
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ระบบ TCAS ประจ าปีการศึกษา 2561  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เปิดรับสมัครนักศึกษา
เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รับวุฒิ ม.6) ประจ าปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  – 
20 พฤศจิกายน 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
1.  สาขาวิชาที่รับสมัคร  จ านวนรับ  และคุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร 
รหัส
สาขา 

หลักสูตร/วิชาที่รับสมัคร จ านวนรับ คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  5 ปี   
1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รวม 

-  แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   
-  แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   
-  แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ  
   โทรคมนาคม 

75 
25 
25 
25 

 
ม. 6  สายวิทย์-คณิต/ 
ศิลป์-ค านวณ  

2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  รวม 
-  แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

  -  แขนงวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

50 
25 
25 

 
ม. 6  สายวิทย์-คณิต    
 

 
2.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิสมัคร 

2.1  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 5 ปี   
ต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 วุฒิ (ม. 6) สายวิทย-์คณิต/ ศิลป์-ค านวณ 
หรือเทียบเท่า 

2.2  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงปัจจุบัน ดังนี้ 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 5 ปี ภาคปกติ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 หรือเป็นผู้มีความสามารถ 
พิเศษด้านกีฬาชนิดต่างๆ  ในระดับตัวแทนจังหวัด หรือตัวแทนเขต 

2.3  มีความประพฤติเรียบร้อย  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมและมารยาทอันดี 
2.4  ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยเคร่งครัด 

3.  เวลาเรียน  จันทร์ – ศุกร์ เวลา   08:00 – 16:00 น.  (ตามตารางเรียน) 
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4.  การสมัครสอบ  
4.1  สมัครผ่าน website  http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อมูล

ผ่านระบบ และสามารถเลือกได้ 2 อันดับ ในกลุ่มสอบเดียวกัน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องก่อน
กดยืนยัน เมื่อยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์เอกสารใบแจ้งยอดค่าสมัคร  จ านวน 400 บาท     
 เพ่ือน าไปช าระเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ พร้อมทั้งเก็บ
ใบเสร็จและส าเนาไว้เป็นหลักฐาน 

4.2  หลักฐานการสมัคร ผู้สมัครที่สมัครผ่านระบบของมหาวิทยาลัยและช าระเงินค่าสมัครเรียบร้อย        
ให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดังนี้ 
1.  บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ (มหาวิทยาลัยจะแจ้งก าหนดการให้ผู้สมัครจัดพิมพ์ได้ทางเว็บไซต์       

ของมหาวิทยาลัย) 
2.  ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน 1 ชุด 
3.  ส าเนาบัตรประชาชน   จ านวน 1 ชุด 
4.  ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) จ านวน 1 ชุด 
5.  แฟ้มผลงาน (Portfolio) โดยจะแจ้งรูปแบบการส่ง Portfolio ให้ทราบทางเว็บไซต์อีกครั้ง 

5.  การสอบคัดเลือก 
วันที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. (ทุกสาขาวิชา) ทีค่ณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6  

6.  ประกาศผลการสอบคัดเลือก   
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ทางwebsite http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp 

7.  ค่าใช้จ่าย(ค่าเทอม)  เหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ  13,000 บาท 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย  งานทะเบียน โทรศัพท์ 02-6653777 ต่อ 7103,7104 
 

หมายเหตุ   
กรณีมีนักศึกษาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 รวมแล้วต่ ากว่า 25 คน  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น 

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp


ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ระบบ TCAS ประจ าปีการศึกษา 2561 (รับวุฒิ ม.6) 
ก าหนดการ วัน  เดือน  ปี 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมส่งหนังสือประชาสัมพันธ์การ      

รับสมัครไปยังสถานศึกษาต่าง ๆ  
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 

รับสมัคร website  http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp  

และช าระเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส     

ทั่วประเทศ จ านวน 400 บาท 

1 ตุลาคม –  
20 พฤศจิกายน 2560 

การสอบคัดเลือก  เวลา 9.00 –12.00 น. โดยคัดเลือกจาก Portfolio 
(แฟ้มสะสมผลงาน)  ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 

2 ธันวาคม 2560 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ทางเว็บไซด์ 22 ธันวาคม 2560 

นักศึกษารายงานตัวผ่านเว็บไซด์    
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp  
และด าเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ 

23 ธันวาคม 2560 – 
5 มกราคม 2561 

รายงานตัวและขึ้นทะเบียน - ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่  
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ  ณ ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน (เทเวศร์) 

ดูประกาศอีกครั้ง ประมาณ 
11 หรือ 12 มกราคม 2561 

ตรวจโรคและเอกซเรย์ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

ปฐมนิเทศ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

เปิดภาคการศึกษา 1/2561 
ตามมหาวิทยาลัยก าหนด 

25 มิถุนายน 2561 

หมายเหตุ  ปฏิทินการสอบคัดเลือกฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของมหาวิทยาลัย 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  งานทะเบียน  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
โทร. 02-6653777  ต่อ 7103, 7104 
Website คณะฯ :  http://teched.rmutp.ac.th/new/ 

FacebooK คณะฯ :  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร 
 
 
 


