
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาเพ่ือเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรกีรณีพิเศษ (โควตา) 
ประจําปการศึกษา 2564 (รับวุฒิ ปวช./ปวส.) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  เปดรับสมัครนักศึกษา
เพ่ือเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจําปการศึกษา 2564 (รับวุฒิ  ปวช./ปวส.)      
ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม – 9 ธันวาคม 2563 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
1.  สาขาวิชาท่ีรับสมัคร  จํานวนรับ  และคุณวุฒิการศึกษาของผูสมัคร 
รหัส
สาขา 

หลักสูตร/วิชาท่ีรับสมัคร 
จํานวน

รับ 
คุณวุฒิการศึกษาของผูสมัคร 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)  
1 สาขาวิชาเครื่องกล  (4 ป) ภาคปกต ิ      รวม 

 
15 

 
 
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุก
สาขาวิชา หรือเทียบเทา หรือ 
 

ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม            
ท่ีเก่ียวของทางดานเครื่องกลหรือยานยนต 
 โดยการเทียบโอนผลการเรียน  

2 สาขาวิชาอุตสาหการ (4 ป) ภาคปกติ      รวม 15 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุก
สาขาวิชา หรือเทียบเทา หรือ  
 

ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม            
ท่ีเก่ียวของ ทางดานอุตสาหการ  
โดยการเทียบโอนผลการเรียน  

3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร (4 ป) ภาคปกต ิ   รวม 
 

15 
 

ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุก
สาขาวิชา หรือประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือประเภทวิชา
พาณิชยการ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
หรือ 
 

ปวส. ประเภทวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร, สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือประเภทวิชาพาณิชยการ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  
โดยการเทียบโอนผลการเรียน  
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รหัส
สาขา 

หลักสูตร/วิชาท่ีรับสมัคร 
จํานวน

รับ 
คุณวุฒิการศึกษาของผูสมัคร 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)  
4 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล               รวม 

-  วิศวกรรมเครื่องกล  (ตอเนื่อง) ภาคปกติ 
-  วิศวกรรมเครื่องกล  (ตอเนื่อง) ภาคสมทบ 
 

 

30 
15 
15 

 

 
ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม,  
สาขาวิชาชางยนต, ชางเครื่องจักรกลหนัก,    
ชางเทคนิคยานยนต, ชางเครื่องจักรกล
การเกษตร,ชางกลเรือ, ชางเทคโนโลยี    
การผลิต, ชางทอและประสาน, ชางเชื่อม
และโลหะแผน, ชางเขียนแบบเครื่องกล,  
ชางผลิตเครื่องมือและแมพิมพ,             
ชางเครื่องมือกล, ชางเทคนิคการผลิต,    
ชางเทคนิคอุตสาหกรรม,ชางออกแบบ     
การผลิตและชางโลหะวิทยา หรือเทียบเทา   
 

5 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รวม 
-  วิศวกรรมอุตสาหการ  (ตอเนื่อง) ภาคปกติ 
-  วิศวกรรมอุตสาหการ  (ตอเนื่อง) ภาคสมทบ 

 

30 
15 
15 
 

 
ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา  
ชางกลโรงงาน, ชางโลหะ, ชางยนต,  
ชางเทคโนโลยีการผลิต,ชางทอและประสาน, 
ชางกลเรือ, ชางเชื่อม, ชางโลหะแผน,        
ชางเขียนแบบเครื่องกล, ชางผลิตเครื่องมือ 
และแมพิมพ, ชางเครื่องมือกล, ชางเทคนิค 
การผลิต, ชางเทคนิคอุตสาหกรรม,  
ชางออกแบบการผลิตและชางโลหะวิทยา  
หรือเทียบเทา  

6 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา                     รวม 
- แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง (ตอเนื่อง)   

ภาคปกติ 
-  แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง)   
ภาคปกติ 

30 
15 
 

15 
 

 
ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา
ไฟฟากําลัง,  
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส, สาขาวิชาไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส  
หรือเทียบเทา  

 

2.  คุณสมบัติท่ัวไปของผูมีสิทธิสมัคร 
2.1   หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (เรียน 4 ป)   

