
  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 4 Admission) 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

ที่ตั้ง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขท่ี 2 ถนนนางล้ินจ่ี แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

เบอรโทรศัพท 02-287-9625   เว็บไซต www.admissions.rmutk.ac.th 

คุณสมบัติเฉพาะ 

คุณสมบัติของผูสมัครสอบคัดเลือกฯ 

1. เปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร

2. ไมเปนคนวิกลจริตหรือโรคติดตอรายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคท่ีจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา

3. ไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียอยางรายแรง

4. กรณีไดรับการสอบสัมภาษณ ผูสมัครตองแตงกายสุภาพ เรียบรอย ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพกําหนด

5. มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม เชน  กริยาทาทาง การพูดจา และการแสดงความคิดเห็น

คณะศิลปศาสตร 

 สาขาวิชาการโรงแรม    นักศึกษาชาย  ตองมีสวนสูงไมตํ่ากวา 165 เซ็นติเมตร / นักศึกษาหญิง ตองมี

สวนสูงไมตํ่ากวา 155 เซ็นติเมตร ไมพิการทางรางกาย  นํ้าหนักเหมาะสมกับสวนสูงเพ่ือความหมาะสมกับ

งานอาชีพการโรงแรม

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล    มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษพูดส่ือสารใน

ชีวิตประจําวันได 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 สาขาวิชาเคมี    สําเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และตองมีผลการเรียนกลุมสาระการ

เรียนรูทาง วิทยาศาสตร รวมกับ คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต

 สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร    สําเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา และตองมีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูทางวิทยาศาสตร รวมกับ

คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ    ตองมีใบรับรองแพทยท่ีผานการทดสอบตาบอดสีดวยการทดสอบแบบ

Ishihara test  โดยใหอานเฉพาะ 21 แผนแรก หากอานไดถูกตองมากกวาหรือเทากับ 17 แผนถือวาไมมีตา

บอดสี หากอานไดนอยกวา 17 แผน ถือวาไมผานการทดสอบ และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับเขา

ศึกษา ท้ังน้ีในสวนของใบรับรองแพทยจะตองระบุผลการทดสอบ Ishihara test และความไมพิการทาง

รางกาย มาในใบรับรองแพทยดวย (สามารถเขารับการทดสอบตาบอดสีไดตาม โรงพยาบาลรัฐ หรือ

โรงพยาบาลเอกชน หรือ คลินิคท่ีสามารถทดสอบตาบอดสีดวยวิธี Ishihara test ได)
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 สาขาวิชาเทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร    ตองมีใบรับรองแพทยท่ีผานการทดสอบตาบอดสีดวย

การทดสอบแบบ Ishihara test  โดยใหอานเฉพาะ 21 แผนแรก หากอานไดถูกตองมากกวาหรือเทากับ 17 

แผนถือวาไมมีตาบอดสี หากอานไดนอยกวา 17 แผน ถือวาไมผานการทดสอบ และมหาวิทยาลัยขอสงวน

สิทธ์ิในการไมรับเขาศึกษา ท้ังน้ีในสวนของใบรับรองแพทยจะตองระบุผลการทดสอบ Ishihara test และ

ความไมพิการทางรางกาย มาในใบรับรองแพทยดวย (สามารถเขารับการทดสอบตาบอดสีไดตาม 

โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ คลินิคท่ีสามารถทดสอบตาบอดสีดวยวิธี Ishihara test ได) 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง    ตองมีใบรับรองแพทยท่ีผานการทดสอบตาบอด

สีดวยการทดสอบแบบ Ishihara test  โดยใหอานเฉพาะ 21 แผนแรก หากอานไดถูกตองมากกวาหรือ

เทากับ 17 แผนถือวาไมมีตาบอดสี หากอานไดนอยกวา 17 แผน ถือวาไมผานการทดสอบ และมหาวิทยาลัย

ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับเขาศึกษา ท้ังน้ีในสวนของใบรับรองแพทยจะตองระบุผลการทดสอบ Ishihara test 

และความไมพิการทางรางกาย มาในใบรับรองแพทยดวย (สามารถเขารับการทดสอบตาบอดสีไดตาม 

โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ คลินิคท่ีสามารถทดสอบตาบอดสีดวยวิธี Ishihara test ได) 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป ปกติ     สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ม.6) โดยจะตองมีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูทาง วิทยาศาสตร รวมกับ คณิตศาสตร หรือกลุม

สาระการเรียนรูอ่ืน ๆ หรือเทียบเทา โดยใหเปนไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร หรือ มี

คุณสมบัติอ่ืน  ๆตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป ปกติ    สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ม.6) โดยจะตองมีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูทาง วิทยาศาสตร รวมกับ คณิตศาสตร หรือกลุม

สาระการเรียนรูอ่ืน ๆ หรือเทียบเทา โดยใหเปนไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร หรือ มี

คุณสมบัติอ่ืน  ๆตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา    สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยจะตองมีผลการเรียน

กลุมสาระการเรียนรูทาง วิทยาศาสตร รวมกับ คณิตศาสตร ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา    สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียน คณิตศาสตร – 

วิทยาศาสตร 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล    สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยจะตองมีผลการ

เรียนกลุมสาระการเรียนรูทาง วิทยาศาสตร รวมกับ คณิตศาสตร ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยจะตองมีผลการ

เรียนกลุมสาระ 

การเรียนรูทาง วิทยาศาสตร รวมกับ คณิตศาสตร ไมนอยกวา 44 หนวยกิต 
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 สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ    สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยจะตองมีผลการเรียน

กลุมสาระการเรียนรูทาง วิทยาศาสตร รวมกับ คณิตศาสตร ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยจะตองมีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูทาง 

วิทยาศาสตร รวมกับ คณิตศาสตร ไมนอยกวา 20 หนวยกิต 

- ตองมีใบรับรองแพทยท่ีผานการทดสอบตาบอดสีดวยการทดสอบแบบ Ishihara test  โดยใหอานเฉพาะ 

21 แผนแรก หากอานไดถูกตองมากกวาหรือเทากับ 17 แผนถือวาไมมีตาบอดสี หากอานไดนอยกวา 17 

แผน ถือวาไมผานการทดสอบ และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับเขาศึกษา ท้ังน้ีในสวนของ

ใบรับรองแพทยจะตองระบุผลการทดสอบ Ishihara test และความไมพิการทางรางกาย มาในใบรับรอง

แพทยดวย (สามารถเขารับการทดสอบตาบอดสีไดตาม โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ 

คลินิคท่ีสามารถทดสอบตาบอดสีดวยวิธี Ishihara test ได) 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยจะตองมีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูทาง 

วิทยาศาสตร รวมกับ คณิตศาสตร ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

- ตองมีใบรับรองแพทยท่ีผานการทดสอบตาบอดสีดวยการทดสอบแบบ Ishihara test  โดยใหอานเฉพาะ 

21 แผนแรก หากอานไดถูกตองมากกวาหรือเทากับ 17 แผนถือวาไมมีตาบอดสี หากอานไดนอยกวา 17 

แผน ถือวาไมผานการทดสอบ และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับเขาศึกษา ท้ังน้ีในสวนของ

ใบรับรองแพทยจะตองระบุผลการทดสอบ Ishihara test และความไมพิการทางรางกาย มาในใบรับรอง

แพทยดวย (สามารถเขารับการทดสอบตาบอดสีไดตาม โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ 

คลินิคท่ีสามารถทดสอบตาบอดสีดวยวิธี Ishihara test ได) 

 สาขาวิชาวิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน 

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือเทียบเทา หรือมี

คุณสมบัติอ่ืน  ๆตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

- ตองมีใบรับรองแพทยท่ีผานการทดสอบตาบอดสีดวยการทดสอบแบบ Ishihara test  โดยใหอานเฉพาะ 

21 แผนแรก หากอานไดถูกตองมากกวาหรือเทากับ 17 แผนถือวาไมมีตาบอดสี หากอานไดนอยกวา 17 

แผน ถือวาไมผานการทดสอบ และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับเขาศึกษา ท้ังน้ีในสวนของ

ใบรับรองแพทยจะตองระบุผลการทดสอบ Ishihara test และความไมพิการทางรางกาย มาในใบรับรอง

แพทยดวย (สามารถเขารับการทดสอบตาบอดสีไดตาม โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ 

คลินิคท่ีสามารถทดสอบตาบอดสีดวยวิธี Ishihara test ได) 
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 สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติและหุนยนต 

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือเทียบเทา หรือมี

คุณสมบัติอ่ืน  ๆตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

- ตองมีใบรับรองแพทยท่ีผานการทดสอบตาบอดสีดวยการทดสอบแบบ Ishihara test  โดยใหอานเฉพาะ 

21 แผนแรก หากอานไดถูกตองมากกวาหรือเทากับ 17 แผนถือวาไมมีตาบอดสี หากอานไดนอยกวา 17 

แผน ถือวาไมผานการทดสอบ และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับเขาศึกษา ท้ังน้ีในสวนของ

ใบรับรองแพทยจะตองระบุผลการทดสอบ Ishihara test และความไมพิการทางรางกาย มาในใบรับรอง

แพทยดวย (สามารถเขารับการทดสอบตาบอดสีไดตาม โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ 

คลินิคท่ีสามารถทดสอบตาบอดสีดวยวิธี Ishihara test ได) 

 สาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมการผลิตความแมนยําสูง 

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย-คณิต หรือเทียบเทา หรือมีคุณสมบัติอ่ืน  ๆ

ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

- ตองมีใบรับรองแพทยท่ีผานการทดสอบตาบอดสีดวยการทดสอบแบบ Ishihara test  โดยใหอานเฉพาะ 

21 แผนแรก หากอานไดถูกตองมากกวาหรือเทากับ 17 แผนถือวาไมมีตาบอดสี หากอานไดนอยกวา 17 

แผน ถือวาไมผานการทดสอบ และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับเขาศึกษา ท้ังน้ีในสวนของ

ใบรับรองแพทยจะตองระบุผลการทดสอบ Ishihara test และความไมพิการทางรางกาย มาในใบรับรอง

แพทยดวย (สามารถเขารับการทดสอบตาบอดสีไดตาม โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ 

คลินิคท่ีสามารถทดสอบตาบอดสีดวยวิธี Ishihara test ได) 

คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอ 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (วิทย-คณิต) หรือ (ศิลป-คํานวณ) หรือมีคุณสมบัติ

อ่ืน  ๆตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

- ตองมีใบรับรองแพทยท่ีผานการทดสอบตาบอดสีดวยการทดสอบแบบ Ishihara test  โดยใหอานเฉพาะ 

21 แผนแรก หากอานไดถูกตองมากกวาหรือเทากับ 17 แผนถือวาไมมีตาบอดสี หากอานไดนอยกวา 17 

แผน ถือวาไมผานการทดสอบ และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับเขาศึกษา ท้ังน้ีในสวนของ

ใบรับรองแพทยจะตองระบุผลการทดสอบ Ishihara test และความไมพิการทางรางกาย มาในใบรับรอง

แพทยดวย (สามารถเขารับการทดสอบตาบอดสีไดตาม โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ 

คลินิคท่ีสามารถทดสอบตาบอดสีดวยวิธี Ishihara test ได) 
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 สาขาวิชานวัตกรรมส่ิงทอ 

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา หรือมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

- ตองมีใบรับรองแพทยท่ีผานการทดสอบตาบอดสีดวยการทดสอบแบบ Ishihara test  โดยใหอานเฉพาะ 

21 แผนแรก หากอานไดถูกตองมากกวาหรือเทากับ 17 แผนถือวาไมมีตาบอดสี หากอานไดนอยกวา 17 

แผน ถือวาไมผานการทดสอบ และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับเขาศึกษา ท้ังน้ีในสวนของ

ใบรับรองแพทยจะตองระบุผลการทดสอบ Ishihara test และความไมพิการทางรางกาย มาในใบรับรอง

แพทยดวย (สามารถเขารับการทดสอบตาบอดสีไดตาม โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ 

คลินิคท่ีสามารถทดสอบตาบอดสีดวยวิธี Ishihara test ได) 

 สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน 

- ตองมีใบรับรองแพทยท่ีผานการทดสอบตาบอดสีดวยการทดสอบแบบ Ishihara test  โดยใหอานเฉพาะ 

21 แผนแรก หากอานไดถูกตองมากกวาหรือเทากับ 17 แผนถือวาไมมีตาบอดสี หากอานไดนอยกวา 17 

แผน ถือวาไมผานการทดสอบ และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับเขาศึกษา ท้ังน้ีในสวนของ

ใบรับรองแพทยจะตองระบุผลการทดสอบ Ishihara test และความไมพิการทางรางกาย มาในใบรับรอง

แพทยดวย (สามารถเขารับการทดสอบตาบอดสีไดตาม โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ 

คลินิคท่ีสามารถทดสอบตาบอดสีดวยวิธี Ishihara test ได) 
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1. แบบฟอรมการยืนยันเขาศึกษา/ไมใชสิทธ์ิท่ีจะเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบท่ี 4 ท่ีกรอก

ขอความครบถวน ถูกตอง ชัดเจน (ดาวนโหลดท่ี www.admissions.rmutk.ac.th) 

2. ใบแสดงผลการศึกษาฉบับท่ีมีตราประทับของสถาบันการศึกษา พรอมสําเนาขนาด A4 จํานวน 1 ฉบับ  

3. บัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารทางราชการอ่ืนท่ีมีรูปถายและหมายเลขประจําตัวประชาชน พรอม

สําเนา จํานวน 1 ฉบับ 

4. ใบรับรองแพทย จํานวน 1 ฉบับ โดยรับรองวามีรางกายปกติไมมีความพิการ และตาไมบอดสี (ทดสอบตา 

ไมบอดสีดวย Ishihara test) 

หมายเหตุ ใบรับรองแพทยเฉพาะสาขาวิชาท่ีระบุวาตองมีใบรับรองแพทย (ตรวจสอบรายละเอียดไดท่ี

หลักเกณฑการรับสมัครฯ) 

5. เอกสารอ่ืน  ๆประกอบการสัมภาษณ (ถามี)  

 

คณะ/หลักสูตร 
คาบํารุง

การศึกษาฯ 

(*) คาใชจาย 

แรกเขา

ศึกษา 

รวม 

คณะศิลปศาสตร 

การทองเท่ียว หลักสูตร 4 ป ปกติ 9,750 4,070 13,820 

การโรงแรม หลักสูตร 4 ป ปกติ 9,750 4,070 13,820 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล หลักสูตร 4 ป ปกติ 9,750 4,070 13,820 

ภาษาญ่ีปุน หลักสูตร 4 ป ปกติ 9,750 4,070 13,820 

ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร หลักสูตร 4 ป ปกติ 9,750 4,070 13,820 

การพัฒนาผลิตภัณฑภูมิปญญาไทย หลักสูตร 4 ป ปกติ 9,750 4,070 13,820 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

เคมี หลักสูตร 4 ป ปกติ 10,750 4,070 14,820 

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หลักสูตร 4 ป ปกติ 11,900 4,070 15,970 

เทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร หลักสูตร 4 ป ปกติ 11,900 4,070 15,970 

เทคโนโลยีการพิมพ หลักสูตร 4 ป ปกติ 11,900 4,070 15,970 

หลักฐานและเอกสารที่ใชในวันสอบสัมภาษณ (เฉพาะผูทีม่ีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ) 

อัตราการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน คาธรรมเนียมการศึกษา และคาสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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คณะ/หลักสูตร 
คาบํารุง

การศึกษาฯ 

(*) คาใชจาย 

แรกเขา

ศึกษา 

รวม 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

วิทยาการคอมพิวเตอร / เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ป ปกติ 10,750 4,070 14,820 

เทคโนโลยีเคร่ืองเรือนและการออกแบบ หลักสูตร 4 ป ปกติ 11,900 4,070 15,970 

เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร หลักสูตร 4 ป 

ปกติ 
11,900 4,070 15,970 

เทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง หลักสูตร 4 ป ปกติ 11,900 4,070 15,970 

วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพและความงาม หลักสูตร 4 ป ปกติ 10,750 4,070 14,820 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีอุตสาหการ หลักสูตร 4 ป ปกติ 11,900 4,070 15,970 

เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร หลักสูตร 4 ป ปกติ 11,900 4,070 15,970 

วิศวกรรมเคร่ืองกล หลักสูตร 5 ป ปกติ 11,900 4,070 15,970 

วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตร 5 ป ปกติ 11,900 4,070 15,970 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

วิศวกรรมโยธา หลักสูตร 4 ป ปกติ 11,900 4,070 15,970 

วิศวกรรมไฟฟา หลักสูตร 4 ป ปกติ 11,900 4,070 15,970 

วิศวกรรมเคร่ืองกล หลักสูตร 4 ป ปกติ 11,900 4,070 15,970 

วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตร 4 ป ปกติ 11,900 4,070 15,970 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม หลักสูตร 4 ป ปกติ 11,900 4,070 15,970 

วิศวกรรมสํารวจ หลักสูตร 4 ป ปกติ 11,900 4,070 15,970 

วิศวกรรมเคมี หลักสูตร 4 ป ปกติ 11,900 4,070 15,970 

วิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน หลักสูตร 4 ป ปกติ 67,700 4,070 71,770 

วิศวกรรมอัตโนมัติและหุนยนต หลักสูตร 4 ป ปกติ 11,900 4,070 15,970 

วิศวกรรมการผลิตความแมนยําสูง หลักสูตร 4 ป ปกติ 11,900 4,070 15,970 

คณะบริหารธุรกิจ 

การเงิน หลักสูตร 4 ป ปกติ 9,700 4,070 13,770 

การส่ือสารธุรกิจระหวางประเทศ หลักสูตร 4 ป ปกติ 9,700 4,070 13,770 

การประเมินราคาทรัพยสิน หลักสูตร 4 ป ปกติ 9,700 4,070 13,770 

ระบบสารสนเทศ หลักสูตร 4 ป ปกติ 11,200 4,070 15,270 
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คณะ/หลักสูตร 
คาบํารุง

การศึกษาฯ 

(*) คาใชจาย 

แรกเขา

ศึกษา 

รวม 

คณะบริหารธุรกิจ 

การบัญชี หลักสูตร 4 ป ปกติ 9,700 4,070 13,770 

การจัดการ กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป หลักสูตร 4 ป ปกติ 9,700 4,070 13,770 

การจัดการ กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย หลักสูตร 4 ป ปกติ 9,700 4,070 13,770 

