
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ(รับวุฒิ ปวช./ปวส.) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เปิดรับสมัครนักศึกษา
เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ(รับวุฒิ ปวช./ปวส.) 
ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม  – 20 พฤศจิกายน 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
1.  สาขาวิชาที่รับสมัคร  จ านวนรับ  และคุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร 
รหัส
สาขา 

หลักสูตร/วิชาทีร่ับสมัคร จ านวนรับ คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  5 ปี   
1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รวม 

-  แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   
-  แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   
-  แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ  
   โทรคมนาคม 

75 
25 
25 
25 

 
ปวช. ช่างอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา 
หรือเทียบเท่า 

2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รวม 
-  แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   
-  แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   
-  แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ  

     โทรคมนาคม 

75 
25 
25 
25 

 
ปวส. ช่างอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 
หรือเทียบเท่า  (โดยการเทียบโอน
รายวิชา) 

3 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  รวม 
-  แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

  -  แขนงวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

50 
25 
25 

 
ปวช. ช่างอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา 
หรือเทียบเท่า 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง)   
4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รวม 

-  แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   
 
 

50 
25 

 
 

 
ปวส. สายช่างอุตสาหกรรม กลุ่มวิชา
ช่างยนต์, ช่างเครื่องจักรกลหนัก     
ช่างเครื่องกลการเกษตร หรือเทียบเท่า 
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รหัส
สาขา 

หลักสูตร/วิชาที่รับสมัคร จ านวนรับ คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง)   
 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รวม 

-  แขนงวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   
 

 
25 

 
 

 

 
ปวส. สายช่างอุตสาหกรรม กลุ่มวิชา
ช่างกลโรงงาน, ช่างโลหะ, ช่างยนต์ 
ช่างเทคโนโลยีการผลิต ช่างท่อและ
ประสาน ช่างกลเรือ ช่างเชื่อมและ
โลหะแผ่น ช่างเขียนแบบเครื่องกล  
ช่างเครื่องมือกล ช่างผลิตเครื่องมือ 
และแม่พิมพ์ ช่างเทคนิคการผลิต    
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างออกแบบ
การผลิตและช่างโลหะวิทยา หรือ
เทียบเท่า 

 
2.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิสมัคร 

2.1  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 5 ปี   
2.1.1 ต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 วุฒิปวช. ชั้นปีที่ 3             
สายช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 
2.1.2 ต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 วุฒิ ปวส. สายชา่งอุตสาหกรรม 
ที่เก่ียวข้อง หรือเทียบเท่า (โดยการเทียบโอนรายวิชา) 

2.2  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560  
วุฒิปวส. สายช่างอุตสาหกรรม (ตามคุณวุฒิผู้สมัคร) หรือส าเร็จการศึกษาแล้ว 

2.3  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงปัจจุบัน ดังนี้ 
2.3.1 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 5 ปี ภาคปกติ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 
2.3.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50  

หรือเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาชนิดต่างๆ  ในระดับตัวแทนจังหวัด หรือตัวแทนเขต 
2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมและมารยาทอันดี 
2.5  ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยเคร่งครัด 

3.  เวลาเรียน  จันทร์ – ศุกร์ เวลา   08:00 – 16:00 น.  (ตามตารางเรียน) 

 

 

 



-3- 

4.  การสมัครสอบ  
4.1  สมัครผ่าน website  http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp และช าระเงินผ่านธนาคาร    

กรุงศรีอยุธยา จ ากัด ทุกสาขา หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส  จ านวน 400 บาท 
4.2  สมัครทางไปรษณีย์ (EMS) จ่าหน้าซอง ถึงฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  399 ถนนสามเสน เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300 หรือ 
4.3  สมัครด้วยตนเอง ที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฝ่ายวิชาการและวิจัย  ชั้น 2 พร้อมส่งใบสมัคร     

และหลักฐาน ดังนี้ 
1.  ใบสมัครนักศึกษาโควตา   จ านวน 1 แผ่น 
2.  ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน 1 ชุด 
3.  ส าเนาบัตรประชาชน   จ านวน 1 ชุด 
4.  ส าเนาใบแสดงผลการเรียน   จ านวน 1 ชุด 
5.  รูปถ่ายนักศึกษา  ขนาด 1 นิ้ว    จ านวน 1 รูป 
6.  แฟ้มผลงาน (Portfolio)  น ามาวันที่สอบสัมภาษณ์ 

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(โควตา)  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประจ าปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ (รับวุฒิ ปวช./ปวส.) 
ก าหนดการ วัน  เดือน  ปี 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมส่งหนังสือประชาสัมพันธ์การ      

รับสมัครไปยังสถานศึกษาต่าง ๆ  
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 

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

และช าระเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส  
จ านวน 400 บาท          

1 ตุลาคม –  
20 พฤศจิกายน 2560 

รับสมัครด้วยตนเอง  10 - 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 
 
 
 



 
 

 

 

ใบสมัครเพือ่คัดเลอืกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
ปีการศึกษา  2561  ภาคปกติ (รับวุฒิ ปวช. ปวส.) 

หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)  
 รับวฒิุ ปวช. 
 รับวฒิุ ปวส. (โดยการเทียบโอนรายวชิา) 

หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (อส.บ.) 
 รับวฒิุ ปวส. 

 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  

 แขนงวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั  

 แขนงวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 แขนงวชิาวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

 สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 

 แขนงวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
 แขนงวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 

  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 
 แขนงวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
 แขนงวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 

 

เอกสารประกอบการสมัคร  รูปถ่าย 1 น้ิว  1 ใบ  ใบแสดงผลการเรียน  1 ชุด 

    ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด   ส าเนาทะเบียนบา้น   1 ชุด 
 

ข้อมูลผู้สมัคร 
1.  ช่ือ (นาย / นาง / นางสาว) ..................................................  นามสกุล ......................................................... 
2.  วนั/เดือน/ปีเกิด ............./............./............. เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั..................................... 
3.  เช้ือชาติ ............................. สัญชาติ ............................... ศาสนา .............................อาย.ุ..........................ปี 
4.  ท่ีอยูปั่จจุบนั เลขท่ี ...................หมู่ท่ี .............ซอย ......................ถนน ..................... ต าบล/แขวง............... 
     ...................อ าเภอ/เขต ......................จงัหวดั ..................... รหสัไปรษณีย ์...............โทรศพัท ์................... 
5.  ช่ือสถานศึกษาเดิม  .................................................................. จงัหวดั ............................................... 
     คุณวฒิุการศึกษา(เดิม) ท่ีใชใ้นการสมคัร (โปรดระบุ)..............................สาขาวชิาเอก................................ 
     เกรดเฉล่ียสะสม  ............................. E-mail : ......................................................................................... 
 

 ลงช่ือผู้สมัคร..........................................................  
         (...........................................................) 
        ............/............/........... 
 

ตรวจหลกัฐาน ช าระเงนิค่าสมคัร 400 บาท 
 ใบแสดงผลการเรียน  1 ชุด       รูปถ่าย 1 น้ิว  1 ใบ  
  ส าเนาทะเบียนบา้น  1 ชุด         ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด       

 
ลงช่ือผู้ตรวจ  ……………….…….วนั/เดือน/ปี................................. 

ไดรั้บเงินค่าสมคัรเรียบร้อยแลว้ 
 

 
ลงช่ือผู้รับเงนิ ………………วนั/เดือน/ปี......................       

 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

 
ติดรูปถ่าย 

  


