9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มีคณะวิชาทั้งหมด 9 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง
คุณวุฒใิ นระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีดังนี้
1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
2. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี
ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
3. ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
4. ปริญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริญญาโท หรือเทียบเท่า

มทร. รัตนโกสินทร์ 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการวัดคุม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการวัดคุม

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโทรคมนาคม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
1

ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

การจัดการงานก่อสร้าง

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการงานก่อสร้าง

2

ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีนิเทศศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางเทคโนโลยีนิเทศศิลป์
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หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

3

ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

7

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

หลักสูตร 5 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง

หลักสูตร 5 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การท่องเที่ยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการท่องเที่ยว
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ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การโรงแรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการโรงแรม

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

โรงแรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางโรงแรม

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
1

ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

2

ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

3

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีวศิ วกรรมการออกแบบแม่พมิ พ์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีวศิ วกรรมการออกแบบแม่พมิ พ์

4

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีวศิ วกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์
ทางเทคโนโลยีวศิ วกรรมคอมพิวเตอร์

5

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีวศิ วกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีวศิ วกรรมไฟฟ้า
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หมายเหตุ

ลาดับที่
6

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
เทคโนโลยีวศิ วกรรมอุตสาหการ

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีวศิ วกรรมอุตสาหการ
ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะบริหารธุรกิจ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

โดยจัดการสอนวิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
ศาลายา และวังไกลกังวล

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
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หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

8

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาการบัญชี

9

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะศิลปศาสตร์
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญี่ปุ่น

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญี่ปุ่น

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ทางภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
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หมายเหตุ
หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่
2

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
นวัตกรรมการบริหารการจัดการรัฐกิจ

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางนวัตกรรมการบริหารการจัดการรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหาร

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รับหลายพื้นฐาน

2

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รับหลายพื้นฐาน

วิทยาลัยเพาะช่าง
1

ปริญญาศิลปบัณฑิต

เครื่องปั้นดินเผา

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางเครื่องปั้นดินเผา

2

ปริญญาศิลปบัณฑิต

จิตรกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางจิตรกรรม
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ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

3

ปริญญาศิลปบัณฑิต

จิตรกรรมไทย

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางจิตรกรรมไทย

4

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ประติมากรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางประติมากรรม

5

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ประติมากรรมไทย

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางประติมากรรมไทย

6

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ศิลปหัตถกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปนวัตถกรรม

7

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ศิลปะการถ่ายภาพ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะการถ่ายภาพ

8

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ศิลปะภาพพิมพ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะภาพพิมพ์

9

ปริญญาศิลปบัณฑิต

หัตถศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางหัตถศิลป์

10

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ออกแบบนิเทศศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบนิเทศศิลป์
ทางการออกแบบ
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หมายเหตุ

ลาดับที่
11

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาศิลปบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ออกแบบผลิตภัณฑ์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์
ทางการออกแบบ
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หมายเหตุ