การตลาด กลุมวิชาการบริหารการตลาด หลักสูตร 4 ป ปกติ 9,700 4,070 13,770 

การตลาด กลุมวิชาการตลาดระหวางประเทศ หลักสูตร 4 ป ปกติ 9,700 4,070 13,770 

เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล หลักสูตร 4 ป ปกติ 11,200 4,070 15,270 

การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ หลักสูตร 4 ป ปกติ  

(โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ) 
33,600 9,570 43,170 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

อาหารและโภชนาการ หลักสูตร 4 ป ปกติ 10,750 4,070 14,820 

อาหารและโภชนาการ หลักสูตร 4 ป สมทบ (เสาร-อาทิตย) 18,800 19,070 37,870 

เทคโนโลยีเส้ือผาและแพตเทิรน หลักสูตร 4 ป ปกติ 10,750 4,070 14,820 

การออกแบบแฟช่ัน หลักสูตร 4 ป ปกติ 10,750 4,070 14,820 

ธุรกิจอาหาร หลักสูตร 4 ป ปกติ 10,750 4,070 14,820 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตร 4 ป ปกติ 10,750 4,070 14,820 

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร หลักสูตร 4 ป ปกติ 10,750 4,070 14,820 

คหกรรมศาสตรศึกษา หลักสูตร 5 ป ปกติ 10,750 4,070 14,820 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

เทคโนโลยีส่ิงทอ หลักสูตร 4 ป ปกติ 11,900 4,070 15,970 

นวัตกรรมส่ิงทอ หลักสูตร 4 ป ปกติ 11,900 4,070 15,970 

ออกแบบส่ิงทอและแฟช่ัน หลักสูตร 4 ป ปกติ 11,900 4,070 15,970 

 

 

หมายเหตุ * คาใชจายแรกเขาศึกษาชําระเพียงครั้งเดียว  

               ขอมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ขอมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561 
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 คณะศิลปศาสตร 

 

 

หนา 1 
 

ปรับปรุงขอมูล ณ 11/5/62 

 

 

 

 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 

จํา
นว

นร
ับ 

องคประกอบกลุม/รูปแบบ 

19200151010 สาขาวิชาการทองเท่ียว 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

16 กลุมท่ี 6.2 การทองเท่ียวและโรงแรม รูปแบบท่ี 1 

19200151020 สาขาวิชาการโรงแรม 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

5 กลุมท่ี 6.2 การทองเท่ียวและโรงแรม รูปแบบท่ี 1 

19200151030 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

10 กลุมท่ี 9.2 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, นิเทศศาสตร, 

วารสารศาสตร, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

รัฐศาสตร, นิติศาสตร, สังคมวิทยา, สังคมสงเคราะหศาสตร - 

พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบท่ี 1 

 

 

 

สาขาวิชา / หลักสตูร ที่เปดรับ 

คณะศิลปศาสตร 
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 คณะศิลปศาสตร 

 

 

หนา 2 
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รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 

จํา
นว

นร
ับ 

องคประกอบกลุมที่/รูปแบบ 

19200151050 สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

15 กลุมท่ี 9.2 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, นิเทศศาสตร, วารสารศาสตร, 

อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, รัฐศาสตร, นิติศาสตร, สังคมวิทยา

, สังคมสงเคราะหศาสตร - พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบท่ี 2 

19200151060 สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

8 กลุมท่ี 9.2 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, นิเทศศาสตร, วารสารศาสตร, 

อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, รัฐศาสตร, นิติศาสตร, สังคมวิทยา

, สังคมสงเคราะหศาสตร - พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบท่ี 2 

19200151080 สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑภูมิปญญาไทย 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

30 กลุมท่ี 8 ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลป ศิลปประยุกต ดุริยางคศิลป นาฏศิลป 

ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 
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 คณะศิลปศาสตร 

 

 

หนา 3 
 

สาขาวิชา คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  4 ป 

การทองเท่ียว สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกสายหรือเทียบเทาหรือมีคุณสมบัติ

อ่ืน  ๆตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

การโรงแรม - สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา หรือมีคุณสมบัติอ่ืนตาม    

ขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

- คุณสมบัติเพิ่มเติม นักศึกษาชาย  ตองมีสวนสูงไมตํ่ากวา 165 เซ็นติเมตร / นักศึกษาหญิง 

ตองมีสวนสูงไมตํ่ากวา 155 เซ็นติเมตร ไมพิการทางรางกาย  นํ้าหนักเหมาะสมกับสวนสูง

เพ่ือความหมาะสมกับงานอาชีพการโรงแรม 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ส่ือสารสากล  

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

- คุณสมบัติเพิ่มเติม มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษพูดส่ือสารในชีวิตประจําวันได 

ภาษาญ่ีปุน - สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา หรือมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ 

ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร - สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา หรือมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ

ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

การพัฒนาผลิตภัณฑภูมิ

ปญญาไทย 

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  ทุกสาย หรือเทียบเทา หรือมี

คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว 

อาชีพเก่ียวกับธุรกิจนําเท่ียว ตัวแทนนําเท่ียว 

มัคคุเทศก (Tour Guide) /ผูแนะนําการเดินทาง (Travel Consultant)/ตัวแทนทองเท่ียว (Travel Agencies)/  

งานขายและการตลาด (Sales and Marketing)/งานออก ต๋ั วโดยสาร (Ticketing Officer)/งานจอง 

(Reservations Officer)/ฝายปฎิบัติการทัวร (Tour Operation)/พนักงานบนเรือสําราญ (Cruise Line Staff) 

ตําแหนงงานในองคกรท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว 

เจาหนาท่ีดานการทองเท่ียวกระทรวงทองเท่ียวและกีฬา / เจาหนาท่ีดานการทองเท่ียวการทองเท่ียวแหงประเทศ

ไทย / เจาหนาท่ีดานการทองเท่ียวกรมการทองเท่ียว /เจาหนาท่ีประจําแหลงทองเท่ียวภาครัฐบาลและเอกชน / 

นักพัฒนาการการทองเท่ียวองคการบริหารสวนตําบล  องคการบริหารสวนจังหวัด /ตํารวจทองเท่ียว กองบังคับ

การตํารวจทองเท่ียว / เจาหนาท่ีหนวยงานอุทยานแหงชาติ 

แนวทางประกอบอาชีพ 

คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา 
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 คณะศิลปศาสตร 

 

 

หนา 4 
 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม 

ผูประกอบการในธุรกิจโรงแรม/ผูประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรม ไดแก พนักงานบริการสวนหนาในโรงแรม 

พนักงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม พอครัว พอครัวขนมปงอบ และพนักงานแมบานในโรงแรม (จากมาตรฐาน

คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาธุรกิจโรงแรม)/ผูประกอบอาชีพในธุรกิจการบินและธุรกิจบริการอ่ืนๆ/เจาหนาท่ีในหนวยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชนของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารสากล 

นักศึกษาท่ีเรียนสําเร็จหลักสูตรน้ีสามารถประกอบวิชาชีพท่ีใชภาษาอังกฤษเปนเคร่ืองมือในการส่ือสาร ไมวาจะ

เปนหนวยงาน รัฐบาล ธุรกิจในประเทศ ตางประเทศ หรือประกอบอาชีพอิสระ อาชีพท่ีนักศึกษาอาจจะทํา อาทิ  

นักวิเทศสัมพันธ/นักประชาสัมพันธ/เลขานุการ/พนักงานตอนรับ/เจาหนาท่ีลูกคาสัมพันธ/นักแปลเอกสาร/ 

นักส่ือสารธุรกิจระหวางประเทศ/อาจารย/ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุน 

อาจารย/มัคคุเทศก/ลาม/นักแปล/เจาหนาท่ีสถานทูต/พนักงานบริษัท/พนักงานธนาคาร/เลขานุการ/ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

บุคลากรในธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ (ธุรกิจโรงแรม บริษัททองเท่ียว บริษัทสายการบิน  

และสถานพยาบาล)/บุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรม หรือธุรกิจนําเขาและสงออก/ผูแปลภาษา หรือลามภาษา/ 

อาจารยสอนภาษาจีน/เจาของธุรกิจท่ีดําเนินธุรกิจโดยใชภาษาจีน 

ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑภูมิปญญาไทย 

นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑภูมิปญญาไทย/วิทยากรฝกอบรมงานหัตถศิลปภูมิปญญาไทย/นักพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชน/นักวิชาการดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน/ธุรกิจสวนตัว (งานหัตถศิลป)/เจาหนาท่ีสงเสริม

ผลิตภัณฑชุมชน/ผูสอนงานหัตถศิลปภูมิปญญาไทย/นักเขียนบทความทางดานผลิตภัณฑชุมชน/ผูบริหาร/หัวหนา

งานดานการออกแบบในสถานประกอบการ/หัวหนาโครงการในหนวยงานทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม/ 

นักออกแบบบรรจุภัณฑ/นักออกแบบธุรกิจบริการ 

หมายเหตุ  - ผูสมัครฯ ทุกสาขาวิชาตองมีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ 

- หากสาขาวิชาใดที่มีผูผานการคัดเลือกหรือมีผูขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาต่ํากวา 20 คน 

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น 

- คุณวุฒิที่รับ/คุณสมบัติ/เกณฑการคัดเลือก และจํานวนการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตาม

ความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 11/05/2019



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

 (TCAS รอบที่ 4 Admission) 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

หนา 5 
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รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 

