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มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลพระนคร

ประวัติมหาวิทยาลัย
	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยรี�ชมงคลพระนคร	ได้

รบัก�รสถ�ปน�ขึน้ในพระร�ชบญัญติัมห�วิทย�ลัย
เทคโนโลยีร�ชมงคล	เม่ือวันท่ี	18	มกร�คม	พ.ศ.	2548	 

ซ่ึงดูเหมือนจะเป็นมห�วิทย�ลัยใหม่ในส�ยต�ของคนท่ัวไป	 
แต่คว�มจริงแล้วมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลพระนคร
มีประวัติคว�มเป็นม�ที่ย�วน�นและจัดเป็นสถ�บัน 
ก�รศึกษ�ทีม่ชีื่อเสยีงและมีคว�มเชี่ยวช�ญด�้นวิช�ชีพ
ม�เป็นเวล�ช้�น�น	จ�กเดิมที่รวมตัวอยู่กับสถ�บัน
เทคโนโลยีร�ชมงคล	ซึ่งเป็นสถ�นศึกษ�ที่จัดก�รเรียน
ก�รสอนส�ยวิช�ชีพ	อันประกอบด้วย	วิทย�เขตต่�ง	ๆ	 
ม�กกว่�	35	 วิทย�เขตทั่วประเทศ	 และเมื่อมีก�ร
ปรับเปล่ียนสถ�นภ�พจ�กสถ�บันม�เป็นมห�วิทย�ลัย	 
ในป	ีพ.ศ.	2548	กไ็ด้มกี�รรวมกลุ่มวิทย�เขตในสงักดั
แยกออกเป็น	9	มห�วิทย�ลัย	และหนึ่งในมห�วิทย�ลัย
ที่แยกอิสระออกม�ก็คือ	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี 
ร�ชมงคลพระนคร	 โดยอยู่ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแล
ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�	(สกอ.)	
กระทรวงศึกษ�ธิก�ร
	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลพระนคร
เป็นมห�วิทย�ลัยที่อยู่ ใจกล�งกรุงเทพมห�นคร	
ประกอบด้วยวิทย�เขตเดิม	5	แห่ง	ท่ีมีพ้ืนท่ีไม่ห่�งไกล
กันนัก	 ได้แก่	วิทยาเขตเทเวศร์ วิทยาเขตโชติเวช 
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร วิทยาเขตชุมพร 

เขตรอุดมศกัดิ ์วทิยาเขตพระนครเหนอื	มห�วิทย�ลัย
ยังคงยึดม่ันในก�รสร้�งบัณฑิตนักปฏิบัติ	 ท่ีมีคว�มรู้ 
และคว�มเชี่ยวช�ญด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	
เน้นก�รจัดก�รศึกษ�เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค์	 โดยจะต้องมีทักษะด้านวิชาการ  
ทักษะในการประกอบอาชีพ ทักษะในการส่ือสาร  
สามารถใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีความคิดเชิง
สร้างสรรค์และมีวุฒิภาวะทางสังคมท่ีดี เป็นผู้ท่ีมี 
ทักษะในงาน สามารถพัฒนาให้เป็นทุนมนุษย์  
(Human Capital) ของประเทศได้เป็นอย่างดี   
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลพระนครมุ่งมั่น 
ในก�รเสริมสร้�งบัณฑิตให้ เป็น ผู้ที่มีคุณธรรม	
จริยธรรม	 มีบุคลิกภ�พท่ีเหม�ะสมพร้อมท่ีจะออกไป 
เป็นส่วนสำ�คัญส่วนหน่ึงของสังคมอย่�งมีคุณค่�ต่อไป	 
โดยแบ่งก�รจัดก�รเรียนก�รสอนออกเป็น	9	คณะ	ได้แก่   
    1.	คณะครุศ�สตร์อุตส�หกรรม	 	
				2.	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศ�สตร์
				3.	คณะเทคโนโลยีสื่อส�รมวลชน	 	
				4.	คณะบริห�รธุรกิจ
				5.	คณะศิลปศ�สตร์	 	 	
				6.	คณะวิศวกรรมศ�สตร์
				7.	คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	
				8.	คณะอุตส�หกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
						9.	คณะสถ�ปตัยกรรมศ�สตรแ์ละก�รออกแบบ

Rajamangala University of Technology Phra Nakhon4



ตราสัญลักษณ์ 
ของมหาวิทยาลัย

 เป็นตร�รูปวงกลมมีรูปดอกบัวบ�น	8	กลีบ
ล้อมรอบ	ดอกบัวบ�น	8	กลีบ	หม�ยถึง	ท�งแห่ง 
คว�มสำ�เร็จ	มรรค	8	และคว�มสดชืน่เบกิบ�นทีก่อ่ใหเ้กดิ 
ปัญญ�แผ่ขจรไปทั่วส�รทิศ	ภ�ยใต้ดอกบัวเป็นดวง
ตร�พระร�ชลัญจกรบรรจุอยู่	 อันเป็นสัญลักษณ์และ
เครือ่งหม�ยประจำ�องคพ์ระมห�กษตัรยิข์องรชัก�ลที	่9 
บนตร�รูปวงกลมมพีระมห�พิชยัมงกฎุครอบและมเีลข	9 
บรรจุอยู่	หม�ยถึง	รัชก�ลที่	9	 ด้�นล่�งของตร�
รูปวงกลมทำ�เป็นกรอบโค้งรองรับมีชื่อ	“มห�วิทย�ลัย
เทคโนโลยีร�ชมงคลพระนคร”	คั่นปิดหัวท้�ยของกรอบ
ด้วยลวดล�ยดอกไม้ทิพย์	พิมพ์ประจำ�ย�มทั้งสองข้�ง 
หม�ยถึง	คว�มเจริญรุ่งเรือง		 แจ่มใส	 เบิกบ�น	
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคล	 หม�ยคว�มว่�	
“มหาวทิยาลยัเทคโนโลยอัีนเปน็มงคลแหง่พระราชา”  

