
  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
จํานวนรับทีป่รากฏในระเบียบการฯ  

อาจมีการเพิม่หรือลดตามแต่มหาวทิยาลยัจะเห็นสมควร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา 
ระดบัปริญญาตรี ประเภทรับตรง   

ประจําปีการศึกษา 2561 

หากสาขาวชิาใดมีผู้ขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษารวมแล้วตํ่ากว่า 25 คน 
 มหาวทิยาลยัขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวชิาน้ัน 



ปฏิทนิกาํหนดการรับสมคัร 

กิจกรรม วัน เดือน ป ี สถานท่ี 

 สมัครผ่านเว็บไซต์และชําระเงินได้ที่  
ธนาคารกรุงศรีฯ และ เคานเ์ตอร์เซอร์วิส 
ทั่วประเทศ 

5 ก.พ.–20 มี.ค. 2561 http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp 

 พิมพ์บัตรสอบ  21-23 มี.ค. 2561  http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp 

� สอบข้อเขียน 

7 เม.ย. 2561  
(ผู้สมัครใช้วุฒ ิปวช.) 

สอบที่คณะ ณ ที่ผูส้มัครทําการสมัคร 
8 เม.ย. 2561  

(ผู้สมัครใช้วุฒ ิปวส.) 

� สอบสัมภาษณ ์ 18 เม.ย. 2561  

� ประกาศผลข้อเขียน 
� ประกาศผลสัมภาษณ์ 

12 เม.ย. 2561 
23 เม.ย. 2561 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) 

 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
  เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561 

27 เม.ย.2561 ทาง Website:  
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp  

 ผู้ผ่านการคัดเลือกบันทึกการรายงานตัวผ่าน
เว็บไซต์และพิมพ์ใบลงทะเบียนเรียนนําไปชําระ
เงินที่ธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทั่วประเทศ 

28 เม.ย. ถึง 
7 พ.ค. 2561 

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

 ขึ้นทะเบียนและตรวจเอกสารนักศึกษาใหม ่ 
ปีการศึกษา 2561  

17 - 18 พ.ค. 2561 
ห้องประชุม  (D-HALL) ศูนยเ์ทเวศร์ ตามวันเวลาที่
กําหนดเท่านั้น 

 ตรวจโรคและเอ็กซเรย์นักศกึษาใหม ่ 12 - 14 มิ.ย. 2561 ห้องประชุม  (D-HALL) ศูนยเ์ทเวศร์

 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ปีการศึกษา 2561 
  (แยกคณะปฐมนิเทศ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) 

21 - 22 มิ.ย. 2561 
ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ช้ัน 3
คณะบริหารธุรกิจ (ข้างทําเนียบรัฐบาล) 

 เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561 25 มิถุนายน 2561 คณะที่จัดการเรียนการสอน 

 



แผนทีค่ณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ศูนย์พระนครเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ศูนย์พระนครเหนือ 
1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซ่ือ กทม. 10800  
การเดินทาง 
รถประจาํทางสาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 175, 203, 543 

 
 

 

ศูนย์พระนครเหนือ มทร.พระนคร 



(รับสมคัรเฉพาะ ผูใ้ชว้ฒิุ ม.6 สาย วทิย-์คณิต) 



รายละเอยีดการรับเข้าศึกษา 

ที ่ รหัสสาขาวชิา สาขาวชิา ภาค จํานวน 
1 30201 วทิยาการคอมพิวเตอร์ ปกติ 30 

2 30204 วสัดุศาสตร์อุตสาหกรรม ปกติ 20 

 
ตารางวุฒิการศึกษาทีรั่บเข้าศึกษา 
 

รหัสสาขาวชิา หลกัสูตร/สาขาวชิา วุฒิทีรั่บเข้าศึกษา 

 วทิยาศาสตรบัณฑิต  (4 ปี ) (รอบปกติ)  

30201 วทิยาการคอมพิวเตอร์ 

ปวช. สายช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชา
อิเลก็ทรอนิกส์ หรือสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
หรือ ปวช. ทางดา้นคอมพิวเตอร์  
หรือเทียบเท่า 

30204 วสัดุศาสตร์อุตสาหกรรม ปวช.สายช่างอุตสาหกรรม  
หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
วชิาในการสอบคดัเลอืก 
 

รหัสวชิา วชิาทีส่อบคดัเลอืก 
020111 คณิตศาสตร์ 1 
010101 ภาษาองักฤษ – ภาษาไทย – สังคม 1 
020101 วทิยาศาสตร์ 1 

020108,020408 วชิาชีพเฉพาะ 1 
 
ตารางวชิาเฉพาะ 
 

สาขาวชิา รหัสวชิาชีพเฉพาะ 1 
วทิยาการคอมพิวเตอร์ 020108 
วสัดุศาสตร์อุตสาหกรรม 020408 