จํา
นว

นร
ับ 

องคประกอบกลุม/รูปแบบ 

19200152030 สาขาวิชาเคมี 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

30 กลุมท่ี 2.1 วิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ  

- วิทยาศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ 

19200152070 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

20 กลุมท่ี 4 สถาปตยกรรมศาสตร 

19200152080 สาขาวิชาเทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

10 กลุมท่ี 2.2 วิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ 

- เทคโนโลยีสารสนเทศ 

19200152090 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

20 กลุมท่ี 2.2 วิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ 

- เทคโนโลยีสารสนเทศ 

19200152100 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร / เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

10 กลุมท่ี 2.2 วิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ 

- เทคโนโลยีสารสนเทศ 

19200152110 สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองเรือนและการออกแบบ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

20 กลุมท่ี 4 สถาปตยกรรมศาสตร 

สาขาวิชา / หลักสตูร ที่เปดรับ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 

จํา
นว

นร
ับ 

องคประกอบกลุม/รูปแบบ 

19200152140 สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

30 กลุมท่ี 2.1 วิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ 

- วิทยาศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ 

19200152160 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

10 กลุมท่ี 2.2 วิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ 

- เทคโนโลยีสารสนเทศ 

19200152170 สาขาวิชาวิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพและความงาม 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

20 กลุมท่ี 2.1 วิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ 

- วิทยาศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ 
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สาขาวิชา คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  4 ป 

เคมี สําเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และตองมีผลการเรียนกลุมสาระการ

เรียนรูทาง วิทยาศาสตร รวมกับ คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

เทคโนโลยีและการจัดการ

ความปลอดภัยของอาหาร 

สําเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา และตองมีผลการเรียน

กลุมสาระการเรียนรูทางวทิยาศาสตร รวมกับ คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

  

วิทยาการคอมพิวเตอร / 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา  

วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ

และความงาม  
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  4 ป 

ออกแบบผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรม  
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา 

เทคโนโลยีการพิมพ * สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา 

เทคโนโลยีการถายภาพและ

ภาพยนตร * 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา 

เทคโนโลยีเคร่ืองเรือนและ

การออกแบบ   
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา 

เทคโนโลยีการโทรทัศนและ

วิทยุกระจายเสียง* 
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา 

 

คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา 
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วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี   

นักวิทยาศาสตรทางเคมีประจําสถานประกอบการของภาครัฐและเอกชน โดยทําหนาท่ีในการ

วิเคราะห ทดสอบวิจัยและพัฒนา อาทิ อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี  พลาสติก  ยา อาหาร  

เคมีภัณฑ  นํ้ามันพืช  เครื่องสําอาง หนวยงานทางดานส่ิงแวดลอม ประกอบธุรกิจสวนตัว อาทิ การ

ขายสารเคมี วัสดุและอุปกรณทางเคมี เคร่ืองมือวิเคราะหทางเคมีช้ันสูง เปนผูผลิตและจําหนาย

ผลิตภัณฑทางเคมี เชน เคร่ืองสําอาง ผลิตภัณฑทําความสะอาด ครู อาจารยทางเคมี พนักงานขายส่ิง

ตาง  ๆทางดานเคมีและเคร่ืองมือวิเคราะหช้ันสูง 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร      

เปนเจาหนาท่ีฝายผลิตหรือควบคุมคุณภาพอาหาร นักวิเคราะห วิจัยอาหาร ท่ีปรึกษาระบบประกัน

คุณภาพอาหาร เจาหนาท่ีฝายประกันคุณภาพอาหาร เจาหนาท่ีพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ผูตรวจรับรอง

ระบบประกันคุณภาพอาหาร รับราชการในหนวยงานราชการและหนวยงานการศึกษา  นักวิชาชีพใน

สถานประกอบการดานอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจสวนตัวดานการแปรรูปอาหาร ธุรกิจการคา

ผลิตภัณฑอาหารท้ังในและตางประเทศ 

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง   

 งานผลิตรายการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงรูปแบบตาง ๆ   ท้ังระบบสถานีและระบบเครือขาย เนนการฝก

ปฏิบัติวิชาชีพเฉพาะดานโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง การผลิตส่ือโทรทัศนใตนํ้า การผลิตโทรทัศนระบบ  

3 มิติ การประชุมทางไกลผานจอภาพ  การถายทอดสัญญาณสดผานระบบเครือขาย 

 

หมายเหตุ * 

มหาวิทยาลัยกําหนดใหผูท่ีจะสมัครสอบคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีสาขาวิชาดังน้ี 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร 

ตองมีใบรับรองแพทยท่ีผานการทดสอบตาบอดสีดวยการทดสอบแบบ Ishihara test  โดยใหอานเฉพาะ 

21 แผนแรก หากอานไดถูกตองมากกวาหรือเทากับ 17 แผนถือวาไมมีตาบอดสี หากอานไดนอยกวา 17 แผน ถือวา

ไมผานการทดสอบ และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับเขาศึกษา 

ท้ังน้ีในสวนของใบรับรองแพทยจะตองระบุผลการทดสอบ Ishihara test และความไมพิการทางรางกาย 

มาในใบรับรองแพทยดวย (สามารถเขารับการทดสอบตาบอดสีไดตาม โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ 

คลินิคท่ีสามารถทดสอบตาบอดสีดวยวิธี Ishihara test ได) 

 

แนวทางประกอบอาชีพ 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 11/05/2019



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

 (TCAS รอบที่ 4 Admission) 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

หนา 9 

 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร / เทคโนโลยีสารสนเทศ 

พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร วิเคราะหและออกแบบระบบงานทางคอมพิวเตอร ออกแบบและ

บํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอร บํารุงรักษาอุปกรณทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต พัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณเคล่ือนท่ี พัฒนาโปรแกรมบน

ระบบการทํางานแบบฝงตัว 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเพื่อสุขภาพและความงาม      

เปนนักวิทยาศาสตรในสวนงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑดานสุขภาพและความงาม นักวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑดานสุขภาพและความงาม ผูประกอบธุรกิจหรือเจาของผลิตภัณฑดานสุขภาพ ความงาม 

และสปา ท่ีปรึกษาผูบริหารในสถานเสริมความงามและสปา นักวิชาการและวิทยากรดานสุขภาพและ

ความงาม ผูควบคุมการผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑดานสุขภาพและความงาม และอาชีพ

เก่ียวกับสุขภาพและความงามตามสถานท่ีตาง ๆ ไดหลากหลาย ท้ังภาครัฐและเอกชน เชน 

โรงพยาบาล หนวยสุขภาพและความงาม  สถานประกอบการธุรกิจเก่ียวกับสุขภาพและความงาม 

โรงแรม และรีสอรท   

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   

งานออกแบบผลิตภัณฑของใชในชีวิตประจําวัน ออกแบบกราฟฟก โฆษณา เฟอรนิเจอร ของเด็กเลน 

บรรจุภัณฑ การผลิตภัณฑในระบบอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ   

งานออกแบบส่ิงพิมพ คอมพิวเตอรกราฟฟก กระบวนการผลิตส่ิงพิมพและบรรจุภัณฑ เจาหนาท่ีวิจัย

และพัฒนา การวางแผนและควบคุมคุณภาพงานพิมพ 

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร   

งานผลิตภาพน่ิง งานผลิตภาพยนตร ตากลอง งานผลิตภาพเชิงพาณิชย ภาพโฆษณา ถายภาพบุคคล 

ภาพแฟช่ัน ถายภาพสารคดี งานตัดตอภาพยนตร งานกํากับการแสดง งานประชาสัมพันธและ

ส่ือสารมวลชน 

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ  

งานออกแบบและพัฒนาเฟอรนิเจอร การผลิตเฟอรนิเจอรและช้ินสวน ฝายผลิตในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร 

ผูจัดการ  ผูควบคุมงานเฟอรนิเจอรและงานตกแตงภายใน ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนในงานเฟอรนิเจอรและ

ตกแตงภายใน 

 

 หมายเหตุ    - ผูสมัครฯ ทุกสาขาวิชาตองมีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ 

- หากสาขาวิชาใดที่มีผูผานการคัดเลือกหรือมีผูขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาต่ํากวา 20 คน 

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น 

- คุณวุฒิที่รับ/คุณสมบัติ/เกณฑการคัดเลือก และจํานวนการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตาม

ความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
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ปรับปรุงขอมูล ณ 11/5/62 

 

 

 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 

จํา
นว

นร
ับ 

องคประกอบกลุม/รูปแบบ 

19200153140 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

10 กลุมท่ี 3 วิศวกรรมศาสตร 

19200153160 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

30 กลุมท่ี 2.2 วิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ - เทคโนโลยีสารสนเทศ 

19200173130 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป ปกติ 

30 กลุมท่ี 3 วิศวกรรมศาสตร 

19200173150 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป ปกติ 

20 กลุมท่ี 3 วิศวกรรมศาสตร 

 

สาขาวิชา / หลักสตูร ที่เปดรับ 

คณะครุศาสตรอตุสาหกรรม 
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หนา 11 

 

สาขาวิชา คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  4 ป 

เทคโนโลยีวิศวกรรม

คอมพิวเตอร 

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา หรือ มีคุณสมบัติอ่ืน  ๆ

ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยตองเรียนรายวิชาปรับ

พ้ืนฐานตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

- สามารถนําวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา 

ประเภท สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคนิคคอมพิวเตอร สาขาอิเล็กทรอนิกส 

สาขาวิชาไฟฟา ไฟฟากําลัง ไฟฟาอุตสาหกรรม เปนตน หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีใกลเคียงใหอยู

ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยใชวิธีการเทียบโอนรายวิชาตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได) 

เทคโนโลยีอุตสาหการ - สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา หรือ โดยการพิจารณา

ของคณะกรรมการประจําหลักสูตร  

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  5 ป 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

(ค.อ.บ.) 

