
ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	พ.ศ.	๒๕๔๘	 โดยเมื่อ	 วันที่	๘	มกราคม	 

พ.ศ.	๒๕๔๘	พระบาทสมเด็จพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 (ร.๙)	ทรงลงพระปรมาภิไธย 

ในพระราชบัญญติั	และประกาศในราชกจิจานุเบกษา	เลม่	๑๒๒	ตอนที	่๖	ก	วนัที	่๑๘	มกราคม	 

พ.ศ.	๒๕๔๘	พระราชบญัญตันิีม้ผีลทำาใหเ้กดิมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล	จำานวน	๙	แหง่	 

ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จึงถือได้ว่ามีฐานะเป็นหนึ่งในเก้า

มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	สังกัดสำานักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	ได้จัดการศึกษาระดับปริญญาและ

บัณฑิตศึกษาโดยจัด เป็น	 ๗	 คณะ	 ๓	 วิทยาลัย 	 ได้แก่ 	 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 	 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	 คณะบริหารธุรกิจ	 คณะศิลปศาสตร์	 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	 คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว	 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 วิทยาลัยเพาะช่าง	 วิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืนรัตนโกสินทร์	 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	มีพื้นที่จัดการศึกษารวม	๔	พื้นที่	 ได้แก่	

พื้นที่ศาลายา	พื้นที่บพิตรพิมุข	จักรวรรดิ	วิทยาลัยเพาะช่าง	และวิทยาเขตวังไกลกังวล

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์พืน้ทีศ่าลายา	เปน็ศนูยก์ลางการ

จัดการศึกษาระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษา	ตั้งอยู่เลขที่	96	หมู่ที่	3	ถนนพุทธมณฑล	 

สาย	5	ตำาบลศาลายา	อำาเภอพุทธมณฑล	จังหวัดนครปฐม	73170	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์ พืน้ทีบ่พติรพมุิข จักรวรรด	ิเปน็

พื้นที่จัดการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุด	 ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา	 132	ปี	 ตั้งอยู่เลขที่	 264	 

ถนนจักรวรรดิ	เขตสัมพันธวงศ์	กรุงเทพมหานคร	10100

โทรศัพท์ : 0 2441 6000

โทรสาร : 0 2889 4588

http://www.rmutr.ac.th

โทรศัพท์ : 0 2226 5925

โทรสาร : 0 2226 4879

http://www.bpc.rmutr.ac.th
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ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 ตราสญัลกัษณ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์	ประกอบดว้ยดวง

ตราพระราชลญัจกรประจำาพระองค์รชักาลท่ี	9	อยูภ่ายในวงกลม	มรีปูดอกบวั	8	กลบี	เหนอื

วงกลมมเีลข	9	และพระมหาพชิยัมงกฎุครอบ	ใตว้งกลมมแีถบโค้งรองรบั	ภายในบรรจอัุกษร

ชื่อ	“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์”

ดอกบัวสวรรค์ ดอกไม้ประจำามหาวิทยาลัย สื่อความ

หมายถึงความสดชื่น	เบิกบาน	ที่ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจร

ไปทั่วสารทิศ

สีแดง สีประจำามหาวิทยาลัย	หมายถึง	สีแห่งความเป็น

มงคล

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์ พืน้ทีเ่พาะชา่ง	กอ่ตัง้มาเปน็ระยะ

เวลา	104	ป	ีตัง้อยูเ่ลขที	่86	ถนนตรีเพชร	แขวงวังบรูพาภริมย	์เขตพระนคร	กรงุเทพมหานคร	

10200	เป็นสถาบันการศึกษาทางด้านศิลปหัตถกรรมแห่งแรกของประเทศไทย

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล	ก่อตั้งมา

เป็นระยะเวลา	27	ปี	ตั้งอยู่ท่ีถนนเพชรเกษม	ก.ม.	ที่	242	ตำาบลหนองแก	อำาเภอหัวหิน	

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	77110	

โทรศัพท์ : 0 2623 8790

โทรสาร : 0 2225 7631
http://www.pohchang.rmutr.ac.th

โทรศัพท์ : 0 3261 8500

โทรสาร : 0 3261 8570

http://www.kkw.rmutr.ac.th

คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ๒๕๕๙
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ดอกไม้ประจำามหาวิทยาลัย

สีประจำามหาวิทยาลัย

 ดวงตราพระราชลัญจกร เลข ๙ และพระมหาพิชัยมงกุฎ สื่อความหมายถึง  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญ 