 

ผู้เข้าสอบมาสายเกนิกว่า 15 นาท ีไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 



รายละเอยีดวชิาสอบคดัเลอืก 
 

รหัสวชิา/ช่ือวชิา รายละเอยีดวชิาสอบคดัเลอืก 

020111 คณิตศาสตร์ 1 

เซต  ความสัมพนัธ์  ฟังกช์ัน่  ระบบจาํนวน  เลขยกกาํลงั  จาํนวนเชิงซอ้น  การแก ้
สมการ  และอสมการ  การแปรผนั  ตรรกศาสตร์เบ้ืองตน้  สถิติเบ้ืองตน้  วธีิเรียงสับเปล่ียน  
วธีิจดัหมู่  ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้  ทฤษฎีบททวนิาม  ฟังกช์ัน่ชนิดต่างๆ  เรขาคณิต
วเิคราะห์เบ้ืองตน้  ลิมิตและความต่อเน่ือง  อนุพนัธ์และอินทิเกรตของ 
ฟังกช์ัน่พีชคณิต  (ห้ามใช้เคร่ืองคดิเลขและไม้บรรทดัที่มสูีตรคณิตศาสตร์) 

010101  ภาษาองักฤษ 
ภาษาไทย 
สังคม 1 

ภาษาองักฤษ  
   1. Structure (โครงสร้างภาษา)      40 % 
                       - Grammar  (ไวยากรณ์)  
                       - Vocabulary (คาํศพัท)์ 
  2. Conversation (บทสนทนา)        30 % 
  3. Reading Comprehension (เน้ือหาการอ่าน)    30 % 
ภาษาไทย  หลกัการสะกดการันต ์(การเขียนคาํ)  การอ่านคาํ  การใชโ้วหาร และสาํนวน
ต่าง  ๆ  การเขียนแบบต่าง  ๆ (การเขียนโครงการ การเขียนรายงานทางวชิาการ ฯลฯ )   
การยอ่ความ  การอ่านเพ่ือวเิคราะห์ความ และหาสาระสาํคญัของเร่ือง  ความรู้เร่ืองการพดู
ในท่ีประชุมชน 
สังคม     ภมิูศาสตร์ไทย และภมิูศาสตร์สากล ประวติัศาสตร์ไทยและสากล  สังคมวทิยา
เบ้ืองตน้ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเศรษฐกิจ วฒันธรรม  ประเพณีค่านิยมของสังคมไทย  
การเมืองการปกครองของไทย ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักฎหมายของไทย  เหตุการณ์ปัจจุบนั
ของไทยและสากล 

020101 วทิยาศาสตร์ 1 
กลศาสตร์ (สถิตศาสตร์และพลศาสตร์) ความร้อน  อุณหพลศาสตร์  คล่ืน  แสง  เสียง  
แม่เหลก็ไฟฟ้า  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีหม่ๆ  สสาร  ธาตุ  
สารประกอบ สารละลาย คอลลอยด ์ปฏิกริยาเคมี กรด-เบส-เกลือ สารอินทรีย ์แร่เช้ือเพลิง 

020108  วชิาชีพเฉพาะ1 
ความถนดั  การใชเ้หตุผล  (Attitude Test)  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
ข่าวสารเทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่ 

020208 วิชาชีพเฉพาะ 1 

ส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม นิเวศวทิยาประกอบดว้ยนํ้าจืด นํ้าทะเล ป่าไมช้ายเลน  
ป่าไม ้ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ความสัมพนัธ์ระหวา่งมี
ชีวติท่ีอยูร่่วมกนัในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลงังานในระบบนิเวศ  การหมุนเวยีนสารใน
ระบบนิเวศ การเปล่ียนแปลงขนาดของประชากร การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของชุมชน ส่ิงมีชีวติ  
มนุษย ์กบัส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดว้ยมลภาวะต่าง ๆ การเปล่ียนแปลง
ของอุณหภมิูโลกและทรัพยากรมนุษยป์ระกอบดว้ย เซลล ์ ภมิูคุม้กนัโรคของร่างกาย  การ
รักษาสมดุลของร่างกาย การขบัถ่ายของมนุษย ์ววิฒันาการของมนุษย ์



020408  วชิาชีพเฉพาะ1 
โครงสร้างอะตอมและพนัธะเคมี สมบติัของสสาร (ทางกล ทางเคมี ทางความร้อน ทางไฟฟ้า 
ทางแม่เหลก็ และทางแสง) สถานะของสสาร ประเภทวสัดุ และการเลือกใชว้สัดุ 

 
 