(ตองสอบใบประกอบ

วิชาชีพครู) 

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยจะตองมีผลการเรียนกลุมสาระการ

เรียนรูทาง วิทยาศาสตร รวมกับ คณิตศาสตร หรือกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ หรือ

เทียบเทา โดยใหเปนไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร หรือ มีคุณสมบัติ

อ่ืน  ๆตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

วิศวกรรมอุตสาหการ  

(ค.อ.บ.) 

(ตองสอบใบประกอบ

วิชาชีพครู) 

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยจะตองมีผลการเรียนกลุมสาระการ

เรียนรูทาง วิทยาศาสตร รวมกับ คณิตศาสตร หรือกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ หรือ

เทียบเทา โดยใหเปนไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร หรือ มีคุณสมบัติ

อ่ืน  ๆตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ      

หัวหนางาน/ผูปฏิบัติงาน/ผูชํานาญงานเทคโนโลยีทางดานอุตสาหกรรมการผลิตการจัดการ เชน 

โรงงานผลิตช้ินสวนยานยนต โรงงานพลาสติก พนักงานในหนวยงานรัฐ พัฒนาทางดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี เชน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และรัฐวิสาหกิจ

ตางๆ นักประดิษฐนวัตกรรมดานเทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต วิศวกรในภาคอุตสาหกรรม

ผูประกอบการอิสระดานการผลิตและอุตสาหการ 

แนวทางประกอบอาชีพ 

คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 11/05/2019



  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

 (TCAS รอบที่ 4 Admission) 

 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

 

หนา 12 

 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร     

นักพัฒนาวงจรขนาดเล็กและโปรแกรมสําหรับควบคุมดานเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง 

(Internet of Things) นักวิเคราะหและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร นักออกแบบและบริหารจัดการ

เครือขายคอมพิวเตอร ผูใหบริการสนับสนุนดานเทคนิค ดานอุปกรณคอมพิวเตอรและเครือขาย 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ครู/อาจารย นักฝกอบรม นักวิชาการ บุคลากรดานอาชีวะและเทคนิคศึกษาในสถานศึกษา สถาน

ประกอบการของภาครัฐและเอกชนท่ีพัฒนาศักยภาพบุคคลใหมีความรู ความสามารถ คุณธรรม

จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ ท่ีตองใชความสามารถทางดานวิศวกรรมเคร่ืองกล งานบริการ

อุตสาหกรรมยานยนต การถายทอดเทคโนโลยี และเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ครู / อาจารยในสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน นักอบรมในสถานประกอบการ ผูจัดการ/หัวหนา

แผนกดานอุตสาหกรรม ผูบริหาร/หัวหนาแผนกดานอุตสาหกรรม ผูบริหาร/หัวหนาแผนกศูนย

ฝกอบรมในโรงงานอุตสาหกรรม ผูจัดการโครงการทางดานอุตสาหกรรม นักอานแบบ เขียนแบบ

ทางดานอุตสาหกรรม ประกอบอาชีพอิสระท่ีเก่ียวของกับสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หมายเหตุ  - ผูสมัครฯ ทุกสาขาวิชาตองมีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ 

- หากสาขาวิชาใดที่มีผูผานการคัดเลือกหรือมีผูขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาต่ํากวา 20 คน 

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น 

- คุณวุฒิที่รับ/คุณสมบัติ/เกณฑการคัดเลือก และจํานวนการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตาม

ความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
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  หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอระดบัปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  

(TCAS รอบที่ 4 Admission) 

 คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

หนา 13 
 

ปรับปรุงขอมูล ณ 11/5/62 

 

 

 

 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 

จํา
นว

นร
ับ 

องคประกอบกลุม/รูปแบบ 

19200154010 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

10 กลุมท่ี 3 วิศวกรรมศาสตร 

19200154020 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

5 กลุมท่ี 3 วิศวกรรมศาสตร 

19200154030 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

5 กลุมท่ี 3 วิศวกรรมศาสตร 

19200154040 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

30 กลุมท่ี 3 วิศวกรรมศาสตร 

19200154060 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

20 กลุมท่ี 3 วิศวกรรมศาสตร 

19200154080 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

30 กลุมท่ี 3 วิศวกรรมศาสตร 

สาขาวิชา / หลักสตูร ที่เปดรับ 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 11/05/2019
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 คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

หนา 14 
 

ปรับปรุงขอมูล ณ 11/5/62 

 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 

จํา
นว

นร
ับ 

องคประกอบกลุม/รูปแบบ 

19200154110 สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

20 กลุมท่ี 3 วิศวกรรมศาสตร 

19200154120 สาขาวิชาวิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

30 กลุมท่ี 3 วิศวกรรมศาสตร 

19200154130 สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติและหุนยนต 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

20 กลุมท่ี 3 วิศวกรรมศาสตร 

19200154140 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตความแมนยําสูง 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

30 กลุมท่ี 3 วิศวกรรมศาสตร 
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(TCAS รอบที่ 4 Admission) 

 คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

หนา 15 
 

 

สาขาวิชา วุฒิที่รับเขาศึกษา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  4 ป 

วิศวกรรมโยธา สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยจะตองมีผลการเรียนกลุมสาระการ

เรียนรูทาง วิทยาศาสตร รวมกับ คณิตศาสตร ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

วิศวกรรมไฟฟา  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียน คณิตศาสตร – วิทยาศาสตร  

วิศวกรรมเคร่ืองกล สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยจะตองมีผลการเรียนกลุมสาระการ

เรียนรูทาง วิทยาศาสตร รวมกับ คณิตศาสตร ไมนอยกวา  30 หนวยกิต  

วิศวกรรม 

อุตสาหการ 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยจะตองมีผลการเรียนกลุมสาระการ

เรียนรูทาง วิทยาศาสตร รวมกับ คณิตศาสตร ไมนอยกวา 44 หนวยกิต  

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

และโทรคมนาคม * 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยจะตองมีผลการเรียนกลุมสาระการ

เรียนรูทาง วิทยาศาสตร รวมกับ คณิตศาสตร ไมนอยกวา 20 หนวยกิต  

วิศวกรรมเคมี * สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยจะตองมีผลการเรียนกลุมสาระการ

เรียนรูทาง วิทยาศาสตร รวมกับ คณิตศาสตร ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

วิศวกรรมสํารวจ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยจะตองมีผลการเรียนกลุมสาระการ

เรียนรูทาง วิทยาศาสตร รวมกับ คณิตศาสตร ไมนอยกวา 30 หนวยกิต  

วิศวกรรมซอมบํารุง 

อากาศยาน * 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือ

เทียบเทา หรือมีคุณสมบัติอ่ืน  ๆตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

วิศวกรรมอัตโนมัติและ

หุนยนต  * 

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือ

เทียบเทา หรือมีคุณสมบัติอ่ืน  ๆตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

- สามารถนําวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาอิเล็กทรอนิกส 

สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอรสาขาไฟฟา สาขางาน

ระบบโทรคมนาคม สาขางานระบบเสียงและภาพ สาขาเมคคาทรอนิกส และสาขา

คอมพิวเตอร หรือ เทียบเทา โดยวิธีเทียบโอนรายวิชาตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

วิศวกรรมการผลิตความ

แมนยําสูง * 

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย-คณิต หรือเทียบเทา หรือมี

คุณสมบัติอ่ืน  ๆตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

- สามารถนําวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทหรือสายวิชา

ชางอุตสาหกรรม ชางกลโรงงาน ชางโลหะ ชางโลหะการ ชางเช่ือมและโลหะแผน ชางทอ

และประสาน ชางเขียนแบบเครื่องกล ชางเทคนิคการผลิต หรือเทียบเทา โดยวิธีเทียบโอน

ผลการเรียนตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 11/05/2019
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(TCAS รอบที่ 4 Admission) 

 คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

หนา 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา/พนักงานในสถานประกอบการ ในตําแหนงวิศวกรโยธา/

เจาหนาท่ีของรัฐ ในตําแหนงวิศวกรโยธา/ประกอบธุรกิจของตนเองดานวิศวกรรมโยธา/ชางเทคนิคผูควบคุม

งาน 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

พนักงานในสถานประกอบการ ในตําแหนงวิศวกร/เจาหนาท่ีของรัฐ ในตําแหนงวิศวกร/ประกอบธุรกิจสวนตัว

ทางดานวิศวกรรมไฟฟา/ท่ีปรึกษาดานวิศวกรรมไฟฟา/นักวิเคราะหนโยบายและโครงการระบบไฟฟากําลัง 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

วิศวกรเคร่ืองกล (Mechanical Engineer)/วิศวกรควบคุมการผลิต (Process Engineer)/วิศวกรฝายออกแบบ

งานระบบภายในอาคาร (Building System Engineer)/วิศวกรฝายซอมบํารุง (Maintenance Engineer)/

นักวิชาการหรือนักวิจัย (Academic Scholar or Researcher) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

พนักงานในสถานประกอบการ ในตําแหนงวิศวกร/เจาหนาท่ีของรัฐ ในตําแหนงวิศวกร/ประกอบธุรกิจของ