ต้นไม้ประจำ�มหาวิทยาลัย

ต้นอินทนิล (Lagerstroemia	macrocarpa	Wall)
ชื่ออื่นๆ : อินทนิล,	จ่อล่อ,	จะล่อหูกว�ง
ชื่อสามัญ : Queen’s	flower,	Queen’s	crape	myrtle
ชือ่วทิยาศาสตร์ : Lagerstroemia	macrocarpa	Wall.
วงศ์ : LYTHRACEAE
ลักษณะท่ัวไป :	 เป็นไม้ ต้น	 ผลัดใบสูงประม�ณ 
5	-	12	เมตร	เป็นไม้ทรงพุ่ม	เปลือก	ต้นสีน้ำ�ต�ล	
ผิวเปลือกต้นแตกเป็นร่องตื้นเป็นไม้ที่ให้ร่มเง�	อินทนิล	
เป็นพรรณไม้ที่ทนต่อสภ�พแวดล้อมและเจริญเติบโต 
ในทกุภ�คของประเทศไทย	มคีว�มหม�ยถงึคว�มเจรญิ
รุ่งเรือง	อ�ยุยืนน�น

สีประจำามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คือ สีม่วง (Purple)

ดอกไม้ประจำ�มหาวิทยาลัย

“บัวฉลองขวัญ”	หรือ	“คิง ออฟ สยาม” เป็นบัว
สกลุบวัผัน	ทีเ่กดิคว�มง�มได้เพร�ะคว�มส�ม�รถของ
คุณชัยพล ธรรมสุวรรณ	ที่นำ�เกสรของไดเรกเตอร์	
จี.ที.มอร์	(Director	G.T.Moore)	ม�ผสมกับทองสุก	
เมื่อปี	พ.ศ.2542	แล้วนำ�ไปปลูกยังดินแดนต่�งประเทศ
จนได้ชือ่ภ�ษ�องักฤษว่�	“คิง ออฟ สยาม”	ฉลองขวัญ

สีประจำ�มหาวิทยาลัย
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มห�วิทย�ลัยผู้สร้�งแรงบันด�ลใจพัฒน�ทักษะก�รคิดเป็นระบบ	
ปฏิบัติเป็นเลิศด้�นเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม

A University that creates inspiration develops systematic thinking, 
produces excellent technology and serves the country

วิสัยทัศน์ 
(Vision)

พันธกิจ (Mission)
มห�วิทย�ลัยเฉพ�ะท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีมุ่งผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติที่มีคุณภ�พ	คุณธรรม	
จรรย�บรรณในวิช�ชีพ	สร้�งสรรค์ง�นวิจัย	สิ่งประดิษฐ์เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคมด้�นบริก�รวิช�ก�ร	
อนุรักษ์	ทำ�นุบำ�รุงศ�สน�	ศิลปะ	วัฒนธรรมรักษ�สิ่งแวดล้อมเพื่อก�รพัฒน�ประเทศอย่�งยั่งยืนและ
บริห�รจัดก�รด้วยหลักธรรม�ภิบ�ล

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ (RMUTP Identity)
“บัณฑิตนักปฏิบัติ	ใฝ่รู้	สู้ง�น	เชี่ยวช�ญเทคโนโลยี	มีคุณธรรม”
Hands-on Keenness Determination Technological Expertise Integrity

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 
(RMUTP Uniqueness)

มห�วิทย�ลัยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อแผ่นดิน

สร้างคนสู่งาน เช่ียวชาญเทคโนโลยี 

สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ
(RMUTP	produces	technological	specialists	with	

their	decencies	to	serve	diverse	career.)

ปรัชญา (Philosophy)
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RMUTP

Rajamangala University 
of Technology Phra Nakhon

หลักสูตรที่เปิดสอน

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ (RMUTP Identity)
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Faculty of Industrial Education
คณะครุศ�สตร์อุตส�หกรรม 

ที่ตั้ง	 :	399	ถนนส�มเสน	แขวงวชิรพย�บ�ล	เขตดุสิต	  
			 			กรุงเทพฯ	10300
โทรศัพท์	 :	02-665-3777,	02-665-3888	ต่อ	7104	
โทรส�ร	 :	02-665-3774
www.teched.rmutp.ac.th

 สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นต้นแบบของการผลิตคร ู
อาชีวศึกษาของประเทศ มุ่งเน้นผลิตครูวิชาชีพและ 
นักเทคโนโลยีที่มี คุณภาพเป็นที่ยอมรับของภาค 
กา ร ศึ กษ าและภ าคประกอบกา รขอ งประ เทศ  
ตลอดระยะเวลาที่ผ่ านมายังคงรักษาเอกลักษณ์ 
และความโดดเด่นของครูอาชีวศึกษาและนักเทคโนโลยี
ที่มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ เป่ียมด้วย
คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมรับใช้สังคมและ
ประเทศชาติ
 
หลักสูตรการเรียนการสอน/สาขาวิชา
ระดับปริญญ�ตรี
1. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 
 4 ปี (ภาคปกติ) สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
จำานวนหน่วยกิต : รวมตลอดหลักสูตร 134 หน่วยกิต
คุณสมบัติของผู้สมัคร : รับผู้สำาเร็จการศึกษา ปวช. 
สาขาช่างอุตสาหกรรมหรอืเทยีบเท่า และ ม.6 สายวทิย์- 
คณิต หรือสายวิชาศิลป์-คำานวณ 
2. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 
 2 ปี ต่อเน่ือง (ภาคปกติ) สาขาวิชาท่ีเปิดสอน ได้แก่
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำาลัง
 แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

3. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 
 2 ปี ต่อเนื่อง (ภาคสมทบ) สาขาวิชาที่เปิดสอน 
 ได้แก่
 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
จำานวนหน่วยกิต : รวมตลอดหลักสูตร 73 หน่วยกิต
คุณสมบติัของผูส้มคัร : รบัผูส้ำาเรจ็การศึกษาระดับ ปวส.
สาขาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า
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ที่ตั้ง	 :	399	ถนนส�มเสน	แขวงวชิรพย�บ�ล	เขตดุสิต	  
			 			กรุงเทพฯ	10300
โทรศัพท์	 :	02-665-3777,	02-665-3888	ต่อ	7104	
โทรส�ร	 :	02-665-3774
www.teched.rmutp.ac.th