พระราชลัญจกรประจำาพระองค์และ พระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นเครื่องหมายมหาวิทยาลัย

      สีแดง สีประจำามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   

หมายถึง มหาวิทยาลัยอันเป็นมงคลแห่งพระราชา

ดอกบวัสวรรค์      ดอกไมป้ระจำามหาวทิยาลัย  

สื่อความหมายถึงความสดชื่นเบิกบาน

ที่ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ๒๕๕๙
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ดอกไม้ประจำามหาวิทยาลัย

สีประจำามหาวิทยาลัย

 ดวงตราพระราชลัญจกร เลข ๙ และพระมหาพิชัยมงกุฎ สื่อความหมายถึง  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญ 

พระราชลัญจกรประจำาพระองค์และ พระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นเครื่องหมายมหาวิทยาลัย

      สีแดง สีประจำามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   

หมายถึง มหาวิทยาลัยอันเป็นมงคลแห่งพระราชา

ดอกบวัสวรรค์      ดอกไมป้ระจำามหาวทิยาลัย  

สื่อความหมายถึงความสดชื่นเบิกบาน

ที่ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 14/05/2019



คุณสมบัติทั่วไป

สายสามัญ เรียนดี ความสามารถพิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศาลายา)

001 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 4 ปี ม.6 สายวิทย์-คณิต 2.75 2.50

002 วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม 4 ปี ม.6 สายวิทย์-คณิต 2.75 2.50

003 วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 4 ปี ม.6 สายวิทย์-คณิต 2.75 2.50
มีประสบการณ์ด้านเข้าร่วมโครงการ

แข่งขันหุ่นยนต์หรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ (ถ้ามี)

004 วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี ม.6 สายวิทย์-คณิต 2.75 2.50

มปีระสบการณ์ทางด้านพัฒนาโปรแกรม 

หรือมีรางวัลจากการแข่งขันทางด้าน

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  หรือผ่านการร่วม

กิจกรรมทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

หรือมีผลงานอื่นทางด้านวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ (ถ้ามี)

005 วศ.บ. วิศวกรรมการวัดคุม 4 ปี ม.6 สายวิทย์-คณิต 2.75 2.50

006 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 4 ปี ม.6 สายวิทย์-คณิต 2.75 2.50
มีความสามารถในการเขียนแบบทาง

เครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (ถ้ามี)

007 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี ม.6 สายวิทย์-คณิต 2.75 2.50

008 วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ - ปิโตรเคมีภัณฑ์และพอลิเมอร์ 4 ปี ม.6 สายวิทย์-คณิต 2.75 2.50

009 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 4 ปี        ม.6 สายวิทย์-คณิต 2.75 2.50

พื้นที่ศาลายา

คณะ/สาขาวิชา ที่เปิดรับและคุณสมบัติของผู้สมัคร TCAS รอบที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2562
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อันดับ คณะ/สาขาวิชา
ระดับเกรดเฉลี่ย

คุณสมบัติเฉพาะ/เงื่อนไขพิเศษ

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 14/05/2019



คุณสมบัติทั่วไป

สายสามัญ เรียนดี ความสามารถพิเศษ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ศาลายา)

011 ทล.บ. การจัดการงานก่อสร้าง  4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.75 2.75

012 ทล.บ. เทคโนโลยีนิเทศศิลป์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 3.00 2.75

013 ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  4  ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.75 2.75

014 ทล.บ. การจัดการทรัพยากรอาคาร 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.50 2.25

015 ทล.บ. การออกแบบสื่อดิจิทัล 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.75 2.50

016 สถ.บ. เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 5 ปี  ม.6 สายวิทย์-คณิต 2.90 2.90

017 สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง 5 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.75 2.50

018 สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน 5 ปี 
ม.6 สายวิทย์-คณิต, 

สายศิลป์-คํานวณ
2.75 2.50

คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา)

031 บธ.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.00 2.00

035 บธ.บ. การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.00 2.00

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศาลายา)

051 วท.บ. วิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร 4 ปี
ม.6 สายวิทย์-คณิต, 

สายศิลป์-คํานวณ
2.75 2.50

084 วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 ปี
ม.6 สายวิทย์-คณิต, 

สายศิลป์-คํานวณ
2.75 2.50

คณะ/สาขาวิชา ที่เปิดรับและคุณสมบัติของผู้สมัคร TCAS รอบที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2562
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

