
 

   
 
 
 

การรับสมัครนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2566 
โควตารอบที่ 1 (สําหรับผูสมัครใชวุฒิ ปวช./ปวส.) 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
รหัสสาขา สาขาท่ีเปดรับ จํานวนรับ คาบํารุงการศึกษา GPAX (4 – 5 ภาคเรียน) 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 4 ป 
30501 เครื่องกล (ภาคปกต)ิ 25 13,000 ไมนอยกวา 2.15 
30502 อุตสาหการ (ภาคปกติ) 25 13,000 ไมนอยกวา 2..15 
30503 คอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (ภาคปกติ) 20 13,000 ไมนอยกวา 2.15 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 4 ป เทียบโอน    
30521 คอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (ภาคปกติ) 25 13,000 ไมนอยกวา 2.15 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 2 ป ตอเนื่อง 
30506 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ) 25 13,000 ไมนอยกวา 2.15 
30507 วิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติ)  25 13,000 ไมนอยกวา 2.15 
30508 วิศวกรรมไฟฟา (ภาคปกติ)   25 13,000 ไมนอยกวา 2.15 
30509 อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (ภาคปกติ) 25 13,000 ไมนอยกวา 2.15 
30514 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคสมทบ)  25 23,000 ไมนอยกวา 2.00 
30520 วิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคสมทบ)  25 23,000 ไมนอยกวา 2.00 
30522 วิศวกรรมไฟฟา (ภาคสมทบ)  25 23,000 ไมนอยกวา 2.00 
30523 อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (ภาคสมทบ) 25 23,000 ไมนอยกวา 2.00 

 

                      เง่ือนไขเพ่ิมเติม 
รหัสสาขา                                                                              รายละเอียด 

 
 
 

30501 
30502 

 

1. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
2. กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 1 และขอ 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา ดังนี้ 
ชางยนต          ชางกลโรงงาน    ชางเชื่อมโลหะ            ชางไฟฟากําลัง     ชางอิเล็กทรอนิกส  ชางกอสราง          ชางเครื่องเรือนและตกแตงภายใน    
สถาปตยกรรม   สํารวจ             ชางเขียนแบบเครื่องกล  ชางซอมบํารุง      ชางพิมพ             ชางข้ึนรูปพลาสติก     เทคนิคแวนตาและเลนส     
ชางตอเรือ       ชางโทรคมนาคม  โยธา                       อุตสาหกรรมยาง   เมคคาทรอนิกส     ชางเทคนิคคอมพิวเตอร  เทคโนโลยฟีอกหนัง    
ชางเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ    ชางเครื่องมือวัดและควบคุม ชางซอมบํารุงเรือ หรือเทียบเทา  
3. สอบวัดแววความเปนครู (ออนไลน) 
4. สอบสมัภาษณออนไลน 

30503 

1. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
2. กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 1 และขอ 2 หรือเทียบเทา ดังนี้ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา ดังนี้ 
ชางยนต          ชางกลโรงงาน     ชางเชื่อมโลหะ            ชางไฟฟากําลัง     ชางอิเล็กทรอนิกส   ชางกอสราง      ชางเครื่องเรือนและตกแตงภายใน                
สถาปตยกรรม   สํารวจ              ชางเขียนแบบเครื่องกล  ชางซอมบํารุง      ชางพิมพ              ชางข้ึนรูปพลาสติก        เทคนิคแวนตาและเลนส     
ชางตอเรือ        ชางโทรคมนาคม  โยธา                       อุตสาหกรรมยาง   เมคคาทรอนิกส      ชางเทคนิคคอมพิวเตอร  เทคโนโลยีฟอกหนัง      
ชางเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ                           ชางเครื่องมือวัดและควบคุม             ชางซอมบํารุงเรือ หรือเทียบเทา 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
3. สอบวัดแววความเปนครู (ออนไลน) 
4. สอบสัมภาษณออนไลน 

 
 

 

 

 

สมัครเรียน คลิกท่ีนี่ 

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


 

                           เง่ือนไขเพ่ิมเติม 
รหัสสาขา รายละเอียด 

 
 
 

30521 

1. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) หรือ 
2. กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) 
รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 1 และขอ 2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือเทียบเทา ดังนี้ 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส   สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม   
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสและหุนยนต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ      สาขาวิชาคอมพิวเตอรและโปรแกรมเมอร   
สาขาวิชาคอมพิวเตอรเกมสและแอมิเนชั่น โดยการเทียบโอนผลการเรียน 
3. สอบวัดแววความเปนครู (ออนไลน) 
4. สอบสัมภาษณออนไลน 

 
 

30506 
30514 

1. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) หรือ 
2. กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) 
รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 1 และขอ 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือเทียบเทา สาขาวิชา ดังนี้ 
ชางยนต                 ชางเครื่องจักรกลหนัก      ชางเทคนิคยานยนต        ชางเครื่องจักรกลการเกษตร      ชางกลเรือ          ชางเทคโนโลยีการผลิต  
ชางทอและประสาน   ชางเชื่อมและโลหะแผน    ชางเขียนแบบเครื่องกล    ชางผลิตเครื่องมือและแมพิมพ    ชางเครื่องมือกล    ชางเทคนิคการผลิต         
ชางเทคนิคอุตสาหกรรม    ชางออกแบบการผลิต       ชางโลหะวิทยา หรือเทียบเทา   
3. สอบสัมภาษณออนไลน 

 
 

30507 
30520 

 

1. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ 
2. กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 1 และขอ 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา ดังนี้  
ชางกลโรงงาน      ชางโลหะ                   ชางยนต                             ชางเทคโนโลยีการผลิต   ชางทอและประสาน    ชางกลเรือ   ชางเชื่อม       
ชางโลหะแผน      ชางเขียนแบบเครื่องกล   ชางผลิตเครื่องมือและแมพิมพ   ชางเครื่องมือกล           ชางเทคนิคการผลิต    ชางเทคนิคอุตสาหกรรม          
ชางออกแบบการผลิต    ชางโลหะวิทยา หรือเทียบเทา 
3. สอบสัมภาษณออนไลน 

 
30508 
30522 

 

1. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ 
2. กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 1 และขอ 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือเทียบเทา สาขาวิชา ดังนี ้
ไฟฟา      อิเล็กทรอนิกส       เทคนิคพลังงาน       เครื่องมือวัดและควบคุม       เทคนิคการจัดการอาคาร หรือเทียบเทา 
3. สอบสัมภาษณออนไลน 

 
30509 
30523 

1. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ 
2. กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 1 และขอ 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือเทียบเทา สาขาวิชา ดังนี ้
ไฟฟา      อิเล็กทรอนิกส       คอมพิวเตอร       เทคโนโลยีสารสนเทศ  และสาขาท่ีเก่ียวของ 
3. สอบสัมภาษณออนไลน 

 