Industrial
Education

ค่าบำารุงการศึกษา
และค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายทุกหลักสูตร
- ภาคการศึกษาปกติ 13,000 บาท
- ภาคสมทบ 23,000 บาท
ค่าบำารุงการศึกษา
และค่าลงทะเบียนฤดูร้อน
- ภาคการศึกษาปกติ 5,500 บาท
- ภาคสมทบ 9,000 บาท

แนวทางประกอบอาชีพ
 ผู้สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
สามารถประกอบอาชีพเป็นครูช่างอุตสาหกรรม ครูและ
อาจารย์ นักเทคโนโลยี นักเทคโนโลยีควบคุมการผลิต  
นักวิชาการโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์กราฟิก 
ในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน วิทยากรฝึกอบรม 
นักวิชาการ พนักงานในสถานประกอบการ เป็นวิศวกร 
ดูแลควบคุมคุณภาพ การพัฒนาระบบการผลิต และ 
งานด้านวศิวกรรมต่างๆ ประกอบอาชีพอิสระในลกัษณะ 
ที่ปรึกษา นักวิจัยอุตสาหกรรมการผลิต เป็นเจ้าของ
สถานประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม เป็นต้น
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Faculty of Home Economics Technology
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศ�สตร์ 

ที่ตั้ง : 168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
  กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 02-281-9756-8 ต่อ 2305-6
โทรสาร : 02-281-9759  
www.hec.rmutp.ac.th

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางด้านคหกรรมศาสตร์ 
เป็นคณะต้นแบบที่ผลิตบัณฑิตมืออาชีพเฉพาะทางด้าน
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีความรู้ความเช่ียวชาญ
ทั้งทางด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพบนพื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
สากล เป็นแหล่งเรียนรู้ ช้ันนำาด้านคหกรรมศาสตร์ 
ที่สืบทอดผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทยมายาวนาน 
กว่า 77 ปี
หลักสูตรการเรียนการสอน/สาขาวิชา
ระดับปริญญ�ตรี
1. หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.)
 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 
 (หลักสูตร 4 ปี)
จำานวนหน่วยกิต : 135 หน่วยกิต
คุณสมบติัผูส้มคัร : รบัผูส้ำาเรจ็การศึกษาระดับ ม.6 หรอื
เทียบเท่าสาขาวิชา และ ปวช. ทุกประเภทวิชา
 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (หลักสูตร 4 ปี)
จำานวนหน่วยกิต : 132 หน่วยกิต
คุณสมบติัผูส้มคัร : รบัผูส้ำาเรจ็การศึกษาระดับ ม.6 หรอื
เทยีบเทา่สาขาวชิา และ ปวช. สาขาอาหารและโภชนาการ
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
 (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี)
จำานวนหน่วยกิต : 73 หน่วยกิต
คุณสมบัติผู้สมัคร :  รับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 
สาขาอาหารและโภชนาการ
 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร 
 (หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน)
 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร 
 ความร่วมมือกับบริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน) 
 (หลักสูตร 4 ปี)

จำานวนหน่วยกิต : 130 หน่วยกิต
คุณสมบัติผู้สมัคร : สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา สำาเร็จการ
ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกประเภท
วิชา สำาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาการ
โรงแรมและการท่องเท่ียวศึกษาโดยการเทียบโอนผล
การเรียน 
	สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 
 (หลักสูตร 4 ปี)
จำานวนหน่วยกิต : 131 หน่วยกิต
คุณสมบัติผู้สมัคร :  รบัผูส้ำาเรจ็การศึกษาระดับ ม.6 หรอื
เทียบเท่าสาขาวิชา และ ปวช. ทุกประเภทวิชา
 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 
 (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี)
จำานวนหน่วยกิต : 73 หน่วยกิต
คุณสมบัติผู้สมัคร :  รับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 
คหกรรมศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร
จำานวนหน่วยกิต : 136 หน่วยกิต
คุณสมบติัผูส้มคัร : รบัผูส้ำาเรจ็การศึกษาระดับมธัยมศึกษา
ตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

Rajamangala University of Technology Phra Nakhon10



Home
Economics

Technology

ค่าบำารุงการศึกษา 
และค่าลงทะเบียนทุกหลักสูตร
- ภาคการศึกษาปกติ 13,000 บาท
- ภาคการศึกษาฤดูร้อน 5,000 บาท
แนวทางการประกอบอาชีพ
- นักออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 
- พ่อครัว/แม่ครัวในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 ทั้งในและต่างประเทศ
- นักโภชนาการ
- ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการด้านธุรกิจอาหาร
- นักออกแบบและตกแต่งอาหาร
- ผู้ประกอบการงานดอกไม้-งานประดิษฐ์
- เจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ
- นักวิทยาศาสตร์การอาหาร
ระดับปริญญ�โท
1. หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (คศ.ม.)
 กลุ่มวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและสิ่งทอ
 กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ
 กลุ่มวิชาธุรกิจอาหาร
 กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 
 หลักสูตร 2 ปี 
จำานวนหน่วยกิต : 36 หน่วยกิต
คุณสมบัติผู้สมัคร :
- สำาเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตร ีหลกัสตูรคหกรรม- 
 ศาสตรบณัฑติ ทกุสาขาวชิา หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง 
 จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศ ท่ีได้รับ 
 การรับรองมาตรฐานจาก ก.พ. หรือส้านักงาน 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีคะแนนเฉลี่ย 
 ไม่ต่ำากว่า 2.50 หรือจากการพิจารณาของคณะ 
 กรรมการบริหารหลักสูตร

