
  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
จ านวนรับที่ปรากฏในระเบียบการฯ  

อาจมีการเพิม่หรือลดตามแต่มหาวทิยาลัยจะเห็นสมควร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา 
ระดบัปริญญาตรี ประเภทรับตรง   

ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

หากสาขาวชิาใดมีผู้ขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษารวมแล้วต ่ากว่า 25 คน 
 มหาวทิยาลัยขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวชิาน้ัน 



ปฏิทนิก าหนดการรับสมคัร 

กิจกรรม วัน เดือน ป ี สถานที่ 

 สมัครผ่านเว็บไซต์และช าระเงินได้ที่  
ธนาคารกรุงศรฯี 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  
(ผู้สมัครใช้วุฒิ ปวช.) 

สอบที่คณะ ณ ที่ผู้สมัครท าการสมัคร 
8 เม.ย. 2561  

(ผู้สมัครใช้วุฒิ ปวส.) 

 สอบสัมภาษณ์ 18 เม.ย. 2561  

 ประกาศผลข้อเขียน 
 ประกาศผลสัมภาษณ์ 

12 เม.ย. 2561 
23 เม.ย. 2561 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) 

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
  เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561 

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

 ผู้ผ่านการคัดเลือกบันทึกการรายงานตัวผ่าน
เว็บไซต์และพิมพ์ใบลงทะเบียนเรียนน าไปช าระ
เงินที่ธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทั่วประเทศ 

28 เม.ย. ถึง 
7 พ.ค. 2561 

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

 ขึ้นทะเบียนและตรวจเอกสารนักศึกษาใหม่  
ปีการศึกษา 2561  

17 - 18 พ.ค. 2561 
ห้องประชุม  (D-HALL) ศูนย์เทเวศร์ ตามวันเวลาที่
ก าหนดเท่านั้น 

 ตรวจโรคและเอ็กซเรย์นักศึกษาใหม่ 12 - 14 มิ.ย. 2561 ห้องประชุม  (D-HALL) ศูนย์เทเวศร์ 

 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 
  (แยกคณะปฐมนิเทศ จะแจ้งใหท้ราบอีกคร้ัง) 

21 - 22 มิ.ย. 2561 
ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3  
คณะบริหารธุรกิจ (ข้างท าเนียบรัฐบาล) 

 เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561 25 มิถุนายน 2561 คณะที่จัดการเรียนการสอน 

 

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

 
 

ศูนย์พระนครเหนือ 
1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซ่ือ กทม. 10800  
 

การเดินทาง 
รถประจ าทางสาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 175, 203, 543 

ศูนย์พระนครเหนือ มทร.พระนคร 







                      รายละเอยีดการรับเข้าศึกษา 

ที่ รหัสสาขาวชิา สาขาวชิา ภาค จ านวนรับ 
1 30401 วศิวกรรมเคร่ืองกล (4 ปี ภาคปกติ) ปกติ 30 

2 30402 วศิวกรรมอุตสาหการ (4 ปี ภาคปกติ) ปกติ 55 

3 30403 วศิวกรรมไฟฟ้า (4 ปี ภาคปกติ) ปกติ 35 

4 30404 วศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม  
(4 ปี ภาคปกติ) 

ปกติ 50 

5 30405 วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ) ปกติ 40 

6 30407 วศิวกรรมโยธา (4 ปี ภาคปกติ) ปกติ 30 

7 30409 วศิวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ ์(4 ปี ภาคปกติ) ปกติ 25 

8 30447 วศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิต
อตัโนมติั (4 ปี ภาคปกติ) 

ปกติ 30 

9 30445 วศิวกรรมการผลิตเคร่ืองประดบั (4 ปี ภาคปกติ) ปกติ 25 

10 30431 วศิวกรรมไฟฟ้า (4 ปี ภาคสมทบ) ภาคค ่า 30 

11 30432 วศิวกรรมเคร่ืองกล (4 ปี ภาคสมทบ) ภาคค ่า 30 

12 30446 เทคโนโลยวีศิวกรรมนวตักรรมเพ่ือความยัง่ยนื  
(2 ปี ต่อเน่ือง ภาคปกติ) 

ปกติ 30 

13 30412 วศิวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอน) ภาคปกติ ปกติ 35 

14 30431 วศิวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน) ภาคสมทบ ภาคค ่า 25 

15 30432 วศิวกรรมเคร่ืองกล (เทียบโอน) ภาคสมทบ ภาคค ่า 30 

16 30444 วศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม  
(เทียบโอน) ภาคสมทบ 

ภาคค ่า 25 

17 30450 เทคโนโลยวีศิวกรรมนวตักรรมเพ่ือความยัง่ยนื  
(2 ปี ต่อเน่ือง ภาคสมทบ  จนัทร์-ศุกร์,อาทิตย)์ 

ภาคค ่า 
, อา. 