ตนเองดานวิศวกรรมอุตสาหการ/นักวิจัยในหนวยงานของภาครัฐและเอกชน 

 

แนวทางประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ *
เกณฑการไมรับนักศึกษาที่ตาบอดส ี

 

 

มหาวิทยาลัยกําหนดใหผูท่ีจะสมัครสอบคณะวิศวกรรมศาสตร โดยมีสาขาวิชาดังน้ี 

- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม -  สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี

- สาขาวิชาวิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน   -  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตความแมนยําสูง 

- สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติและหุนยนต 

ตองมีใบรับรองแพทยท่ีผานการทดสอบตาบอดสีดวยการทดสอบแบบ Ishihara test  โดยใหอานเฉพาะ 21 

แผนแรก หากอานไดถูกตองมากกวาหรือเทากับ 17 แผนถือวาไมมีตาบอดสี หากอานไดนอยกวา 17 แผน ถือวาไม

ผานการทดสอบ และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับเขาศึกษา 

ท้ังน้ีในสวนของใบรับรองแพทยจะตองระบุผลการทดสอบ Ishihara test มาในใบรับรองแพทยดวย (สามารถ

เขารับการทดสอบตาบอดสีไดตาม โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ คลินิคท่ีสามารถทดสอบตาบอดสีดวย

วิธี Ishihara test ได) 
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 คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

หนา 17 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

เจาหนาท่ีของรัฐและรัฐวิสาหกิจในสถานประกอบการ ในตําแหนงวิศวกรอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม/

ประกอบธุรกิจสวนตัวดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม/วิศวกรอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม/

วิศวกรผูออกแบบและผูควบคุมงาน/วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ/วิศวกรวิจัยและพัฒนา/วิศวกรขายและ

บริการ/วิศวกรโครงการ/วิศวกรท่ีปรึกษา/นักวิชาการหรือนักวิจัย 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

วิศวกรควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี/วิศวกรตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ/

วิศวกรวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑในกลุมอุตสหกรรมเคมี/วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ/ 

วิศวกรขายและบริการอุปกรณเคร่ืองมือวัดวิเคราะหช้ันสูง/นักวิชาการหรือนักวิจัย 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ 

พนักงานในสถานประกอบการ ในตําแหนงวิศวกรสํารวจ/เจาหนาท่ีของรัฐในสถานประกอบการ ในตําแหนง

วิศวกรสํารวจ/ผูสอนในสถาบันการศึกษาท่ีผลิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือผูสอนในสถาบันการศึกษาท่ี

ผลิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง/ประกอบธุรกิจของตนเองดานวิศวกรรมสํารวจ/นักวิจัยในหนวยงาน

ของภาครัฐและเอกชน/นักวิชาการในองคกรตางๆ/ท่ีปรึกษาดานวิศวกรรมสํารวจ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน 

เจาหนาท่ีของรัฐและรัฐวิสาหกิจในสถานประกอบการท่ีเก่ียวของกับตําแหนงวิศวกรซอมบํารุงอากาศยาน/ประกอบ

ธุรกิจสวนตัวดานซอมบํารุงอากาศยาน/วิศวกรซอมบํารุงอากาศยาน บริการภาคพ้ืนอากาศยาน/เจาหนาท่ี

ควบคุมดูแลงานทาอากาศยาน/นักวางแผนการซอมบํารุงอากาศยาน/เจาหนาท่ีควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย

การซอมบํารุงอากาศยาน/นักวิชาการหรือนักวิจัย 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติและหุนยนต 

วิศวกรรมอัตโนมัติและหุนยนต/นักวิเคราะหระบบอัตโนมัติ/วิศวกรประจําโรงงานท่ีควบคุมดวยเคร่ืองจักรข้ัน

สูง/โปรแกรมเมอรระบบสารสนเทศอุตสาหกรรมในโรงงาน/วิศวกรออกแบบระบบอัตโนมัติ/วิศวกรวิจัยและ

พัฒนา /วิศวกรขายและบริการ/วิศวกรโครงการ/ 

วิศวกรท่ีปรึกษา/นักวิชาการหรือนักวิจัย 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตความแมนยําสูง 

พนักงานในสถานประกอบการ ในตําแหนงวิศวกรการผลิต วิศวกรอุตสาหการ วิศวกรควบคุมคุณภาพ วิศวกร

วางแผน การผลิต วิศวกรซอมบํารุงรักษา วิศวกรโรงงาน วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ วิศวกรจัดซ้ือ วิศวกร

แมพิมพและข้ึนรูป วิศวกรการวัดและตรวจสอบ เปนตน/เจาหนาท่ีของรัฐ ในตําแหนงวิศวกรซอมบํารุง วิศวกร

ออกแบบกระบวนการผลิต วิศวกรวางแผนการผลิต เปนตน/ผูสอนในสถาบันการศึกษาท่ีผลิตระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง/ประกอบธุรกิจสวนตัวดานวิศวกรรม ท่ีเก่ียวกับ

การออกแบบ, กระบวนการผลิต, การวัดและตรวจสอบ หรือการบริการ/นักวิจัยในหนวยงานของภาครัฐและ

เอกชน 
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หมายเหตุ  - ผูสมัครฯ ทุกสาขาวิชาตองมีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ 

- หากสาขาวิชาใดที่มีผูผานการคัดเลือกหรือมีผูขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาต่ํากวา 20 คน 

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น 

- คุณวุฒิที่รับ/คุณสมบัติ/เกณฑการคัดเลือก และจํานวนการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตาม

ความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
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ปรับปรุงขอมูล ณ 11/5/62 

 

 

 

 
 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 

จํา
นว

นร
ับ 

องคประกอบกลุม/รูปแบบ 

19200155060 สาขาวิชาการเงิน 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

20 กลุมท่ี 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร การบัญชี เศรษฐศาสตร 

19200155070 สาขาวิชาการส่ือสารธุรกิจระหวางประเทศ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

10 กลุมท่ี 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร การบัญชี เศรษฐศาสตร 

19200155090 สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพยสิน 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

20 กลุมท่ี 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร การบัญชี เศรษฐศาสตร 

19200155120 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

20 กลุมท่ี 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร การบัญชี เศรษฐศาสตร 

19200155130 สาขาวิชาการบัญชี 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

5 กลุมท่ี 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร การบัญชี เศรษฐศาสตร 

19200155140 สาขาวิชาการจัดการ (กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป) 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

5 กลุมท่ี 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร การบัญชี เศรษฐศาสตร 

สาขาวิชา / หลักสตูร ที่เปดรับ 

คณะบริหารธุรกิจ 
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ปรับปรุงขอมูล ณ 11/5/62 

  

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 

จํา
นว

นร
ับ 

องคประกอบกลุม/รูปแบบ 

19200155150 สาขาวิชาการจัดการ 

(กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย) 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

7 กลุมท่ี 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร การบัญชี เศรษฐศาสตร 

19200155160 สาขาวิชาการตลาด (กลุมวิชาการบริหารการตลาด) 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

5 กลุมท่ี 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร การบัญชี เศรษฐศาสตร 

19200155170 สาขาวิชาการตลาด (กลุมวิชาการตลาดระหวางประเทศ) 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

10 กลุมท่ี 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร การบัญชี เศรษฐศาสตร 

19200155180 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

20 กลุมท่ี 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร การบัญชี เศรษฐศาสตร 

19200158090 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป (โครงการจัดต้ังวิทยาลัย

นานาชาติ) 

30 กลุมท่ี 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร การบัญชี เศรษฐศาสตร 
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หนา 21 

 
 

 

สาขาวิชา วุฒิที่รับเขาศึกษา 

หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต  4 ป 

การเงิน สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน  

การส่ือสารธุรกิจระหวางประเทศ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกสายหรือเทียบเทาหรือมี

คุณสมบัติอ่ืน  ๆตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

การประเมินราคาทรัพยสิน สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน  

ระบบสารสนเทศ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน  

  

การจัดการ  

(กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป)  

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน 

การจัดการ  

(กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย) 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน  

การตลาด  

(กลุมวิชาการบริหารการตลาด)  

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน  

การตลาด  

(กลุมวิชาการตลาดระหวางประเทศ) 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  4 ป 

การบัญชี สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน  

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 4 ป 

เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา หรือมี

คุณสมบัติอ่ืน  ๆตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  4 ป (Bachelor of Business Administration) 

การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

(นานาชาติ) 

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือ 

- วุฒิการศึกษาตางประเทศ (เทียบเทา) 

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 

เจาหนาท่ีการเงิน   นายหนาซ้ือขายหลักทรัพย นักวิเคราะหหลักทรัพย   นักวิเคราะหสินเช่ือ ท่ีปรึกษา

ทางการเงิน   พนักงานธนาคารและสถาบันการเงิน   งานดานการประกันภัย  ผูประกอบการธุรกิจ 

 

แนวทางประกอบอาชีพ 

คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา 
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 คณะบริหารธุรกิจ 

 

หนา 22 

 
 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจระหวางประเทศ  

ผูดูแลส่ือ เจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธ ตัวแทนผลิตส่ือขององคกร ท่ีปรึกษาดานภาษาอังกฤษและการ

