวัฒนธรรมดานอาหารไทย ท้ังใน และตางประเทศ   

 

 

 

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 
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คหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเส้ือผาและแพตเทิรน) 

1. หัวหนาแพตเทิรนและเสื้อตัวอยาง 

2. หัวหนาวางแบบตัด 

3. หัวหนาควบคุมการผลิต 

4. หัวหนาตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ   

5. ครูฝกอบรมการสรางแพตเทิรนและตัดเย็บเสื้อผา 

6. นักจัดการเครื่องแตงกายและถายภาพงานแฟชั่น 

7. นักออกแบบเสื้อผาและผลิตภัณฑสิ่งทอ 

8. นักบริหารจัดการสินคาแฟชั่น 

9. ประกอบธุรกิจดานเทคโนโลยีเสื้อผาและแพตเทิรน 

10.  พนักงานหรือเจาหนาท่ีในหนวยงานราชการและเอกชน 

คหกรรมศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจอาหาร) 

1. ผูประกอบการดานอาหาร เชฟหรือ พอครัวในโรงแรม ภัตตาคาร รานอาหาร เรือเดิน 

สมุทรหรือสายการบินท้ังในและตางประเทศ 

2. ผูจัดการหรือเจาของกิจการดานธุรกิจอาหาร  

3. นักออกแบบอาหาร 

4. อาจารยสอนดานอาหาร 

5. วิทยากรแนะนำ สาธิตสินคาดานอาหารและสุขภาพ 

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. นักออกแบบรูปแบบการแตงกาย (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) 
องคประกอบและคาน้ำหนักวิชา 

ท่ีใชในการคำนวณคะแนน (%) 

หลักสูตร 4 ป 

1 5071810 วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งทอ (ปกติ) 30  GPAX (100%) 

 

2 5072010 ทล.บ. ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น (ปกติ) 60  GPAX (100%) หรือ 

GED Score ข้ันต่ำ 145 คะแนน (100%) 

3 5072210 บธ.บ. ผูประกอบการธุรกิจแฟชั่น (ปกติ) 60  GPAX (100%) หรือ 

GED Score ข้ันต่ำ 145 คะแนน (100%) 

4 5072212 บธ.บ. ผูประกอบการธรุกิจแฟชัน่ (พิเศษ) 60  GPAX (100%) หรือ 

GED Score ข้ันต่ำ 145 คะแนน (100%) 

การจัดการเรียนการสอน 

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

เวลา 08.00 - 21.00 น. 

 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  4 ป 

เทคโนโลยีสิ่งทอ  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 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
  

 

หลักสูตรที่เปดรับ 
  

 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
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คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

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 

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 

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 
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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 

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 
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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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วัน/เดือน/ป รายละเอียด 

30 ตุลาคม 2565 เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรเปน อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการสมัยใหม หนาท่ี 15 16 

และ 17 

30 ตุลาคม 2565 เพ่ิมขอมูลหลักสูตร บธ.บ. ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ หนาท่ี 26 27 

และ 29 

23 กุมภาพันธ 2566 ปรับปรุงขอมูลจำนวนการรับ ดังนี้ 

• ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (ปกติ) 

• ศศ.บ. ภาษาญี่ปุน (ปกติ) 

• ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ปกติ) 

• วท.บ. วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพและความงาม (ปกติ) 

• วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปกติ) 

• วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (ปกติ) 

• วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปกติ) 

• วศ.บ. วิศวกรรมสำรวจ (ปกติ) 

 

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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