25 

18 30451 วศิวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอน) ภาคสมทบ 
(เสาร์-อาทิตย)์  

ส.- อ. 25 

 
 
 
 

หมายเหตุ. *** 30450 : เทคโนโลยวีศิวกรรมนวตักรรมเพือ่ความยัง่ยนื  (2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ  
จนัทร์-ศุกร์,อาทติย์) เรียนภาคค า่ จนัทร์ – ศุกร์ และ วนัอาทติย์  เรียน  6 วนั ต่อสัปดาห์ *** 



ตารางวุฒิการศึกษาทีรั่บเข้าศึกษา 
 

รหัสสาขาวชิา หลกัสูตร/ สาขาวชิา วุฒิการศึกษาที่รับเข้าศึกษาต่อ 
 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี ) 

 
ปวช.  ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวชิา 

หรือ เทียบเท่า 

30401, 30432 วศิวกรรมเคร่ืองกล 
30402 วศิวกรรมอุตสาหการ 

30403, 30431 วศิวกรรมไฟฟ้า 
30404 วศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
30405 วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

30407, 30437 วศิวกรรมโยธา 
30447 วศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอตัโนมติั 

30409 วศิวกรรมการผลิตเคร่ืองมือและแม่พิมพ ์

       30445 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี ) 
วศิวกรรมการผลิตเคร่ืองประดบั 

ปวช. ช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 

 
30412 , 30451 

วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี โดยการเทียบโอน 
วศิวกรรมอุตสาหการ 

ปวส. สาขาวชิาช่างกลโรงงาน วิชา
ช่างโลหะ 
ช่างเช่ือมและโลหะแผน่ ช่าง
เคร่ืองมือกล ช่างเคร่ืองกล ช่างเขียน
แบบเคร่ืองกล ช่างกลโลหะ  
ช่าง Tool and Die ช่างเทคนิคการ
หล่อ ช่างท่อและประสาน ช่าง
เคร่ืองจกัรกลอตัโนมติั ช่างเทคนิค
การผลิตหรือเทียบเท่า 

30442 วศิวกรรมไฟฟ้า 
 

ปวส. สาขาวชิาช่างไฟฟ้าก าลงั  
สาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม  
สาขาเคร่ืองมือวดัหรือเทียบเท่า 
เขา้ศึกษาโดยการเทียบโอนหน่วยกิต 

30443 วศิวกรรมเคร่ืองกล ปวส. สายวชิาช่างยนต ์เทคนิคยาน
ยนต ์ช่างจกัรกลหนกั ช่างกลเรือ ช่าง
กลเกษตร ช่างเคร่ืองกล ช่างเคร่ืองท า
ความเยน็และปรับอากาศ 
(คุณวฒิุ ปวช. มาจากช่างยนต)์ หรือ
เทียบเท่าศึกษาโดยการเทียบโอนผล
การเรียน 



 
30446 , 30450 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ต่อเนื่อง 2 ปี 
เทคโนโลยวีศิวกรรมนวตักรรมเพ่ือความยัง่ยนื  
 

ส าเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญา 
หรือระดบั ประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ใน
ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

 
วชิาในการสอบคดัเลอืก 
 

รหัสวชิา วชิาทีส่อบคัดเลอืก 
020111 คณิตศาสตร์ 1 (หลกัสูตร 4 ปี) 
020113 คณิตศาสตร์ 3 (หลกัสูตร เทียบโอน) 
010101 ภาษาองักฤษ – ภาษาไทย – สังคม  1 (หลกัสูตร 4 ปี) 
010102 ภาษาไทย - สังคม – ภาษาองักฤษ 2 (หลกัสูตร เทียบโอน) 
020101 วทิยาศาสตร์  1 (หลกัสูตร 4 ปี) 
020103 วทิยาศาสตร์ 3 (หลกัสูตร เทียบโอน) 

 

