
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) 
ประจ าปีการศึกษา 2564 (รับวุฒิ ปวช./ปวส.) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เปิดรับสมัครนักศึกษา
เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2564 (รับวุฒิ  ปวช./ปวส.)      
ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม – 5 ธันวาคม 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
1.  สาขาวิชาที่รับสมัคร  จ านวนรับ  และคุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร 
รหัส
สาขา 

หลักสูตร/วิชาที่รับสมัคร 
จ านวน

รับ 
คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)  
1 สาขาวิชาเครื่องกล  (4 ปี) ภาคปกติ       รวม 

 
15 

 
 
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม           
ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า หรือ 
 

ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม            
ที่เก่ียวข้องทางด้านเครื่องกลหรือยานยนต์ 
 โดยการเทียบโอนผลการเรียน  

2 สาขาวิชาอุตสาหการ (4 ปี) ภาคปกติ      รวม 15 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม           
ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า หรือ  
 

ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม            
ที่เก่ียวข้อง ทางด้านอุตสาหการ  
โดยการเทียบโอนผลการเรียน  

3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (4 ปี) ภาคปกติ    รวม 
 

15 
 

ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม           
ทุกสาขาวิชา หรือประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือประเภทวิชา
พาณิชยการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หรือ 
 

ปวส. ประเภทวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร, สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือประเภทวิชาพาณิชยการ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
โดยการเทียบโอนผลการเรียน  
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รหัส
สาขา 

หลักสูตร/วิชาที่รับสมัคร 
จ านวน

รับ 
คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)  
4 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล               รวม 

-  วิศวกรรมเครื่องกล  (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ 
-  วิศวกรรมเครื่องกล  (ต่อเนื่อง) ภาคสมทบ 
 

 

30 
15 
15 

 

 
ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม,  
สาขาวิชาช่างยนต์, ช่างเครื่องจักรกลหนัก,    
ช่างเทคนิคยานยนต์, ช่างเครื่องจักรกล
การเกษตร,ช่างกลเรือ, ช่างเทคโนโลยี    
การผลิต, ช่างท่อและประสาน, ช่างเชื่อม
และโลหะแผ่น, ช่างเขียนแบบเครื่องกล,  
ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์,             
ช่างเครื่องมือกล, ช่างเทคนิคการผลิต,    
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม,ช่างออกแบบ     
การผลิตและช่างโลหะวิทยา หรือเทียบเท่า   
 

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

 

30 
15 
15 
 

 
ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา  
ช่างกลโรงงาน, ช่างโลหะ, ช่างยนต์,  
ช่างเทคโนโลยีการผลิต,ช่างท่อและประสาน, 
ช่างกลเรือ, ช่างเชื่อม, ช่างโลหะแผ่น,        
ช่างเขียนแบบเครื่องกล, ช่างผลิตเครื่องมือ 
และแม่พิมพ์, ช่างเครื่องมือกล, ช่างเทคนิค 
การผลิต, ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม,  
ช่างออกแบบการผลิตและช่างโลหะวิทยา  
หรือเทียบเท่า  

6 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                     รวม 
- แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง (ต่อเนื่อง)   

ภาคปกติ 
-  แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)   
ภาคปกติ 

30 
15 
 

15 
 

 
ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา
ไฟฟ้าก าลัง,  
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์  
หรือเทียบเท่า  

 

2.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร 
2.1   หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (เรียน 4 ปี)   

ต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 (วุฒิเดิม ปวช.) ชั้นปีที่ 3 หรือ  
(วุฒิเดิม ปวส.) ชั้นปีที่ 2 โดยการเทียบโอนผลการเรียน (ตามคุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัครหรือ
เทียบเท่า)  

 2.2   หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา           
ในปีการศึกษา 2563 (วุฒิเดิม ปวส.) สายช่างอุตสาหกรรม (ตามคุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร)      
หรือส าเร็จการศึกษาแล้ว 
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2.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงปัจจุบัน ดังนี้ 
2.3.1 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 4 ปี ภาคปกติ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.30 ขึ้นไป 
2.3.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.30 ขึ้นไป 
2.3.3 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคสมทบ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