- เป็นผู้มีประสบการณ์การทำางานท่ีเกี่ยวข้องกับงาน 
 ทางคหกรรมศาสตร์อย่างน้อย 1 ปี 
ค่าบำารุงการศึกษา 
และค่าลงทะเบียนทุกหลักสูตร
- ภาคสมทบเสาร์-อาทิตย์ 
 ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท
แนวทางการประกอบอาชีพ
- ผู้ประกอบการในธุรกิจคหกรรมศาสตร์
- ผู้บริหารในองค์กรท่ีมีการใช้ความรู้ด้านคหกรรม- 
 ศาสตร์ทั้งในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
- ที่ปรึกษาทางคหกรรมศาสตร์
- อาจารย์/นักวิชาการ/นักวิจัยทางคหกรรมศาสตร์
- พนักงานในหน่วยงานเอกชนและราชการในองค์กร 
 ที่เกี่ยวข้องด้านคหกรรมศาสตร์
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Faculty of Mass Communication Technology
คณะเทคโนโลยีสื ่อส�รมวลชน		

ที่ตั้ง : 399 ถนนสามเสน แขวงวชพิยาบาล  
  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6832-34
โทรสาร : 02-665-3827
www.mct.rmutp.ac.th

 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มีรากฐานการ
จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
แผนกวิชาการโฆษณา ทีวิ่ทยาเขตพณิชยการพระนคร (เดิม)  
มามากกว่า 30 ปี โดยได้ผลตินกัสือ่สารมวลชนเขา้สูเ่สน้ทาง 
แหง่วชิาชีพในด้านต่างๆ จนมาถงึในป ี2546 เพือ่ตอบสนอง 
ต่อความต้องการของสงัคม จงึได้ขยายการจดัการศึกษา จาก 
ระดับ ปวส. สูก่ารจัดการศึกษาระดับปรญิญาตร ีภายใต้ช่ือ  
“คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน” จากรากฐานศิษย์เก่า
ที่เข้มแข็ง และเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นมา
ยาวนาน ประกอบกับคณาจารย์มีประสบการณ์ในวิชาชีพ
และมีความชำานาญด้านการสอน จึงทำาให้บัณฑิตจาก 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นที่ยอมรับจากตลาด
แรงงานและแวดวงสื่อสารมวลชน อย่างกว้างขวาง
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
ระดับปริญญ�ตรี
1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 ปี ภาคปกติ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประกอบด้วย  
 4 วิชาเอก ได้แก่ 
 วิชาเอกเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
 วิชาเอกเทคโนโลยีการโทรทัศน์
 และวิทยุกระจายเสียง 
 วิชาเอกเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 วิชาเอกครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี
จำานวนหน่วยกิต : 134 หน่วยกิต
คุณสมบติัของผูส้มคัร : รบัผูส้ำาเรจ็การศึกษาระดับ ปวช. 
ทุกสาขาวิชา และระดับ ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ 
เทียบเท่า
ค่าบำารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน 
และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 แบบเหมาจ่ายรายภาค 13,000 บาท
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2 ปี 
 หลักสูตรต่อเนื่อง ภาคพิเศษ และภาคสมทบ  
 *เปิดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562* 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประกอบด้วย  
2 วิชาเอก ได้แก่ 
 วิชาเอกการสื่อสารพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 วิชาเอกมัลติมีเดียดีไซน์
จำานวนหน่วยกิต : 74 หน่วยกิต
คุณสมบัติของผู้สมัคร :รับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 
ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า
ค่าบำารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน 
และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา 
แบบเหมาจ่ายรายภาค 
 ภาคพิเศษ 17,000 บาท 
 ภาคสมทบ 23,000 บาท
หมายเหตุ : ทั้ง 2 หลักสูตร รับนักศึกษาเทียบโอน
หน่วยกิตเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญ�โท
1. หลกัสตูรเทคโนโลยมีหาบณัฑติ (ทล.ม.) 2 ป ีภาคสมทบ  
 *เปิดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563*  
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและการสร้าง 
 ตราสินค้า 
จำานวนหน่วยกิต : 36 หน่วยกิต
คุณสมบัติของผู้สมัคร : รับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
ค่าบำารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน 
และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 แบบเหมาจ่ายรายภาค 35,000 บาท
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The Faculty of Business Administration
คณะบริห�รธุรกิจ			

ท่ีต้ัง : 86 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา  
  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 02-665-3555 ต่อ 2101-2103    
โทรสาร : 02-665-3555 ต่อ 2308
www.bus.rmutp.ac.th

 คณะบริหารธุรกิจ จัดอยู่ในระดับต้นๆ ของ
ประเทศ ท่ีจัดการเรียน การสอน ด้านบริหารธุรกิจ 
ยาวนานกว่า 119 ปี โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิต ตั้งแต่
นักระดับปฏิบัติ จนถึงระดับนักบริหาร ที่ผ่านมา 
คณะบริหารธุรกิจได้สร้างบุคลากรที่มีช่ือเสียงสู่วงการ
การศึกษา และวงการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
ระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ
1. ประเภทวิชาพาณิชกรรม
 สาขาวิชาการบัญชี
จำานวนหน่วยกิต : 103 หน่วยกิต
คุณสมบัติผู้สมัคร : รับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ ม.3 
ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า
ค่าเล่าเรียน ค่ากิจกรรมและค่าอื่นๆ
- ภาคการศึกษาละ    12,000 บาท 
 (และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณ 4,000 บาท)

ระดับปริญญ�ตรี
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4 ปี ปกติ
 การเงิน    การตลาด
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ    การจัดการ
 ธุระกิจระหว่างประเทศ  ระบบสารสนเทศ
จำานวนหน่วยกิต : 129-141 หน่วยกิต
คุณสมบัติของผู้สมัคร : เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนกการเรียนและ
ผูส้ำาเรจ็การศึกษาระดับประกาศนยีบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า

2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ) 4 ปี ปกติ
 การบัญชีการเงิน    การบัญชีบริหาร
 การสอบบัญชี
จำานวนหน่วยกิต : 133 หน่วยกิต
คุณสมบัติของผู้สมัคร : ปริญญาตรี 4 ปี รับผู้สำาเร็จ 
การศึกษาระดับ ปวช. ทุกสาขาวชิา และ ม.6 ทุกแผน 
การเรยีนหรอืเทยีบเทา่ และปรญิญาตร ี4 ป ีหลกัสตูร 
เทยีบโอน รบัผูส้ำาเรจ็การศึกษาระดับ ปวส. ในสาขาวิชา 
การบัญชี
ค่าบำารุงการศึกษา และค่าลงทะเบียน
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต/หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
ภาคการศึกษาปกติ	 - ภาคปกติ 13,000 บาท
   - ภาคสมทบ 23,000 บาท
ภาคการศึกษาฤดูร้อน	- ภาคปกติ 5,500 บาท
   - ภาคสมทบ 9,000 บาท
หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาอื่นๆ
ภาคการศึกษาปกติ	 - ภาคปกติ 12,000 บาท
   - ภาคสมทบ 22,000 บาท
ภาคการศึกษาฤดูร้อน - ภาคปกติ 5,000 บาท
   - ภาคสมทบ 8,500 บาท
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หลักสูตรบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 
(หลักสูตรนานาชาติ)
ภาคการศึกษาปกติ
- ภาคปกติ    35,000 บาท
- ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน
 น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  12,000 บาท
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
- ภาคปกติ    10,000 บาท

ระดับปริญญ�โท	MBA
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 
 ภาคสมทบ 4 กลุ่มวิชา
 สาขาวิชาการตลาด 
 สาขาวิชาการจัดการ
 สาขาวิชาการเงิน
 สาขาวิชาการบัญชี
จำานวนหน่วยกิต : 39 หน่วยกิต
- เรียนวันจันทร์-วันศุกร์
คุณสมบัติผู้สมัคร : รับผู้สำาเร็จการศึกษา ระดับ 
ปรญิญาตรไีมจ่ำากัดสาขาวชิา ยกเวน้สาขาวชิาการบญัชี
ต้องสำาเร็จการศึกษาสาขาบัญชีโดยตรง
ค่าบำารุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน 
(ตลอดหลักสูตร)
- ภาคปกติ ประมาณ   140,000 บาท

ระดับปริญญ�เอก	DBA
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏิบัณฑิต (บธ.ด.) 3 ปี 
 (ภาคพิเศษ)
จำานวนหน่วยกิต : 48 หน่วยกิต
- เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์
คุณสมบัติผู้สมัคร : รับผู้สำาเร็จการศึกษา ระดับ
ปริญญาโททุกสาขา
ค่าบำารุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน 
(ตลอดหลักสูตร)
- ภาคสมทบ ประมาณ   594,000 บาท 
 (หลักสูตร 3 ปี)

แนวทางประกอบอาชีพ
 ผู้สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ สามารถประกอบ
อาชีพได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเป็น 
นักวางแผนการตลาด นักการบัญชี โปรแกรมเมอร์ 
นักพัฒนาระบบงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแล
ระบบ-เครือข่าย นักวิชาการ อาจารย์ ผู้วิเคราะห์  
นักวิเคราะห์โครงการ นักวิจัย เจ้าหน้าที่การเงิน 
พนักงานธนาคาร ผู้จัดการ เลขานุการ เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ พนักงานแปล ธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น
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Faculty of Science and Technology
คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี						

ที่ตั้ง : 1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง  
  เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ : 02-836-3000 ต่อ 4155  
โทรสาร : -
www.sci.rmutp.ac.th

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปน็หนว่ยงาน 
ของรัฐท่ีมีความพร้อมและความสามารถ ในการผลิต 
บัณฑิตพร้อมใช้ โดยมีกระบวนการเรียนการสอน 
ที่มีประสิทธิภาพมีเครื่องมือและอุปกรณ์การสอน
ที่ทันสมัย มีการฝึกงานในสถานประกอบการจริง 
ในระบบสหกิจศึกษา มีระยะเวลาการฝึกงาน 1 ภาค 
การศึกษา พรอ้มทัง้มบีคุลากรทีม่คีวามรู ้ความสามารถ 
และประสบการณ์ในการถ่ายทอดมายาวนาน
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
ระดับปริญญ�ตรี
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี ปกติ
 วิทยาการคอมพิวเตอร์
จำานวนหน่วยกิต : 130 หน่วยกิต
คุณสมบัติของผู้สมัคร : เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนกการเรียนและ
ผูส้ำาเรจ็การศึกษาระดับประกาศนยีบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
จำานวนหน่วยกิต : 137 หน่วยกิต
คุณสมบัติของผู้สมัคร : เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรยีนวทิย-์คณิต
 วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
จำานวนหน่วยกิต : 131 หน่วยกิต
คุณสมบัติของผู้สมัคร : เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรยีนวทิย-์คณิต
และศิลป-์คำานวณ หรอืเทยีบเทา่ หรอืสำาเรจ็การศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา
อุตสาหกรรม
 วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำานวนหน่วยกิต : 132 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร : เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนกการเรียนและ
ผูส้ำาเรจ็การศึกษาระดับประกาศนยีบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า
ค่าบำารุงรักษา และค่าลงทะเบียน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
- ภาคการศึกษาปกติ 13,000 บาท
- ภาคการศึกษาฤดูร้อน 5,500 บาท
แนวทางประกอบอาชีพ
 พนักงานควบคุมคุณภาพการผลิต พนักงานฝ่าย
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และพนักงานฝ่ายการผลิตในกลุ่ม
อุตสาหกรรม เจ้าหนา้ทีใ่หค้ำาปรกึษาทางเทคนคิเกีย่วกบั 
วสัดุในบรษิทัผูผ้ลติและจัดจำาหนา่ยวสัดุและ/หรอืสาร 
เติมแต่ง นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย ผู้ประกอบ
กจิการและตัวแทนจำาหนา่ยเครือ่งมอืวิทยาศาสตร ์และ
เครื่องมือในงานวิศวกรรม เป็นต้น
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Facul ty of Engineering 
คณะวิศวกรรมศ�สตร์		

