คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม
เกณฑ์การรับนักศึกษาโควตาจําแนกตามสาขาวิชา
หลักสู ตรครุศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต 5 ปี
ลําดับ
1
2

รหัส
ชือหลักสู ตรสาขาวิชา
ภาค
สาขาวิชา
73130 วิศวกรรมเครื องกล (ได้ รับใบประกอบวิชาชีพครู)
ปกติ
73150 วิศวกรรมอุตสาหการ (ได้ รับใบประกอบวิชาชีพครู)
ปกติ
หลักสู ตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี

จํานวนรับ
15
15

เกณฑ์ คะแนนสะสม
GPA 5 ภาค
2.75
2.75

รหัส
เกณฑ์ คะแนนสะสม
ชือหลักสู ตรสาขาวิชา
ภาค จํานวนรับ
สาขาวิชา
GPA 5 ภาค
1
53140 เทคโนโลยีอุตสาหการ
ปกติ
15
2.50
2
53160 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ปกติ
10
3.00
หมายเหตุ ในกรณีทีจํานวนนักศึ กษาทีผ่ านการสอบคัดเลือกในแต่ ละสาขาหลักสู ตรปริญญาตรีไม่ ถึง 20 คน
คณะฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปิ ดสอน

ลําดับ

แนวทางประกอบอาชีพ
ครุศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครืองกล
ครู / อาจารย์ ในสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน นักฝึ กอบรมในสถานประกอบการ หน่ วยงานภาครัฐและ
เอกชน ที พั ฒนาศักยภาพบุคคล ให้มีความรู ้ ความสามารถ ในการประกอบอาชี พที ต้อ งใช้ความสามารถ
ทางด้ านวิศวกรรมเครื องกล/รวมถึงกระทรวงพลั งงานและหน่ วยงานภาคอุตสาหกรรมที มี ฝ่ายอบรมพั ฒนา
และถ่า ยทอดเทคโนโลยี (Training Department) การอนุ รั กษ์พลัง งาน / ฝ่ ายขายทางด้านวิศวกรรม (Sale
Engineer) และศูนย์ บริ การรถยนต์ต่าง ๆ
ครุศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ครู / อาจารย์ ในสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน นักอบรมในสถานประกอบการ ผู ้ จ ัดการ/หัวหน้าแผนก
ด้า นอุตสาหกรรม ผู ้ บ ริ ห าร/หัว หน้า แผนกด้านอุ ตสาหกรรม ผู ้บ ริ ห าร/หัว หน้า แผนกศู น ย์ฝึกอบรมใน
โรงงานอุตสาหกรรม ผู ้ จ ั ดการโครงการทางด้ านอุตสาหกรรม นักอ่านแบบ เขียนแบบทางด้านอุตสาหกรรม
ประกอบอาชี พอิสระทีเกียวข้ องกั บสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
พนักงานบริ ษ ั ทในฐานะหัวหน้างาน ผู ้ ชํานาญเทคโนโลยีทางด้ านอุตสาหกรรม การผลิ ต การจั ดการ เช่น
โรงงานชิ นส่ วนยานยนต์ โรงงานพลาสติก / พนักงานของรัฐ ในหน่วยงานพั ฒนาทางด้ านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงคมนาคมและ
รัฐวิสาหกิจต่างๆ
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
IT Support / System Integrator / Programmer / System Analysis / System Administrator / Sale Engineer /
ผู ้ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต, นักเขียนโปรแกรมและพั ฒนา
ระบบ IT, นักพั ฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม

คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม

วุฒิทีรับเข้ าศึกษา คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
สาขาวิชา

วุฒิทีรับเข้ าศึกษา
หลักสู ตรครุศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต 5 ปี

วิศวกรรมเครื องกล (ค.อ.บ.)
(ได้ รับใบประกอบวิชาชีพครู)

วิศวกรรมอุตสาหการ (ค.อ.บ.)
(ได้ รับใบประกอบวิชาชีพครู)

1. สําเร็ จการศึกษาระดั บประกาศนีบ ั ตรวิชาชีพ(ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื องกล หรื อเทียบเท่า หรื อให้เป็ นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประจํ าหลั กสู ตร
2. สําเร็ จการศึกษาระดั บมั ธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์ หรื อเทียบเท่า หรื อมีคุณสมบั ติอืนๆ ตามข้ อบังคั บของ
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
1. สําเร็ จการศึกษาระดั บประกาศนีบ ั ตรวิชาชีพ(ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
หรื อเทียบเท่า หรื อให้เป็ นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจํ าหลั กสู ตร หรื อ
2. สําเร็ จการศึกษาระดั บมั ธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์ หรื อกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อืนๆ หรื อเทียบเท่า โดยให้เป็ นไปตาม
ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจํ าหลั กสู ตร
3. มีคุณสมบัติอืนๆ ตามข้ อบั งคับของมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
หลักสู ตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี

เทคโนโลยีอุตสาหการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1. สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) จะต้อ งมี ก ารเรี ยนวิ ช า
วิทยาศาสตร์ ร วมกับคณิ ตศาสตร์ ไ ม่น้อยกว่า 39 หน่ วยกิต หรื อ การศึก ษาระดับ
ประกาศนียบั ตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา
2. สําเร็ จการศึกษาระดั บประกาศนีบ ั ตรวิชาชีพชั นสู ง(ปวส.) หรื ออนุปริ ญญาในสาขา
ทีเกียวข้องกับหลักสู ตร โดยวิธี เทียบโอนรายวิ ชาตามข้อบังคับ ของมหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ โดยสาขาทีเกียวข้องได้แก่ ช่ างผลิตเครื องมือและ
แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์พลาสติกโลหะวิทยา ช่างแม่พิมพ์อ ั ญมณี ช่างกลโรงงาน ช่าง
โลหะ ช่างเครื องกล ช่าง Tool&Die เทคนิ คการผลิต ช่างเทคนิ คอุตสาหกรรม ช่าง
เขียนแบบเครื องกล เครื องจักรอัตโนมัติ ช่างเชือมโลหะแผ่น ช่างท่อและประสาน
หรื อสาขาอืนทีกรรมการประจําหลักสู ตรพิจารณาขอเพิ มเติมในอนาคตผ่านความ
เห็นชอบจากกรรมการวิชาการคณะ
สําเร็ จการศึกษาระดั บมั ธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรื อเทียบเท่าหรื อระดับประกาศ
นี บ ัตรวิ ชาชี พ (ปวช.) ทุ ก สาขาวิ ช า หรื อ มี คุ ณ สมบัติ อื นๆ ตามข้อ บัง คับ ของ
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ

หมายเหตุ ข้ อมูลเกณฑ์การรับและจํานวนทีรับอาจมีการเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม

