
 
 
 
 

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เรื่อง   การคัดเลือกนักศึกษา  เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบสอง)  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙    

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีนโยบายจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรี  (รอบสอง)   โดยรับนักเรียน/นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี  และความประพฤติเรียบร้อยเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์การรับนักศึกษา  ดังนี้ 
 ๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์  เป็นผู้พิจารณาจัดสรรการให้เข้าศึกษากรณีพิเศษตามความเหมาะสม 
 ๒. ก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สถาบันการศึกษาพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 

๒.๑ ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ หรือเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษามาแล้ว 
๒.๒ มีความประพฤติเรียบร้อย และมนุษย์สัมพันธ์ดี 
๒.๓ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ติดยาเสพติด 

รายละเอียดวิชาเอกวุฒิท่ีรับเข้าศึกษา  ดังนี ้
 

ที ่ คณะ จ านวนที่
ให้โควต้า

ปกติ/
สมทบ 

ชื่อวิชาเอก ระยะ เวลา
ศึกษา 

วุฒิที่รับเข้าศึกษา 

๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต (๔  ปี ) 

15/๑๕ วิศวกรรมเครื่องกล ๔ ปี ม. ๖  (วิทย์ – คณิต) 
ปวช.  (ช่างอุตสาหกรรม)  ทุกสาขา 
 

  20/30 วิศวกรรมอุตสาหการ ๔ ปี ม. ๖  (วิทย์ – คณิต) 
ปวช.  (ช่างอุตสาหกรรม)  ทุกสาขา 
 

  10/20 วิศวกรรมไฟฟ้า ๔ ปี ม. ๖  (วิทย์ – คณิต) 
ปวช.  (ช่างอุตสาหกรรม)  ทุกสาขา 
 

  20/- วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม 

๔ ปี ม. ๖  (วิทย์ - คณิต) 
ปวช.  (ช่างอุตสาหกรรม)  ทุกสาขา 
 

  ๓0/- วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ ๔ ปี ม. ๖  (วิทย์ - คณิต) 
ปวช.  (ช่างอุตสาหกรรม)  ทุกสาขา 
 

 
 
 



- ๒ - 
 

ที ่ คณะ จ านวนที่
ให้โควต้า   

ปกติ/
สมทบ 

ชื่อวิชาเอก ระยะ เวลา
ศึกษา 

วุฒิที่รับเข้าศึกษา 

  ๑5/3๕ วิศวกรรมแมคคา 
ทรอนิกส ์

๔ ปี ม. ๖  (วิทย์ - คณิต) 
ปวช.  (ช่างอุตสาหกรรม)  ทุกสาขา 
 

  ๑๐/๑0 วิศวกรรมโยธา ๔ ปี ม. ๖  (วิทย์ - คณิต) 
ปวช.  (ช่างอุตสาหกรรม)  ทุกสาขา 
 

  ๓๕/- วิศวกรรมการผลิต
เครื่องมือและแม่พิมพ ์

๔ ปี ม. ๖  (วิทย์ - คณิต ) 
ปวช.  (ช่างอุตสาหกรรม)  ทุกสาขา 
 

  -/2๕ วิศวกรรมการ
บ ารุงรักษา 

๔ ปี ม. ๖  (วิทย์ - คณิต ) 
ปวช.  (ช่างอุตสาหกรรม)  ทุกสาขา 
(รับเฉพาะนักศึกษาชาย) 

๒ หลักสตูรอุตสาหกรรมศา
สตรบณัฑติ (๔  ปี) 

20/- เทคโนโลยีแม่พิมพ์
เครื่องประดับ 

๔ ปี ม. ๖  (ทุกแผนการเรียน) 
ปวช.  (ช่างอุตสาหกรรม)  ทุกสาขา 
 

  
 

หมายเหตุ  :  ภาคปกติ   เรียนจันทร์ - ศุกร์ เวลา  ๘.๐๐  - ๑๗.๐๐ น.  
       ภาคสมทบ เริ่มเรียน 13.00 น. และวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์  
 

๓. การรับสมัครนักศึกษาผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดวิชาเอกและวุฒิการศึกษาที่ก าหนด 
 ๔. ขั้นตอนการสมัครสอบ 
  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่  9  มิถุนายน 2559  สมัครด้วยตนเอง ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร 
                  ในเวลาราชการ และสมัครผ่านทางเว็บไซต์ 
         http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp 
             วันศุกร์ที่ 17  มิถุนายน  ๒๕๕9 

เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.     สอบข้อเขียน  วิชาชีพพ้ืนฐาน  ประกอบด้วย    
๑. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น   ๒. คณิตศาสตร์วิศวกรรม     ๓. วทิยาศาสตร์วิศวกรรม 
๔. เคมีอุตสาหกรรม        ๕. วัสดุวิศวกรรม               ๖. พ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

 

เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.      สอบสัมภาษณ์   ณ  สาขาวิชาต่างๆ  
(ให้น าหลักฐานการศึกษามาในวันที่สอบสัมภาษณ์)  