ส่ือสาร ผูเช่ียวชาญดานการส่ือสารและวัฒนธรรม ผูประกอบการท่ีเช่ียวชาญดานการส่ือสาร

ประชาสัมพันธ ผูเช่ียวชาญฝายลูกคาสัมพันธ ฝายกิจการตางประเทศ ฝายกิจการสังคม 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพยสิน 

เจาหนาท่ีประเมินราคาทรัพยสิน  เจาหนาท่ีประเมินโครงการอสังหาริมทรัพย  เจาหนาท่ีประเมิน

ความเสียหายของทรัพยสิน  ท่ีปรึกษาดานอสังหาริมทรัพย  ผูประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  

ทําหนาท่ีเปนผูวิเคราะหระบบ โปรแกรมเมอร ผูดูแลและออกแบบ Website ผูบริหารระบบเครือขาย 

ออกแบบงานมัลติมีเดีย บุคลากรทางคอมพิวเตอร บุคลากรดาน ICT ขององคกร และผูบริหารระบบ

สารสนเทศ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ    

ทําหนาท่ีเปนผูบริหารงานบุคคล  เลขานุการ การจัดการท่ัวไป  การจัดการทรัพยากรมนุษย  และการ

จัดการสํานักงานของสถานประกอบการท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  ฝายพนักงานลูกคาสัมพันธ  ฝาย

ฝกอบรม  ฝายประชาสัมพันธ  ผูประกอบการธุรกิจ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  

ผูบริหารดานการขาย  การตลาด  ฝายจัดซ้ือ  การโฆษณาประชาสัมพันธ   ฝายวิจัยการตลาด     

ผูประกอบการดานธุรกิจระหวางประเทศ   ผูประสานงานดาน  Logistic  ฝายกิจกรรมพิเศษ  ฝาย

ประชาสัมพันธ  ฝายบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) ผูประกอบการธุรกิจ 

บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี     

พนักงานบัญชี  ผูทําบัญชีท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)  ผูตรวจสอบภาษี

อากร (Tax Audit) ผูตรวจสอบภายใน (CIA) ผูประกอบการธุรกิจ 

เทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล  

นักวิเคราะหขอมูล นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักการตลาดสมัยใหมโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 

Marketing) เจาของธุรกิจท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการทําธุรกิจ นักวิจัยธุรกิจดิจิทัล ผูเช่ียวชาญ

และใหคําปรึกษาดานการทําธุรกิจออนไลน ท่ีปรึกษางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานธุรกิจ 
 

 

 

 

 

หมายเหตุ    - ผูสมัครฯ ทุกสาขาวิชาตองมีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ 

- หากสาขาวิชาใดที่มีผูผานการคัดเลือกหรือมีผูขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาต่ํากวา 20 คน 

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น 

- คุณวุฒิที่รับ/คุณสมบัติ/เกณฑการคัดเลือก และจํานวนการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตาม

ความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
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รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 

จํา
นว

นร
ับ 

องคประกอบกลุม/รูปแบบ 

19200156050 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

15 กลุมท่ี 9.2 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, นิเทศศาสตร, วารสารศาสตร, อักษร

ศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, รัฐศาสตร, นิติศาสตร, สังคมวิทยา, สังคม

สงเคราะหศาสตร - พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบท่ี 1 

19200156052 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป สมทบ (เสาร-อาทิตย) 

20 กลุมท่ี 9.2 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, นิเทศศาสตร, วารสารศาสตร, อักษร

ศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, รัฐศาสตร, นิติศาสตร, สังคมวิทยา, สังคม

สงเคราะหศาสตร - พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบท่ี 1 

19200156080 สาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผาและแพตเทิรน 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

20 กลุมท่ี 8 ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลป ศิลปประยุกต ดุริยางคศิลป นาฏศิลป ศิลปะ

การออกแบบพัสตราภรณ ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 

สาขาวิชา / หลักสตูร ที่เปดรับ 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
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รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 

จํา
นว

นร
ับ 

องคประกอบกลุม/รูปแบบ 

19200156090 สาขาวิชาการออกแบบแฟช่ัน 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

20 กลุมท่ี 8 ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลป ศิลปประยุกต ดุริยางคศิลป นาฏศิลป 

ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 

19200156100 สาขาวิชาธุรกิจอาหาร 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

5 กลุมท่ี 9.2 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, นิเทศศาสตร, วารสารศาสตร, อักษร

ศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, รัฐศาสตร, นิติศาสตร, สังคมวิทยา, สังคม

สงเคราะหศาสตร - พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบท่ี 1 

19200156120 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

20 กลุมท่ี 2.1 วิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

19200156130 สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

30 กลุมท่ี 9.2 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, นิเทศศาสตร, วารสารศาสตร, อักษร

ศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, รัฐศาสตร, นิติศาสตร, สังคมวิทยา, สังคม

สงเคราะหศาสตร - พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบท่ี 1 

19200176030 สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา 

หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป ปกติ 

5 กลุมท่ี 9.2 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, นิเทศศาสตร, วารสารศาสตร, อักษร

ศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, รัฐศาสตร, นิติศาสตร, สังคมวิทยา, สังคม

สงเคราะหศาสตร - พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบท่ี 1 
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สาขาวิชา วุฒิที่รับเขาศึกษา 

หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ป 

อาหารและโภชนาการ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน 

อาหารและโภชนาการ (สมทบ) - สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน  

- สามารถนําวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาอาหารและ

โภชนาการ หรือ สาขาวิชาท่ีเก่ียวของมาใชวิธีการเทียบโอนรายวิชาตามขอบังคับของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได 

เทคโนโลยีเส้ือผาและ

แพตเทิรน 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ (กศน.)การศึกษาตามอัธยาศัย(ม.6) 

ธุรกิจอาหาร สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 4 ป 

การออกแบบแฟช่ัน - สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

- สามารถนําวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาออกแบบ

แฟช่ันและส่ิงทอ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของมาใชวิธีการเทียบโอนรายวิชาตามขอบังคับของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ป 

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร - สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาอุตสาหกรรม

เกษตร หรือเทียบเทาเขาศึกษา โดยการเทียบโอนหนวยกิต จากหลักสูตร 4 ป ท้ังน้ีผูเรียน

ตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตาง  ๆตามคําแนะนําของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอ่ืน ๆ โดยการเทียบโอนหนวยกิต จาก

หลักสูตร 4 ป ท้ังน้ี ผูเรียนตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตาง ๆ ตามคําแนะนําของ

คณะกรรมการประจําหลักสูตร 

- เปนผู สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา หรือระ ดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือระดับปริญญาตรี ท่ีมีประสบการณในการ

ทํางานในอุตสาหกรรมอาหาร หรือท่ีเก่ียวของกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ไม

นอยกวา 2 ป โดยการเทียบโอนประสบการณในการทํางานได แตตองผานทดสอบจาก

คณะกรรมการประจําหลักสูตรกอนเทียบโอนหนวยกิต จากหลักสูตร 4 ป 

 

คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา 
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 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

 

หนา 26 

 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ป 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียน 

วิทย – คณิต หรือ แผนการเรียนศิลป  - คํานวณ หรือเทียบเทา 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ป 

คหกรรมศาสตรศึกษา สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

 

 
คหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

ผูประกอบการอาหาร (เชฟ) ในโรงแรม ภัตตาคาร รานอาหาร สายการบิน รีสอรทสปา ฯลฯ นัก

โภชนาการ นักกําหนดอาหารในโรงพยาบาล ท้ังภาครัฐและเอกชน ศูนยสงเสริมสุขภาพ  ผูจัดการฝาย

ตาง  ๆใน Super center ฝายอาหารสด อาหารทะเล เบเกอร่ี ผลไม ครู/อาจารยวิชาชีพ ภาครัฐและ

เอกชน พนักงานในกองบรรณาธิการอาหารและโภชนาการ เคหกิจเกษตร 

คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผาและแพตเทิรน 

ผูประกอบธุรกิจเส้ือผาเชิงอุตสาหกรรม ธุรกิจขนาดยอม (SME) บริหารจัดการการผลิตเส้ือผา 

ออกแบบและทําแพตเทิรนดวยคอมพิวเตอร การทําแบบตนแบบและการตัดเย็บเส้ือตัวอยาง การปรับ

ขนาดและวางแบบและการตัดเย็บเส้ือผาดวยคอมพิวเตอร บริหารจัดการกระบวนการเย็บ เขียน

ไดอะแกรม วางแผนในการผลิต ประกอบอาชีพตําแหนงตางๆ ในสายการผลิตในสถานประกอบการ 

ทําธุรกิจเส้ือผา ประกอบอาชีพอิสระ อาชีพในหนวยงานราชการ ครูของวิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัย

อาชีวศึกษา กรมพลาธิการ พัฒนาชุมชน 

คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหาร 

ผูประกอบธุรกิจดานอาหาร เชฟ ผูจัดการดานธุรกิจอาหาร  ผูประกอบอาหาร (กุก) ในโรงแรม 

ภัตตาคาร รานอาหาร  นักออกแบบอาหาร  ครู/อาจารยในหนวยงานราชการและเอกชน วิทยากร

แนะนําสาธิตสินคาอาหารและสุขภาพ 

แนวทางประกอบอาชีพ 
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หนา 27 

 
 

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น 

นักออกแบบแฟช่ัน (Fashion Designer)  นักบริหารจัดการสินคาแฟช่ัน (Fashion Merchandiser) 

ฝายจัดซ้ือและจัดจําหนายสินคาแฟช่ัน (Fashion Buyer andVisual Merchandiser) ผูอํานวยการ

