
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาเพ่ือเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) 

ประจําปการศึกษา 2562 (รับวุฒิ ปวช./ปวส.) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  เปดรับสมัครนักศึกษา

เพ่ือเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจําปการศึกษา 2562 ภาคปกติ(รับวุฒิ ปวช./ปวส.) 

ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 – 24 พฤศจิกายน 2561 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

1.  สาขาวิชาท่ีรับสมัคร  จํานวนรับ  และคุณวุฒิการศึกษาของผูสมัคร 

รหัส

สาขา 
หลักสูตร/วิชาท่ีรับสมัคร 

จํานวน

รับ 
คุณวุฒิการศึกษาของผูสมัคร 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  (5 ป)   

1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  (ภาคปกติ)     รวม 

-  แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟา   

 

-  แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร   

 

30 

15 

 

15 

 

 

ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา 

หรือเทียบเทา 

ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา 

หรือประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หรือประเภท วิชาพาณิชยการ สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ หรือเทียบเทา 

2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ)  รวม 

-  แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

  -  แขนงวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

30 

15 

15 

 

ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุก

สาขาวิชา หรือเทียบเทา 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง)  อส.บ. 

3 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล               รวม 

-  แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (ภาคปกติ) 

-  แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (ภาคสมทบ) 

 

 

 

30 

15 

15 

 

 

ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม, สาขาวิชา

ชางยนต, ชางเครื่องจักรกลหนัก ชางเทคนิค

ยานยนต, ชางเครื่องจักรกลการเกษตร,ชาง

เทคโนโลยีการผลิตชางกลเรือ, ชางทอและ

ประสาน, ชางเชื่อมและโลหะแผน, ชางเขียน

แบบเครื่องกล, ชางผลิตเครื่องมือและ

แมพิมพ, ชางเครื่องมือกล, ชางเทคนิค  

การผลิต, ชางเทคนิคอุตสาหกรรม, ชาง

ออกแบบการผลิตและชางโลหะวิทยาหรือ

เทียบเทา 
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รหัส

สาขา 
หลักสูตร/วิชาท่ีรับสมัคร 

จํานวน

รับ 
คุณวุฒิการศึกษาของผูสมัคร 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) อส.บ. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รวม 

-  แขนงวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  (ภาคปกติ) 

-  แขนงวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  (ภาคสมทบ) 

 

 

 

 

 

 

 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  (ภาคปกติ)          รวม 

-   แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง  

 

- แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส  

30 

15 

15 

 

 

 

 

 

 

 
 

30 

15 

 

15 

 

 

ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา  

ชางกลโรงงาน, ชางโลหะ,  ชางยนต, ชาง

เทคโนโลยีการผลิต ชางทอและประสาน,    

ชางกลเรือ  ชางเชื่อม,  ชางโลหะแผน,       

ชางเขียนแบบเครื่องกล, ชางผลิตเครื่องมือ 

และแมพิมพ, ชางเครื่องมือกล, ชางเทคนิค 

การผลิต, ชางเทคนิคอุตสาหกรรม, ชาง

ออกแบบการผลิตและชางโลหะวิทยา หรือ

เทียบเทา 
 

 

ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา

ไฟฟากําลัง หรือเทียบเทา 

ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา

อิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส หรือเทียบเทา 
 

2.  คุณสมบัติท่ัวไปของผูมีสิทธิสมัคร 

2.1  หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (เรียน 5 ป)   

ตองเปนนักเรียนท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2561 วุฒิปวช. ชั้นปท่ี 3  (ตามคุณวุฒิ

การศึกษาของผูสมัครหรือเทียบเทา) 

2.2  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เรียน 2 ป (ตอเนื่อง  อส.บ.) ตองเปนนักเรียนท่ีกําลังจะสําเร็จ

การศึกษาในปการศึกษา 2561 วุฒิปวส. สายชางอุตสาหกรรม (ตามคุณวุฒิการศึกษาของผูสมัคร) 

หรือสําเร็จการศึกษาแลว 

2.3  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงปจจุบัน ดังนี้ 

2.3.1 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 5 ป ภาคปกติ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.30 

2.3.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง อส.บ.) ภาคปกติ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.30 

2.3.3 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง อส.บ.) ภาคสมทบ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.20 

หรือเปนผูมีความสามารถพิเศษดานกีฬา, ดานดนตรี,  ดานกิจกรรมตาง ๆ ฯลฯ 

2.4 มีความประพฤติเรียบรอย ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมและมารยาทอันดี 

2.5  ยินยอมปฏบิัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม โดยเครงครัด 
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3.  เวลาเรียน   ภาคปกติ  เรียนวันจันทร – วันศุกร เวลา  08:00 – 16:00 น.  (ตามตารางเรียน) 

  ภาคสมทบ  เรียนวันอาทิตย  เวลา 08.00 – 20.00 น. (ตามตารางเรียน) 

4.  การสมัครสอบ    

4.1  สมัครผาน website  http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp และชําระเงินผานธนาคาร    

กรุงศรีอยุธยา จํากัด ทุกสาขา หรือเคานเตอรเซอรวิส จํานวน 400 บาท 

4.2  สมัครทางไปรษณีย (EMS) จาหนาซอง ถึงฝายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถนนสามเสน เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300 หรือ 

4.3  สมัครดวยตนเอง ท่ีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ฝายวิชาการและวิจัย  ชั้น 2 พรอมสงใบสมัคร     

และหลักฐาน ดังนี้ 

1.  ใบสมัครนักศึกษาโควตา   จํานวน 1 แผน 

2.  สําเนาบัตรประชาชน   จํานวน 1 ชุด 

3.  สําเนาใบแสดงผลการเรียน   จํานวน 1 ชุด 

4.  รูปถายนักศึกษา  ขนาด 1 นิ้ว    จํานวน 1 รูป 

5.  แฟมผลงาน (Portfolio)  นํามาวันท่ีสอบสัมภาษณ 

4.4  สมัครทางออนไลนผานโดยการ scan สงมายัง mail : rungaroon.s@rmutp.ac.th หรือ  

      ไลน id : rungkoys   (ผศ. รุงอรุณ  พรเจริญ  รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย) 

5.  การสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ) 

วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. (ทุกสาขาวิชา) ท่ีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ หองประชุมกรมหลวง ชั้น 6  

6.  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอ  

วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 ทางwebsite http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp 

7.  คาใชจาย(คาเทอม)  เหมาจาย/ภาคการศึกษา  

-  ภาคปกติ  ภาคการศึกษาละ  13,000 บาท 

-  ภาคสมทบ ภาคการศึกษาละ  23,000 บาท 

8.  มีทุนสนับสนุนการศึกษา เชน  ทุน กยศ. ,  ทุนเรียนดี ระดับมหาวิทยาลัยฯ, ทุนเรียนดี ระดับคณะ,      

ทุนนักกีฬา, และทุนอ่ืน ๆ  ฯลฯ 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี  ฝายวิชาการและวิจัย  งานทะเบียน โทรศัพท 02-6653777 ตอ 7103,7104     

หรือ เบอร 084-6807894 (ผศ. รุงอรุณ  พรเจริญ) 

หมายเหตุ  กรณีมีนักศึกษาข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2562 รวมแลวต่ํากวา 15 คน  

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น 

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