ตองเปนนักเรียนท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2563 (วุฒิเดิม ปวช.) ชั้นปท่ี 3 หรือ  
(วุฒิเดิม ปวส.) ชั้นปท่ี 2 โดยการเทียบโอนผลการเรียน (ตามคุณวุฒิการศึกษาของผูสมัครหรือ
เทียบเทา)  

 2.2   หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) ตองเปนนักเรียนท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษา           
ในปการศึกษา 2563 (วุฒิเดิม ปวส.) สายชางอุตสาหกรรม (ตามคุณวุฒิการศึกษาของผูสมัคร)      
หรือสําเร็จการศึกษาแลว 
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2.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงปจจุบัน ดังนี้ 
2.3.1 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 4 ป ภาคปกติ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.30 ข้ึนไป 
2.3.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) ภาคปกติ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.30 ข้ึนไป 
2.3.3 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) ภาคสมทบ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ข้ึนไป 

หรือเปนผูมีความสามารถพิเศษดานกีฬา, ดานดนตรี, ดานกิจกรรม ฯลฯ 
2.4 มีความประพฤติเรียบรอย ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมและมารยาทอันดี 
2.5 ยินยอมปฏบิัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม โดยเครงครัด 

3.  เวลาเรียน   ภาคปกติ    เรียนวันจันทร – วันศุกร   เวลา 08:00 – 16:00 น.  (ตามตารางเรียน) 
  ภาคสมทบ  เรียนวันเสาร - วนัอาทิตย  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 1 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 

5.  การสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ) 
วันท่ี 12 ธันวาคม 2563  เวลา 9.00 – 12.00 น. (ทุกสาขาวิชา) ท่ีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ หองประชุมกรมหลวง ชั้น 6  

6.  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอ  
วันท่ี 17 ธันวาคม 2563 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  ทุนกยศ.,  ทุนเรียนดีระดับมหาวิทยาลัยฯ, ทุนเรียนดีระดับคณะ,          
ทุนนักกีฬา, และทุนการศึกษาอ่ืนๆ   

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี  ฝายวิชาการและวิจัย งานทะเบียน โทรศัพท 02-6653777 ตอ 7103,7104     

หมายเหตุ  กรณีมีนักศึกษาข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2564 รวมแลวต่ํากวา 15 คน  
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น 
 
 

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


เบอรโทรศัพท ติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 
 

1.  อาจารยอัมภาภรณ  พีรวณิชกุล รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย  โทร.  089-5298246 
2.  ดร.วชิชา  อุปภัย   หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โทร.  089-6630472 
3.  ผศ.ดร.ผกามาศ  ชูสิทธิ ์  หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โทร.  088-2740869 
4.  อาจารยกมลณิตย  ภูสร  หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  โทร.  090-9869427 
5.  วาท่ี รต. ผศ.ดร.พรชัย เตชะธนเศรษฐ หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร โทร.  083-0706015 
6.  อาจารยภาวนา  ชูศิร ิ   หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส  โทร.   091-8816413 
7. ฝายวิชาการและวิจัย งานทะเบียน โทร. 02-6653777 ตอ 7103, 7104     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตร ีกรณีพิเศษ (โควตา) 
สําหรับผูสมัครท่ีใชวุฒิการศึกษาเดิม  (ปวช., หรือ ปวส.) 

ประจําปการศึกษา 2564 
 

กําหนดการ วัน/เดือน/ป 

รับสมัครผานเว็บไซต 
http://rmutp.ac.th  เขาสูเมนูรับสมัครนักศึกษา 

 
1 ต.ค. – 9 ธ.ค. 2563 

 
ชําระเงินคาสมัคร 

ธนาคาร หรือเคานเตอรเซอรวิส จํานวน 400.- บาท 
(ถาชําระเงินเรียบรอยแลว สามารถพิมพบัตรประจําตัวสอบไดในวันถัดไป) 

 
1 ต.ค. – 9 ธ.ค. 2563 

 
ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 11 ธ.ค. 2563 
การสอบสัมภาษณ/สอบคัดเลือก ณ คณะท่ีสมัคร 
ตั้งแตเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หองประชุมกรมหลวงช้ัน 6 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  