วันพฤหัสบดีที่  28  มิถุนายน ๒๕๕9  ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
ส าหรับก าหนดการต่างๆ นักศึกษาสามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ที่ http://www.eng.rmutp.ac.th    

 

ประกาศ   ณ  วันที่  ๗  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

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


  
 
 
 

  
      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปฎิภาณ  ถิ่นพระบาท) 
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

                   รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เรื่อง   การคัดเลือกนักศึกษา  เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) (รอบสอง) 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙   

 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีนโยบายรับเข้าศึกษา 
ต่อระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) รอบสอง ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์การรับนักศึกษา ดังนี้ 
  ๑.  มีความประพฤติเรียบร้อย และมนุษย์สัมพันธ์ดี 
  ๒.   มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ติดยาเสพติด  
รายละเอียดวิชาเอก วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา ดงันี ้
 

ที ่ คณะ จ านวนที่ให้โควต้า   
ปกต/ิสมทบ 

ชื่อวิชาเอก ระยะ เวลาศึกษา วุฒิที่รับเข้าศึกษา 

๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรม-
ศาสตรบัณฑิต  
(เทียบโอนรายวิชา)   
รับวุฒิ ปวส. เทียบโอน 

๑5/25 วิศวกรรมอุตสาหการ ๓ ปี ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน,วิชาช่างโลหะ,ช่าง
เชื่อมและโลหะแผ่น,ช่างเครื่องมือกล,ช่างเครื่องกล
,ช่างเขียนแบบเครื่องกล,ช่างกลโลหะ,ช่าง Tool 
and Die,ช่างเทคนิคการหล่อ,ช่างท่อและประสาน
,ช่างเครื่องจักรกลอัตโนมัติ, 
ช่างเทคนิคการผลิต หรือเทียบเท่า 
ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน 
 

  -/๑๐ วิศวกรรมเครื่องกล ๓ - ๔ ปี  ปวส.สายวิชาช่างยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
ช่างจักรกลหนัก  ช่างกลเรือ  ช่างกลเกษตร  ช่าง
เครื่องกล  ช่างเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ  
(คุณวุฒิ  
ปวช.มาจากช่างยนต์)  หรือเทียบเท่า ศึกษาโดยการ
เทียบโอนผลการเรียน 
 

  

  -/2๐ วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม 

๓ - ๔ ปี  ปวส. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทียบเท่า ศึกษา
โดยการเทียบโอน 
ผลการเรียน 
 

 
หมายเหต ุ ภาคปกติ    เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์       เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐  น. 
    ภาคสมทบ  เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์       เวลา  ๑๗.๓๐ –  ๒๑.๐๐ น. 
                             และ วันอาทิตย์                 เวลา  ๐๘-๐๐ –  ๑๖.๓๐ น. 

 
 



- ๒ - 
 

 
3. การรับสมัครนักศึกษาผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดวิชาเอก และวุฒิการศึกษาที่ก าหนด 

 4. ขั้นตอนการสมัครสอบ  
  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 สมัครด้วยตนเอง ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร 
                ในเวลาราชการ และสมัครผ่านทางเว็บไซต์ 
        http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp 
           วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน  ๒๕๕9 

เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.   สอบข้อเขียน วิชาชีพเฉพาะ สาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ 
 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
                                สถิติ  การวัดละเอียดและตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพ  การศึกษางาน ระบบงานสวม    
   การประเมินค่า  โลหะวิทยา  การออกแบบแม่พิมพ์/กระบวนการผลิต   
             งานเชื่อมและงานเครื่องมือกล   
    หมายเหตุ   ห้ามใช้เครื่องค านวณและไม้บรรทัดท่ีมีสูตรทุกชนิด 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
    กลศาสตร์วิศวกรรม กลศาสตร์ของแข็ง เทอร์โมไดนามิกส์ กลศาสตร์ของไหล  
    กลศาสตร์ยานยนต์ ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ เครื่องยนต์สันดาปภายใน  
    การท าความเย็นและปรับอากาศ เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น  
 

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
   วงจรไฟฟ้า  เครื่องมือและการวัดอิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ดิจิตอลเทคนิค 
   วงจรอิเล็กทรอนิกส์   ไมโครโปรเซสเซอร์   สนามแม่เหล็กไฟฟ้า   หลักการสื่อสาร 
 

เวลา  13.00 – 15.00 น.   สอบสัมภาษณ์ ณ สาขาวิชา 
     (ให้น าหลักฐานการศึกษามาในวันท่ีสอบสัมภาษณ์) 
วันอังคารที่ 28  มิถุนายน 2559  ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
 

ส าหรับก าหนดการต่างๆ  นักศึกษาสามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์   http://www.eng.rmutp.ac.th 
  

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕9 
 
            

 
         
 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฎิภาณ  ถิน่พระบาท) 
              รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวิจัย 
             รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   

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