ที่ตั้ง : 1381 ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ  
  กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ : 02-836-3000, 02-836-3027 
โทรสาร : -   
www.eng.rmutp.ac.th

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้นำาในการจัดการ
ศึกษา และพัฒนากำาลังคน โดยมุ่งเน้นผลิตวิศวกร
นักปฏิบัติที่มีคุณภาพและบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ 
ซ่ือสัตย์ มีจริยธรรม เป็นท่ียอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ ประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
และนำาไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศที่ยั่งยืน
ในอนาคต
หลักสูตร และสาขาวิชาที่เปิดสอน
ระดับเตรียมวิศวกรรมศ�สตร์
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 ช่างยนต์
 ช่างไฟฟ้า
 ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 ช่างกลโรงงาน
จำานวนหน่วยกิต : 109-117 หน่วยกิต
คุณสมบั ติผู้สมัคร : รับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
ระดับปริญญ�ตรี
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ปี 
 (ภาคปกติ)
 วิศวกรรมเครื่องกล 
 วิศวกรรมไฟฟ้า
 วิศวกรรมอุตสาหการ
 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิต 
 อัตโนมัติ
 วิศวกรรมโยธา
 วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
จำานวนหน่วยกิต : 129-148 หน่วยกิต
คุณสมบัติผู้สมัคร : รับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. 
สายช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) สายวิทย์-คณิต

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
 4 ปี (ภาคสมทบ)
 วิศวกรรมเครื่องกล 
 วิศวกรรมไฟฟ้า
จำานวนหน่วยกิต : 106-147 หน่วยกิต
คุณสมบัติผู้สมัคร : รับเฉพาะผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเท่านั้นในสาขาที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ : ไม่ได้เปิดรับทุกปีการศึกษา
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
 เทียบโอน (ภาคปกติ/ภาคสมทบ)
 วิศวกรรมเครื่องกล                         
 วิศวกรรมไฟฟ้า                                     
 วิศวกรรมอุตสาหการ                              
 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม                                     
คุณสมบัติผู้สมัคร : รับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ ปวส.  
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 
 4 ปี (ภาคปกติ)
 วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ
จำานวนหน่วยกิต : 129 หน่วยกิต
คุณสมบติัผูส้มคัร : รบัผูส้ำาเรจ็การศึกษาระดับ ปวช. ช่าง
อุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) ทุกแผนการเรียน
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5. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 
 ต่อเนื่อง 2 ปี (ภาคปกติ/ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์)
 เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
จำานวนหน่วยกิต : 83 หน่วยกิต
คุณสมบัติผู้สมัคร : รับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ ปวส., 
ปวท. ช่างอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา
ระดับปริญญ�โท
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 
 2-5 ปี (ภาคพิเศษ) (ภาคปกติ/ภาคสมทบ)
 วิศวกรรมไฟฟ้า
 วิศวกรรมเครื่องกล
 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
จำานวนหน่วยกิต : 36-38 หน่วยกิต
คุณสมบติัผูส้มคัร : รบัผูส้ำาเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตร ี
ทุกสาขา วุฒิ วศ.บ., อส.บ., วท.บ. และ ค.อ.บ. หรือ
เทียบเท่า

แนวทางประกอบอาชีพ
 ผูส้ำาเรจ็การศึกษาหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตร ์สามารถ
ประกอบอาชีพวิศวกรด้านต่างๆ ได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชนหลังสำาเร็จการศึกษา บัณฑิตสามารถขอ  
และสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมในสาขาวชิาทีเ่รยีนตามเกณฑส์ภาวศิวกร 
สามารถเป็นอาจารย์ นักวิจัยและพัฒนางานวิเคราะห์ 
และออกแบบ งานผลิตและบำารุงรักษา ที่ปรึกษาและ 
นักฝึกอบรมทางด้านวิศวกรรม ทำางานในหนว่ยงานราชการ 
รฐัวสิาหกจิ โรงงานอุตสาหกรรม และบรษิทัหา้งรา้นต่างๆ 
หรือประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเพื่อประกอบ
ธุรกิจของตนเอง เป็นต้น
ระดับปริญญ�เอก
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 วิศวกรรมไฟฟ้า
จำานวนหน่วยกิต : 48 หน่วยกิต
2. หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
 เพื่อความยั่งยืน
จำานวนหน่วยกิต : 48 หน่วยกิต
ค่าบำารุงการศึกษา และค่าลงทะเบียน
 หลักสูตร	 ภาคปกติ	 ภาคสมทบ/พิเศษ
 ปวช. - 15,000
 วศ.บ. 15,000 25,000
 อส.บ. (4 ปี) 13,000 23,000
 อส.บ. (2 ปี) 13,000 23,000
 วศ.ม. 22,000 38,000
 วศ.ม. (การจัดการ) 22,000 55,000
 วศ.ด. (ยั่งยืน) 40,000 80,000
 ปร.ด. (ไฟฟ้า) - 38,000
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ที่ตั้ง : 86 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา  
  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 02-665-3555 ต่อ 1036,1037   
โทรสาร : -
www.pratheep.y@rmutp.ac.th

Faculty of Liberal Arts
คณะศิลปศ�สตร์			

 ค ณะศิลปศาสตร์ ถือเป็นฐานหลักในการ 
จัดการเรียนการสอนในคณะต่างๆ ทั้ง 9 คณะ ของ 
มหาวิทยาลัย ซ่ึงมีความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอนวิชาศึกษาท่ัวไป ที่สนองความต้องการของ 
ก ร ะ แ ส โ ล ก า ภิ วั ต น์  แ ล ะ เ ปิ ด ส อ น ห ลั ก สู ต ร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต จำานวน 4 สาขาวิชา ดังนี้
 