 
12 ธันวาคม 2563 

 

ประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก                                     
ทางเว็บไซตท่ี http://rmutp.ac.th  

17 ธันวาคม 2563 

ผูผานการสอบคัดเลือกบันทึกรายงานตัวผานเว็บไซต  
http://rmutp.ac.th และพิมพใบลงทะเบียน เพ่ือไปชําระเงินตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

 
18 ธ.ค.  – 24 ธ.ค. 2563 

 

รายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหม 24 ธ.ค. 2563   

ตรวจโรคและเอกซเรย  จะแจงใหทราบในภายหลัง 

ปฐมนิเทศ  จะแจงใหทราบในภายหลัง 

เปดภาคการศึกษา 1/2564 21 มิถุนายน 2564 

  หมายเหตุ :  ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 

 

**หากสาขาวิชาใดมีผูขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาประเภทโควตาและรับตรงรวมกัน ตํ่ากวา 15 คน  
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น แตสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาท่ีมีคุณวุฒิตรง
กับสาขาท่ีใกลเคียง** 

    

http://rmutp.ac.th/
http://rmutp.ac.th/
http://rmutp.ac.th/


 
 
 
 

ใบสมัครเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
ปีการศึกษา  2564  (รับวุฒิ ปวช. หรือ ปวส.) 

หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  

(เรียน 4 ปี)  ภาคปกติ  

 รับวฒิุ ปวช.       

 รับวฒิุ ปวส. โดยการเทียบโอนรายวชิา 

หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ต่อเน่ือง) 

 รับวฒิุ ปวส. 

 สาขาวชิาเคร่ืองกล 

 สาขาวชิาอุตสาหการ 

 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 

 

  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 

 วศิวกรรมอุตสาหการ    ภาคปกติ 

  วศิวกรรมอุตสาหการ   ภาคสมทบ 

  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 

 วศิวกรรมเคร่ืองกล     ภาคปกติ 

  วศิวกรรมเคร่ืองกล    ภาคสมทบ 

  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 

 วศิวกรรมไฟฟ้ากาํลงั     ภาคปกติ 

  วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ        
 

ข้อมูลผู้สมัคร 
1.  ช่ือ (นาย / นาง / นางสาว) ..................................................  นามสกุล ......................................................... 

2.  วนั/เดือน/ปีเกิด ............./............./............. เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน 13 หลกั..................................... 

3.  เช้ือชาติ ............................. สญัชาติ ............................... ศาสนา .............................อาย.ุ..........................ปี 

4.  ท่ีอยูปั่จจุบนั เลขท่ี ...................หมู่ท่ี .............ซอย ......................ถนน ..................... ตาํบล/แขวง............... 

     ...................อาํเภอ/เขต ......................จงัหวดั ..................... รหสัไปรษณีย ์...............โทรศพัท ์................... 

5.  ช่ือสถานศึกษาเดิม  .................................................................. จงัหวดั ............................................... 

     คุณวฒิุการศึกษา(เดิม) ท่ีใชใ้นการสมคัร (โปรดระบุ)..............................สาขาวชิาเอก................................ 

     เกรดเฉล่ียสะสม  ............................. E-mail : ......................................................................................... 
 

ลงช่ือผู้สมัคร  ...................................... 

                      ............/............/........... 

หลกัฐานในการสมคัรเรียน ชําระเงนิค่าสมคัร 400 บาท 

 รูปถ่าย 1 น้ิว  1 ใบ     ใบแสดงผลการเรียน  1 ชุด    สาํเนาบตัรประชาชน 1 ชุด 
        

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

ไดรั้บเงินค่าสมคัรเรียบร้อยแลว้ 

 
 

ลงช่ือผูรั้บเงิน ……………วนั/เดือน/ปี...................       
 

  หมายเหตุ  1. สอบถามขอมูลเพ่ิมเตมิ ไดท่ีงานทะเบียน  02-6653777 ตอ 7103 หรือ 7104   
2. หากสาขาวิชาใดมีผูข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาต่ํากวา 15 คน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชาน้ัน 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

 

ติดรูปถ่าย 

  


	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