ตารางวชิาเฉพาะ 
 

สาขาวชิา รหัสวชิาชีพเฉพาะ 
วศิวกรรมเคร่ืองกล (หลกัสูตร 4 ปี) 

040108 

วศิวกรรมอุตสาหการ (หลกัสูตร 4 ปี) 

วศิวกรรมไฟฟ้า (หลกัสูตร 4 ปี) 

วศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลกัสูตร 4 ปี) 

วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตร 4 ปี) 

วศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอตัโนมติั  
(หลกัสูตร 4 ปี) 
วศิวกรรมโยธา (หลกัสูตร 4 ปี) 
วศิวกรรมการผลิตเคร่ืองมือและแม่พิมพ ์(หลกัสูตร 4 ปี)                                                                                                   

วศิวกรรมอุตสาหการ (หลกัสูตร เทียบโอน) 041208 

วศิวกรรมไฟฟ้า (หลกัสูตร เทียบโอน) 041308 

วศิวกรรมเคร่ืองกล (หลกัสูตร เทียบโอน) 041408 

วศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลกัสูตร เทียบโอน) 041508 

เทคโนโลยวีศิวกรรมนวตักรรมเพ่ือความยัง่ยนื (หลกัสูตร ตอ่เน่ือง) 044608 
 

ผู้เข้าสอบมาสายเกนิกว่า 15 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 



รายละเอยีดวชิาสอบคดัเลอืก 
 
 

รหัสวชิา/ช่ือวชิา รายละเอยีดวชิาทีส่อบคัดเลอืก 

020111  คณิตศาสตร์ 1 
(หลกัสูตร 4 ปี) 

เซต  ความสมัพนัธ์  ฟังกช์นั  ระบบจ านวน  เลขยกก าลงั จ านวนเชิงซอ้น  การแกส้มการและ
อสมการ  การแปรผนั ตรรกศาสตร์เบ้ืองตน้  สถิติเบ้ืองตน้  วธีิเรียงสบัเปล่ียน   วธีิจดัหมู่  
ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ ทฤษฎีบททวนิาม ฟังกช์นัชนิดต่าง ๆ  เรขาคณิตวเิคราะห์
เบ้ืองตน้  ลิมิตและความต่อเน่ือง  อนุพนัธ์และอินทิเกรตของฟังกช์นัพีชคณิต  (ห้ามใช้
เคร่ืองคดิเลขและไม้บรรทดัทีม่สูีตรคณิตศาสตร์) 

010101  ภาษาองักฤษ 
ภาษาไทย 
สงัคม 1 

(หลกัสูตร 4 ปี) 

ภาษาองักฤษ  
   1. Structure (โครงสร้างภาษา)      40 % 
                       - Grammar  (ไวยากรณ์)  
                       - Vocabulary (ค าศพัท)์ 
  2. Conversation (บทสนทนา)        30 % 
  3. Reading Comprehension (เน้ือหาการอ่าน)    30 % 
ภาษาไทย  หลกัการสะกดการันต ์(การเขียนค า)  การอ่านค า  การใชโ้วหารและส านวนต่าง 
ๆ    การเขียนแบบต่าง ๆ  (การเขียนโครงการ การเขียนรายงานทาง 
วชิาการ ฯลฯ) การยอ่ความ การอ่านเพ่ือวเิคราะห์ความ และหาสาระส าคญั   
ความรู้เร่ืองการพดูในท่ีประชุมชน 
สังคม    ภูมิศาสตร์ไทย  และภูมิศาสตร์สากล  ประวติัศาสตร์ไทยและสากล  สงัคมวทิยา
เบ้ืองตน้  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเศรษฐกิจ วฒันธรรม  ประเพณี  ค่านิยมของสงัคมไทย  
การเมืองการปกครองของไทย  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักฎหมายของไทย  เหตุการณ์ปัจจุบนั
ของไทยและสากล 

020101  วทิยาศาสตร์ 1 
(หลกัสูตร 4 ปี) 

กลศาสตร์ (สถิตยศ์าสตร์และพลศาสตร์)  ความร้อน อุณหพลศาสตร์  คล่ืน  แสง  เสียง  
แม่เหลก็ไฟฟ้า ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีหม่ ๆ  สสาร  ธาตุ  
สารประกอบ สารละลาย คอลอยด ์ ปฏิกิริยาเคมี  กรด-เบส-เกลือ  สารอินทรีย ์ แร่  
เช้ือเพลิง 