หลักสูตร และสาขาวิชาที่เปิดสอน
ระดับปริญญ�ตรี
1. หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ) 4 ปี (ภาคปกติ)
 การท่องเที่ยว 
 การโรงแรม
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
จำานวนหน่วยกิต : 125-138 หน่วยกิต
คุณสมบติัผูส้มคัร : รบัผูส้ำาเรจ็การศึกษาระดับ ปวช. ทกุ
สาขาวิชา, ปวช. สาขาภาษาอังกฤษ และ ม.6 ทุกแผน 
การเรียน หรือเทียบเท่า
2. หลกัสตูรภาคพเิศษสำาหรบันกัศึกษาต่างชาติ (ศศ.บ.)
 ภาษาไทยประยุกต์

แนวทางประกอบอาชีพ
 ผูส้ำาเรจ็การศึกษาสามารถประกอบอาชีพในหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ตามความถนัดในสาขาวิชาชีพ  
เช่น มัคคุเทศก์ การจัดการธุรกิจเก่ียวกับการท่องเที่ยว  
งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานธุรกิจโรงแรม 
เลขานุการ งานแปลและล่าม นอกจากน้ียังสามารถ
ประกอบอาชีพอิสระได้

ค่าบำารุงการศึกษา และค่าลงทะเบียน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
- ภาคการศึกษาปกติ 
 ภาคปกติ 12,000 บาท 
 ภาคสมทบ 22,000 บาท
- ภาคการศึกษาฤดูร้อน
 ภาคปกติ 5,000 บาท
 ภาคสมทบ 8,500 บาท
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ที่ตั้ง : 517 ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา  
  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 02-665-3555
โทรสาร : 02-823-718
www.itfd.rmutp.ac.th

Faculty of Industrial Textiles and Fashion Design
คณะอุตส�หกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน    

 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
เป็นหนึ่งในด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการที่โดดเด่น  
ด้วยการนำาศาสตร์ทางด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและ 
ด้านการออกแบบแฟชั่นมาบูรณาการ ในการสร้างผลงาน 
ทางวิชาการ และผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนอง 
ความต้องการในยุคปัจจุบัน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และออกแบบแฟชั่น ได้จัดการเรียนการสอนดังนี้
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
ระดับปริญญ�ตรี
1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี ปกติ
 เทคโนโลยีเสื้อผ้า
จำานวนหน่วยกิต : 133-135 หน่วยกิต
คุณสมบัติของผู้สมัคร : เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนกการเรียน
2. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
จำานวนหน่วยกิต : 136 หน่วยกิต
คุณสมบัติของผู้สมัคร : เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนกการเรียน และ
ตาไม่บอดสี 
3. การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
 วิชาเอกออกแบบแฟชั่น
 วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์
จำานวนหน่วยกิต : 133-135 หน่วยกิต
คุณสมบัติของผู้สมัคร : เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต
ค่าบำารุงรักษา และค่าลงทะเบียน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
- ภาคการศึกษาปกติ 13,000 บาท
- ภาคการศึกษาฤดูร้อน 5,500 บาท
แนวทางประกอบอาชีพ
 ผู้สำาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพอิสระ  
ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์สิ่งทอ ช่างเทคนิคด้าน 
การควบคุมงานวิ จัยและพัฒนาผลิต ภัณฑ์สิ่ งทอ  
ช่างแพทเทรินเสื้อผ้าสำาเร็จรูป ธุรกิจแฟช่ันค้าส่ง ธุรกิจ 
แฟช่ันออนไลน ์การเ์มนท์สง่ออก ดีไซเนอรแ์บรนด์ช้ันนำา  
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆ นักออกแบบ 
คอมพิวเตอร์กราฟิกงานให้คำาปรึกษาตรวจสอบเป็น 
นักออกแบบสร้างสรรค์ เป็นต้น
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คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์และก�รออกแบบ
Faculty of Architecture and Design

ที่ตั้ง : 168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล
  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 02-665-3888 ต่อ 5024   
โทรสาร : 0-2282-2384   
www.arch.rmutp.ac.th

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	
เป็นหนึ่งในด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ  
ในสายวิชาชีพนักออกแบบอุตสาหกรรมและสถาปนิก 
โดยมุง่เนน้การผลติบณัฑติทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และ 
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ให้ก้าวไกลไปสู่สากล วันนี้ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ยังมุ่งมั่น 
ที่จะพัฒนาศักยภาพบัณฑิตสู่ชุมชนและสังคมด้วย
หลักสูตรการเรียนการสอน/สาขาวิชา 
ระดับปริญญ�ตรี
1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 
 5 ปี (ภาคปกติ)
 สถาปัตยกรรม
จำานวนหน่วยกิต : 171 หน่วยกิต
คุณสมบัติของผู้สมัคร : เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ  
ม.6 วิทย์-คณิต
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 4 ปี (ภาคปกติ)
 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
จำานวนหน่วยกิต : 130 หน่วยกิต
คุณสมบัติของผู้สมัคร : เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ  
ม.6 ทุกแผนการเรียน และปวช. ช่างอุตสาหกรรม หรือ
ศิลปกรรมทุกสาขาวิชา

ค่าบำารุงรักษา และค่าลงทะเบียน 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
ภาคการศึกษาปกติ
- ภาคการศึกษาปกติ 13,000  บาท
- ภาคการศึกษาฤดูร้อน   5,000  บาท
แนวทางประกอบอาชีพ
 ผู้สำ าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพเป็น
สถาปนิกในสำานักงาน อาชีพอิสระ ออกแบบบ้านและ
อาคารควบคุมงานก่อสร้าง ทำาแบบจำาลองรูปแบบต่างๆ  
งานสถาปัตยกรรมภายในอาคาร ให้คำาปรึกษาตรวจ
สอบ มัณฑนากรเป็นนักออกแบบสร้างสรรค์ ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น
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วิธีการรับเข้าศึกษาต่อ
และช่วงระยะเวลาการรับสมัคร