ฝายแฟช่ันและนักเขียนบทความแฟช่ัน (Fashion Director and Content Editor) นักออกแบบ

รูปแบบการแตงกาย ( Styling Fashion Designer) นักออกแบบส่ิงทอแฟช่ัน (Textile Designer) 

นักออกแบบรูปแบบการแตงกายภาพลักษณสวนบุคคล (Personal Styling) ผูจัดการและออกแบบ

การจัดการจัดแสดงงานแฟช่ัน (Exhibition and Fashion Show Manager) นักประชาสัมพันธและ

ถายทอดงานแฟช่ัน (Fashion PR and Online Class Teacher) นักวาดภาพประกอบงานแฟช่ัน 

(Fashion Illustrator) นักออกแบบแบบตัดแฟช่ัน (Flat Pattern Designer) งานสวนราชการ ครู

อาจารยภาครัฐและเอกชน กรมพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

นักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

ทางดาน กระบวนการผลิตอาหาร ควบคุมคุณภาพอาหาร วิเคราะหสารอาหาร ประกันคุณภาพ 

มาตรฐานและความปลอดภัยของอาหาร วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร (R&D) ครู/อาจารย งานใน

หนวยงานราชการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  (อย.) กรมวิทยาศาสตรการแพทย  กรม

วิทยาศาสตรบริการและการประกอบอาชีพอิสระ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

ทํางานเก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปอาหาร (Production) การควบคุมคุณภาพ (Q.C) การ

ประกันคุณภาพ (Q.A.) การวิจัยและพัฒนา ( R&D) การตรวจรับรองคุณภาพ (Inspection) การจัด

จําหนาย (Import- Export) ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร สถานประกอบการและหนวยงานราชการ 

รวมท้ังการเปนผูฝกอบรมหรือคําปรึกษากับสถานประกอบการดานอาหาร การประกอบอาชีพอิสระ 

เชน เจาของสถานประกอบการดานอาหาร 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา 

 ครู/อาจารยวิชาชีพคหกรรมศาสตรในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา 

งานราชการ เชน กรมพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  ประกอบอาชีพอิสระ เชน สถานรับเล้ียง

เด็กออนกอนวัยเรียน เผยแพรความรูในนิตยสารและวารสารเก่ียวกับงานคหกรรมศาสตร 
 

หมายเหตุ    - ผูสมัครฯ ทุกสาขาวิชาตองมีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ 

- หากสาขาวิชาใดที่มีผูผานการคัดเลือกหรือมีผูขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาต่ํากวา 20 คน 

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น 

- คุณวุฒิที่รับ/คุณสมบัติ/เกณฑการคัดเลือก และจํานวนการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตาม

ความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
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  หนา 28  

 
 

ปรับปรุงขอมูล ณ 11/5/62 

 

 

 

 

 

 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 

จํา
นว

นร
ับ 

องคประกอบกลุม/รูปแบบ 

19200157180 สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงทอ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

30 กลุมท่ี 2.1 วิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ 

19200157190 สาขาวิชานวัตกรรมส่ิงทอ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

30 กลุมท่ี 2.1 วิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ 

19200157220 สาขาวิชาออกแบบส่ิงทอและแฟช่ัน 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ 

30 กลุมท่ี 8 ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลป ศิลปประยุกต ดุริยางคศิลป นาฏศิลป  

ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 

 

 

 

สาขาวิชา / หลักสตูร ที่เปดรับ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
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สาขาวิชา วุฒิที่รับเขาศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  4 ป 

เทคโนโลยีส่ิงทอ * สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (วิทย-คณิต) หรือ (ศิลป-คํานวณ) 

หรือมีคุณสมบัติอ่ืน  ๆตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

นวัตกรรมส่ิงทอ* - สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา หรือมีคุณสมบัติอ่ืน 

 ๆตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

- สามารถนําวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาเคมีส่ิงทอ 

หรือเทียบเทา โดยวิธีเทียบโอนรายวิชาตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลกรุงเทพ 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 4 ป 

ออกแบบส่ิงทอและแฟช่ัน * สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน 

 

 

หมายเหตุ * 

มหาวิทยาลัยกําหนดใหผูท่ีจะสมัครสอบคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีสาขาวิชาดังน้ี 

- สาขาวิชาเทคโนโลยสีิ่งทอ 

- สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งทอ 

- สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 

ตองมีใบรับรองแพทยท่ีผานการทดสอบตาบอดสีดวยการทดสอบแบบ Ishihara test  โดยใหอานเฉพาะ 

21 แผนแรก หากอานไดถูกตองมากกวาหรือเทากับ 17 แผนถือวาไมมีตาบอดสี หากอานไดนอยกวา 17 แผน ถือวา

ไมผานการทดสอบ และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับเขาศึกษา 

ท้ังน้ีในสวนของใบรับรองแพทยจะตองระบุผลการทดสอบ Ishihara test และความไมพิการทางรางกาย 

มาในใบรับรองแพทยดวย (สามารถเขารับการทดสอบตาบอดสีไดตาม โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ 

คลินิคท่ีสามารถทดสอบตาบอดสีดวยวิธี Ishihara test ได) 

 

คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา 
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  หนา 30  

 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีิ่งทอ   

1. พนักงานในงานอุตสาหกรรมเสนใย เสนดาย ทอผา ถักผา ผาไมทอและเคร่ืองนุงหม 

2. พนักงานควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

3. เจาหนาท่ีตรวจประเมินระบบคุณภาพและความรับผิดชอบตอสังคม 

4. นักวิจัยและสรางนวัตกรรมในอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

5. เจาหนาท่ีจัดหา บริหาร จัดการสินคาส่ิงทอและแฟช่ัน 

6. บุคลากรทางดานการศึกษาในอุตสาหกรรมส่ิงทอและแฟช่ัน 

7. ประกอบอาชีพอิสระ เปนผูประกอบการดานสินคาส่ิงทอและแฟช่ัน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งทอ   

1. ผูประกอบการเก่ียวกับสี สารเคมี และผลิตภัณฑส่ิงทอ 

2. นักวิทยาศาสตรส่ิงทอสําหรับอุตสาหกรรม ฟอก ยอม พิมพและตกแตงสําเร็จส่ิงทอ 

3. นักวิทยาศาสตรส่ิงทอสําหรับอุตสาหกรรมอ่ืน  ๆท่ีตองใชส่ิงทอเทคนิค 

4. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑดานสี สารเคมี และผลิตภัณฑส่ิงทอ 

5. เจาหนาท่ีจัดหา บริหาร จัดการสินคาส่ิงทอพ้ืนฐานและส่ิงทอเทคนิค 

6. เจาหนาท่ีฝายวางแผนระบบและกระบวนการผลิตทางดานส่ิงทอ 

7. บุคลากรดานการศึกษาและหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตรส่ิงทอ 

8. นักปฏิบัติ นักวิทยาศาสตรในอุตสาหกรรมการซักรีด อุตสาหกรรมหนัง อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ และอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ 

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น  

นักออกแบบลายผา นักออกแบบเส้ือผาเคร่ืองแตงกาย นักพัฒนาผลิตภัณฑ ผูผลิตสินคาส่ิงทอและแฟช่ัน ผูควบคุม

คุณภาพผลิตภัณฑส่ิงทอ นักจัดการสินคาส่ิงทอ ผูจัดแสดงสินคาเส้ือผาและส่ิงทอ นักวิชาชีพในสถานประกอบการ

ดานการออกแบบส่ิงทอและแฟช่ัน และ ผูประกอบการดานสินคาส่ิงทอ 

 
 

 

 

แนวทางประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ    - ผูสมัครฯ ทุกสาขาวิชาตองไมตาบอดสี มีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ 

- หากสาขาวิชาใดที่มีผูผานการคัดเลือกหรือมีผูขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาต่ํากวา 20 คน 

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น 

- คุณวุฒิที่รับ/คุณสมบัติ/เกณฑการคัดเลือก และจํานวนการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตาม

ความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
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เสนทางรถประจําทางที่ผาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรงุเทพ 
 

พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ ฯ    /    พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ 
รถประจําทางท่ีผานดานถนนนางล้ินจ่ี    สาย 62, 67, 89, ปอ.22, 62, 67 และ รถสองแถวสาย 1240 

รถประจําทางท่ีผานดานถนนนราธิวาสราชนครินทร   สาย  77 

รถโดยสารดวนพิเศษ BRT ลงสถานีเทคนิคกรุงเทพ ฯ 
รถไฟฟา BTS ลงสถานีชองนนทรี แลวตอ รถโดยสารดวนพิเศษ BRT ลงสถานีเทคนิคกรุงเทพ ฯ 
รถไฟฟา MRT ลงสถานีสีลม หรือ สถานีลุมพินี แลวตอ รถสองแถวสาย 1240 

เรือดวนเจาพระยา ลงท่ีทาเรือสาทร แลวตอ รถประจําทาง สาย 77 

พื้นที่พระนครใต 
รถประจําทาง     สาย 1, 15, 17, 35, 75, 163, ปอ.504, 547 
รถไฟฟา BTS ลงสถานีสะพานตากสิน 

เรือดวนเจาพระยา ลงท่ีทาเรือสาทร 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.กรุงเทพ 

กลุมงานสงเสริมวิชาการ (งานรับเขานักศึกษาใหม) 

โทร. 02-287-9625  

 www.admissions.rmutk.ac.th 
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