ปฏิทินกำหนดการรับนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2563 (คุณวุฒิ ม.6)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กำหนดการ
รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ที่ http://rmutp.ac.th
เข้าสู่เมนูรับสมัครนักศึกษา และชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา

วัน / เดือน / ปี
6 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2563

สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ ณ คณะสมัครที่สมัคร

10 เมษายน 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือกทางเว็บไซต์ http://rmutp.ac.th
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ทางเว็บไซต์ ทปอ. (http://tcas.cupt.net)
ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา จะขอสิทธิ์เข้าศึกษา
ภายหลังไม่ได้

22 เมษายน 2563

สละสิทธิ์ ช่วงที่ 2 (กรณีที่ผู้สมัครยืนยันสิทธิไ์ ปแล้วและต้องการสละสิทธิไ์ ม่เข้าศึกษา)

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบที่ 2
รายงานตัวผ่านเว็บไซต์และชำระเงินตามที่มหาลัยกำหนด
รายงานตัวขึ้นและลงทะเบียนนักศึกษาใหม่

22 – 23 เมษายน 2563
24 - 25 เมษายน 2563
27 เมษายน 2563
30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2563
7 พฤษภาคม 2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

16 – 17 มิถุนายน 2563

ตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่

10 – 12 มิถุนายน 2563

การทดสอบภาษาอังกฤษ
เปิดภาคการศึกษา 1/ 2563

4 – 9 มิถุนายน 2563
22 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ ปฏิทินการสอบคัดเลือกฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.0-2665-3777 ต่อ 6303, 6307, 6636
**'หากสาขาวิชาใดมีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาต่ำกว่า 15 คน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น**

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2563 (คุณวุฒิ ม.6)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
-------------------------------มหาวิทยาลัยจะเปิดรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รับสมัครนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และนักศึกษา
ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ที่สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งมีคณะที่เปิดรับดังนี้
คณะ

จำนวน
รับ

คุณวุฒิที่รับเข้าศึกษา

1. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

1

ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

- สาขาวิชาเครื่องกล

1

ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

รายละเอียด

สำเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม
2.30 ขึ้นไป
สำเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม
2.30 ขึ้นไป

ประเภทความพิการ

บกพร่องทางการได้ยิน

บกพร่องทางการได้ยิน

ค่าใช้จ่าย
(เหมาจ่าย)

26,000

26,000

-2–
คณะ

2. เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
คหกรรมศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
- สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
อุตสาหกรรม
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

จำนวน
รับ

คุณวุฒิที่รับเข้าศึกษา

2

ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเทียบเท่า

1

ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

1

ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1

ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

รายละเอียด

1

ค่าใช้จ่าย
(เหมาจ่าย)

กำลังศึกษามัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม
2.50 หรือสำเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6

บกพร่องทางการได้ยิน สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ในชีวิตประจำวัน

30,000

สำเร็จการศึกษา ม.6

บกพร่องทางการได้ยินเล็กน้อย (นักศึกษา
ต้องสามารถใช้เครื่องช่วยฟังได้)

26,000

ตาบอดสี

26,000

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือ
การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือ
การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ

26,000

สำเร็จการศึกษา ม.6
สำเร็จการศึกษา ม.6

- สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทความพิการ

ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
สำเร็จการศึกษา ม.6

26,000

-3คณะ

จำนวน
รับ

คุณวุฒิที่รับเข้าศึกษา

รายละเอียด

ประเภทความพิการ

ค่าใช้จ่าย
(เหมาจ่าย)

4. อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น
- สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า

1

ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

- สาขาวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสิ่งทอ

1

ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

1

ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

1

ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

- สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
- วิชาเอกออกแบบแฟชั่น
- วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์

กำลังศึกษามัธยมศึกษา
ปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ย 5 ภาค
ไม่ต่ำกว่า 2.25
กำลังศึกษามัธยมศึกษา
ปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ย 5 ภาค
ไม่ต่ำกว่า 2.25

การเคลื่อนไหว หรือร่างกาย

26,000

การเคลื่อนไหว หรือร่างกาย

26,000

สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษา การเคลื่อนไหว หรือร่างกาย
ปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ย 5 ภาค
ไม่ต่ำกว่า 2.25
สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษา การเคลือ่ นไหว หรือร่างกาย
ปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ย 5 ภาค
ไม่ต่ำกว่า 2.25

26,000
26,000

-4คณะ

5. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

จำนวน
รับ

คุณวุฒิที่รับเข้าศึกษา

รายละเอียด

ประเภทความพิการ

ค่าใช้จ่าย
(เหมาจ่าย)

1

ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ
เทียบเท่า

สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษา ออทิสติก (แบบเรียนหนังสือได้และ
ปีที่ 6 ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม ช่วยเหลือตัวเองได้พอสมควร)
2.00

26,000

- สาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

3

ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ
เทียบเท่า

ความบกพร่องทางการได้ยนิ และ
ความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ

26,000

- สาขาวิชาการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์และการพิมพ์

1

ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ
เทียบเท่า

ความบกพร่องทางการได้ยนิ และ
ความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ

26,000

- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

1

ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จะต้อง
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต

กำลังศึกษามัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ใช้เกรดเฉลี่ย 5 ภาค
2.00 ขึ้นไป
กำลังศึกษามัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ใช้เกรดเฉลี่ย 5 ภาค
2.00 ขึ้นไป
กำลังศึกษามัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ใช้เกรดเฉลี่ย 5 ภาค
2.50 ขึ้นไป

ความบกพร่องทางการได้ยนิ และ
ความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ

26,000

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

6. สถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ

- 5คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. เป็นผู้พิการซึ่งมีบัตรประจำตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2. มีสัญชาติไทยและอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3. เป็นผู้พิการที่มีความพิการตรงตามประเภทความพิการที่สามารถรับเข้าศึกษาตามที่กำหนด
4. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามสาขาวิชาที่กำหนด
5. มีความประพฤติเรียบร้อย ยอมรับระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ
6. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ขั้นตอนวิธีการสมัคร
1. รับสมัครทางเว็บไซต์ ที่ http://rmutp.ac.th
2. กรอกข้อมูลประวัติพร้อมกดยืนยัน และพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำนวน 400 บาท พร้อมทั้งเก็บสำเนาใบเสร็จไว้เป็นหลักฐาน
3. สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่เลือก ในวันที่ 10 เมษายน 2563
4. เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์
4.1 บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
4.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
4.3 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน
4.4 สำเนาใบเสร็จรับเงิน
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่เว็บไซต์ http://rrmutp.ac.th
6. การรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ให้ดูแนบท้ายประกาศ)