	 มห�วิทย�ลัยกำ�หนดวิธีก�รรับนักเรียน/นักศึกษ�เข้�ศึกษ�ต่อในระดับต่�งๆ	ดังนี้
]	ปริญญาตรี
	 1.	ระบบโควต�	 	 คัดเลือกต�มเกณฑ์ที่มห�วิทย�ลัยกำ�หนด
	 	 	 	 เปิดรับสมัครประม�ณเดือนธันว�คม	-	มีน�คม
    ท�งเว็บไซต์	http://admis.rmutp.ac.th
	 2.	ระบบสอบตรง	 	 มห�วิทย�ลัยดำ�เนินก�รรับสมัครและสอบคัดเลือก  
	 	 	 	 เปิดรับสมัครประม�ณเดือนเมษ�ยน	-	พฤษภ�คม
    ท�งเว็บไซต์	http://admis.rmutp.ac.th
	 3.	Admission	 	 ประม�ณเดือนพฤษภ�คม
]	ปริญญาโท 
 รับสมัครนักศึกษ�	 	 ตั้งแต่เดือนพฤศจิก�ยน	-	พฤษภ�คม
    ท�งเว็บไซต์	http://admis.rmutp.ac.th 
]	ปริญญาเอก   
	 รับสมัครนักศึกษ�		 	 ตั้งแต่เดือนพฤศจิก�ยน	-	พฤษภ�คม
    ท�งเว็บไซต์	http://admis.rmutp.ac.th
 **หมายเหต*ุ*	สำ�หรับขอ้มลูก�รรับสมคัรสอบ	ผู้สนใจส�ม�รถติดต�มกำ�หนดก�รเปดิรบัสมคัรได้ที่ 
www.rmutp.ac.th	กำ�หนดก�รอ�จมีก�รเปลี่ยนแปลง
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บริก�รและสวัสดิก�รนักศึกษ�

	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลพระนคร	
จัดบริก�รทุนก�รศึกษ�โดยมีก�รพิจ�รณ�ให้ทุน
ประเภทต่�งๆ	ดังนี้
 1.	กองทนุเงินใหกู้ย้มืเพ่ือก�รศกึษ�	(กยศ.)
	 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือก�รศึกษ�	 เป็นทุน
เพ่ือให้นักศึกษ�ท่ีข�ดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืมเพ่ือเป็นค่� 
เล่�เรียน	ค่�ใช้จ่�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รศึกษ�และค่� 
ครองชีพระหว่�งก�รศึกษ�	เพื่อช่วยแบ่งเบ�ภ�ระด้�น 
ก�รเงินของผู้ปกครองและผู้กู้ยืมส�ม�รถเรียน 
จนสำ�เรจ็ต�มหลักสูตร	ทัง้นีผู้้กูต้้องมคีว�มรบัผิดชอบ
ต่อตนเองและสงัคมโดยชำ�ระหนีค้นืเมือ่จบก�รศกึษ�แล้ว	
เพื่อสร้�งโอก�สให้กับรุ่นน้องได้มีเงินสำ�หรับกู้ยืมต่อไป
 2.	ทุนก�รศึกษ�ให้เปล่�
	 ทนุก�รศกึษ�ใหเ้ปล่�	เปน็ทนุก�รศึกษ�ทีไ่ด้รบั 
คว�มอนุเคร�ะห์จ�กผู้มีจิตเมตต�ประสงค์ช่วยเหลือ
นกัศกึษ�	เชน่	ศิษยเ์ก�่	สม�คม	มลูนธิ	ิธน�ค�ร	บรษิทั	
ห้�งร้�นบุคคลทั่วไป	ฯลฯ	มอบเงินเพ่ือจัดสรรให้เป็น 
ทุนก�รศึกษ�แก่นักศึกษ�	 ในแต่ละปีก�รศึกษ�	 
เพ่ือรับทุนก�รศึกษ�	 โดยมีหลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
ต�มที่เจ้�ของทุนก�รศึกษ�ระบุไว้	

	 มห�วิทย�ลัยได้จัดบริก�รและสวัสดิก�รให้แก่
นักศึกษ�	ดังนี้
 •	 ง�นบริก�รห้องสมุด	 ให้บริก�รยืม
ทรัพย�กรส�รนิเทศ	(หนังสือ	และซีดี)	และก�รสืบค้น
ด้วยคอมพิวเตอร์
 •	 บริก�รแนะแนวให้คำ�ปรึกษ�		
 •	 จัดห�ง�น	(Part	Time,	Full	Time)		
 •	 บริก�รแบบทดสอบท�งจิตวิทย�	
 •	 บริก�รฝึกทักษะภ�ษ�โดยใช้คอมพิวเตอร์		
 •	 บริก�ร	Internet	เพื่อก�รศึกษ�,	
	 	 ง�นบริก�รด้�น	ICT
 •	 วิช�ทห�ร	ก�รผ่อนผันก�รเข้�รับก�รเป็น
	 	 ทห�รกองประจำ�	ระหว่�งก�รศึกษ�	
	 	 หรือเรียนรู้	(ก�รเกณฑ์ทห�ร)
 •	 ก�รประกันภัยอุบัติเหตุ
 •	 ห้องออกกำ�ลังก�ย
 •	 บริก�รสุขภ�พอน�มัยและ
	 	 ก�รปฐมพย�บ�ลเบื้องต้น	เป็นต้น	

บริการและสวัสดิการอื่นๆ 
ที่จัดให้บริการ

บริก�รทุนก�รศึกษ�
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บริก�รและสวัสดิก�รนักศึกษ� กิจกรรมสํำาหรับนักศึกษา

 มหาวิทยาลัยได้จัดระบบส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา นอกเหนือ
จ�กก�รจัดก�รเรียนก�รสอนและผลิตนักศึกษ�ให้มีคว�มเชี่ยวช�ญท�งวิช�ชีพและเทคโนโลยีแล้ว	ยังสนับสนุน 
ให้นักศึกษ�ดำ�เนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร	 เพ่ือเพ่ิมพูนคว�มรู้และประสบก�รณ์ด้�นวิช�ก�ร	 ด้�นกีฬ�	 
ด้�นศิลปวัฒนธรรม	เพื่อให้มีประสบก�รณ์ชีวิตด้�นต่�งๆ	มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงต�มคว�มต้องก�ร
ของตล�ดแรงง�น
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ออกแบบและจัดพิมพ์	ไอเดีย	แอนด์	พริ้นติ้ง	Tel.	082-110-4454 