หรือเปน็ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา, ด้านดนตรี, ด้านกิจกรรม ฯลฯ 
2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมและมารยาทอันดี 
2.5 ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยเคร่งครัด 

3.  เวลาเรียน   ภาคปกติ    เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์   เวลา 08:00 – 16:00 น.  (ตามตารางเรียน) 
  ภาคสมทบ  เรียนวันเสาร์ - วนัอาทิตย์  เวลา 08.00 – 20.00 น. (ตามตารางเรียน)  

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 1 พร้อมส่งใบสมัคร     

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

5.  การสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) 
วันที่ 5 ธันวาคม 2563  เวลา 9.00 – 12.00 น. (ทุกสาขาวิชา) ทีค่ณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6  

6.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ทางwebsite http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp 

7.  ค่าใช้จ่าย(ค่าเทอม)  เหมาจ่าย/ภาคการศึกษา  
-  ภาคปกติ  ภาคการศึกษาละ  13,000 บาท 
-  ภาคสมทบ ภาคการศึกษาละ  23,000 บาท 

8.  มีทุนสนับสนุนการศึกษา เช่น  ทุนกยศ.,  ทุนเรียนดีระดับมหาวิทยาลัยฯ, ทุนเรียนดีระดับคณะ,          
ทุนนักกีฬา, และทุนการศึกษาอ่ืนๆ   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานทะเบียน โทรศัพท์ 02-6653777 ต่อ 7103,7104     

หมายเหตุ  กรณีมีนักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 รวมแล้วต่ ากว่า 15 คน  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น 
 
 

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


เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
 

1.  อาจารย์อัมภาภรณ์  พีรวณิชกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  โทร.  089-5298246 
2.  ดร.วชิชา  อุปภัย   หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โทร.  089-6630472 
3.  ผศ.ดร.ผกามาศ  ชูสิทธิ ์  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โทร.  088-2740869 
4.  อาจารย์กมลณิตย์  ภู่สร  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  โทร.  090-9869427 
5.  ว่าที่ รต. ผศ.ดร.พรชัย เตชะธนเศรษฐ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โทร.  083-0706015 
6.  อาจารย์ภาวนา  ชูศิริ   หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  โทร.   091-8816413 
7. ฝ่ายวิชาการและวิจัย งานทะเบียน โทร. 02-6653777 ต่อ 7103, 7104     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) 
ส าหรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาเดิม  (ปวช., หรือ ปวส.) 

ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ก าหนดการ วัน/เดือน/ปี 

รับสมัครผ่านเว็บไซต์ 
http://rmutp.ac.th  เข้าสู่เมนูรับสมัครนักศึกษา 

 
1 ต.ค. – 1 ธ.ค. 2563 

 
ช าระเงินค่าสมัคร 

ธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส จ านวน 400.- บาท 
(ถ้าช าระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบได้ในวันถัดไป) 

 
1 ต.ค. – 1 ธ.ค. 2563 

 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 3 ธ.ค. 2563 
การสอบสัมภาษณ์/สอบคัดเลือก ณ คณะที่สมัคร 
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกรมหลวงชั้น 6 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

 
5 ธ.ค. 2563 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก                                     
ทางเว็บไซต์ที่ http://rmutp.ac.th  

17 ธ.ค. 2563 

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบันทึกรายงานตัวผ่านเว็บไซต์  
http://rmutp.ac.th และพิมพ์ใบลงทะเบียน เพ่ือไปช าระเงินตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
18 – 24 ธ.ค. 2563 

 

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 24 ธ.ค. 2563   

ตรวจโรคและเอกซเรย์  จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

ปฐมนิเทศ  จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

เปิดภาคการศึกษา 1/2564 21 มิถุนายน 2564 

  หมายเหตุ :  ปฏิทนิอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

 

**หากสาขาวิชาใดมีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาประเภทโควตาและรับตรงร่วมกัน ต่ ากว่า 15 คน  
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น แต่สามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาที่มีคุณวุฒิตรง
กับสาขาท่ีใกล้เคียง** 
    

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