พื้นที่ศาลายา

อันดับ คณะ/สาขาวิชา
ระดับเกรดเฉลี่ย

คุณสมบัติเฉพาะ/เงื่อนไขพิเศษ

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 14/05/2019



คุณสมบัติทั่วไป
สายสามัญ เรียนดี ความสามารถพิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วังไกลกังวล)

010 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 4 ปี ม.6 สายวิทย์-คณิต 2.75 2.50

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วังไกลกังวล)  

019 ทล.บ. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.00 2.00
020 ทล.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.00 2.00
021 อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.00 2.00
022 อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.00 2.00
023 อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.00 2.00
024 อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.00 2.00

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (วังไกลกังวล)

025 ศศ.บ. การโรงแรม 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.75 2.50
026 ศศ.บ. นวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.50 2.00
027 ศศ.บ. นวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.50 2.00

คณะบริหารธุรกิจ (วังไกลกังวล)

036 บช.บ. การบัญชี 4 ปี                                       ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.00 2.00
2.00 2.00

037 บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.00 2.00
038 บธ.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.00 2.00
039 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.00 2.00

คณะ/สาขาวิชา ที่เปิดรับและคุณสมบัติของผู้สมัคร TCAS รอบที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2562
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วิทยาเขตวังไกลกังวล

อันดับ คณะ/สาขาวิชา
ระดับเกรดเฉลี่ย

คุณสมบัติเฉพาะ/เงื่อนไขพิเศษ

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 14/05/2019



คุณสมบัติทั่วไป
สายสามัญ เรียนดี ความสามารถพิเศษ

คณะบริหารธุรกิจ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)

040 บช.บ. การบัญชี 4 ปี                                        ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.00 2.00

041 บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.00 2.00

042 บธ.บ. การตลาด 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.00 2.00

043 บธ.บ. การจัดการ-การจัดการทั่วไป 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.00 2.00

044 บธ.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.00 2.00

045 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - การพัฒนาซอฟต์แวร์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.00 2.00

046 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.00 2.00 มีความรู้พื้นฐานภาษาจีน (ถ้ามี)

047 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.00 2.00

คณะศิลปศาสตร์ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)

048 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.75 2.50

049 ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.00 2.00 ผลการสอบวัดระดับ JLPT N5 ขึ้นไป (ถ้ามี)

050 ศศ.บ. ภาษาจีน 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.00 2.00

คณะ/สาขาวิชา ที่เปิดรับและคุณสมบัติของผู้สมัคร TCAS รอบที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2562
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

อันดับ คณะ/สาขาวิชา
ระดับเกรดเฉลี่ย

คุณสมบัติเฉพาะ/เงื่อนไขพิเศษ

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 14/05/2019



คุณสมบัติทั่วไป
สายสามัญ เรียนดี ความสามารถพิเศษ

วิทยาลัยเพาะช่าง

053 ศ.บ. ประติมากรรมไทย 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.70 2.50 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ

054 ศ.บ. หัตถศิลป์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.50 2.20 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ

056 ศ.บ. ประติมากรรม 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.70 2.50 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ

057 ศ.บ. ศิลปะภาพพิมพ์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.70 2.50 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ

059 ศ.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.70 2.50 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ

062 ศ.บ. ออกแบบศิลปหัตถกรรม 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.50 2.50 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ

063 ศ.บ. เซรามิกส์ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.50 2.20 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ

064 ศ.บ. เครื่องประดับอัญมณีและโลหะรูปพรรณ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน 2.50 2.20 portfolio/เกียรติบัตร  ทางด้านศิลปะ

คณะ/สาขาวิชา ที่เปิดรับและคุณสมบัติของผู้สมัคร TCAS รอบที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2562
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วิทยาลัยเพาะช่าง

อันดับ คณะ/สาขาวิชา
ระดับเกรดเฉลี่ย

คุณสมบัติเฉพาะ/เงื่อนไขพิเศษ

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 14/05/2019



ติดต่อคณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะบริหารธุรกิจ

คณะศิลปศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

วิทยาลัยเพาะช่าง

02-441-6000 ต่อ 2621, 2623

02-441-6000 ต่อ 2781

02-441-6000 ต่อ 2630

02-226-5925 ต่อ 5319, 5330, 5350

02-226-5925 ต่อ 5204

032-618-500 ต่อ 3919

032-618-500 ต่อ 4713

02-623-8790 ต่อ 6110

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 14/05/2019