040108   วชิาชีพเฉพาะ 1 
(หลกัสูตร 4 ปี) 

 

คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ คณิตศาสตร์วศิวกรรม วทิยาศาสตร์วศิวกรรม เคมีอุตสาหกรรมวสัดุ
วศิวกรรมและพ้ืนฐานทางวศิวกรรม 



รหัสวชิา/ช่ือวชิา รายละเอยีดวชิาทีส่อบคัดเลอืก 

 
 

010102 ภาษาไทย – 
สงัคม - องักฤษ 2 

(หลกัสูตร เทียบโอน) 

ภาษาองักฤษ 
  1. Pronunciation (การออกเสียง) 10 % 
  2.  Grammar  (ไวยากรณ์)     25 %                     
  3. Conversation (บทสนทนา)    15  % 
  4.  Vocabulary (ค าศพัท)์        20 % 
  5.  Reading Comprehension (เน้ือหาการอ่าน)    20 % 
  6.   Writing  Ability  (ความสามารถในการเขียน)  10 % 
ภาษาไทย    หลกัการสะกดการันต ์(การเขียนค า)   การอ่านค า การใชโ้วหารความหมาย
ของค า  และส านวนต่าง ๆ   การเขียนแบบต่าง  ๆ   (จดหมายราชการ  บนัทึก การเขียน
โครงการ  การเขียนรายงานทางวชิาการ ฯลฯ) การยอ่ความ การอ่านเพ่ือวเิคราะห์ความและ
หาสาระส าคญัของเร่ือง ความรู้เร่ืองการพดูในท่ีประชุมชน 
สังคม     ภูมิศาสตร์ไทย และภูมิศาสตร์สากล ประวติัศาสตร์ไทยและสากล  สงัคมวทิยา
เบ้ืองตน้ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเศรษฐกิจ  วฒันธรรม   ประเพณีค่านิยมของ 
สงัคมไทย  การเมืองการปกครองของไทย ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักฎหมายของไทย   
เหตุการณ์ปัจจุบนัของไทยและสากล 

020113  คณิตศาสตร์  3 
(หลกัสูตร เทียบโอน) 

เซต ระบบจ านวน  การแกส้มการและอสมการ  เลขยกก าลงั สถิติเบ้ืองตน้  
ความสมัพนัธ์ฟังกช์นัลอการิทึม  ฟังกช์นัเอกซ์โพแนนเซียล  ทฤษฎีบททวนิาม  ล าดบั และ
อนุกรม  วธีิเรียงสบัเปล่ียน  วธีิจดัหมู่และทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ 
(ห้ามใช้เคร่ืองคดิเลขและไม้บรรทดัทีม่สูีตรคณิตศาสตร์) 

020103  วทิยาศาสตร์ 3 
(หลกัสูตร เทียบโอน) 

กลศาสตร์ (สถิตยศ์าสตร์และพลศาสตร์)  ความร้อน และอุณหพลศาสตร์   คล่ืน   
แสง  เสียง   แม่เหลก็ไฟฟ้า  คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า   ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยใีหม่ ๆ   ธาตุสารประกอบ  พนัธะเคมี   สารละลาย  กรด-เบส-เกลือ และ 
การกดักร่อน    อินทรียเ์คมีเบ้ืองตน้   พลาสติก   ยาง  ปิโตรเลียม 

รหัสวชิา/ช่ือวชิา รายละเอยีดวชิาสอบคัดเลอืก 
สาขาวชิาทีส่อบ

คัดเลอืก 

041208  วชิาชีพเฉพาะ 2 
 

สถิติ  การวดัละเอียดและตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพ 
การศึกษางาน  ระบบงานสวม   การประเมินค่า โลหะวทิยา  การ
ออกแบบแม่พิมพ/์กระบวนการผลิต  งานเช่ือมและงานเคร่ืองมือกล 

วศิวกรรมอุต 
สาหการ 
(หลกัสูตร เทียบ
โอน) 

041308  วชิาชีพเฉพาะ 2 

วงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองมือวดัไฟฟ้า เคร่ืองกล 
ไฟฟ้ากระแสตรงและสลบั หมอ้แปลงไฟฟ้า การควบคุม มอเตอร์
ไฟฟ้า การส่งและการจ่ายไฟฟ้า การออกแบบ 
ระบบส่องสวา่ง 

วศิวกรรมไฟฟ้า 
(หลกัสูตร เทียบ
โอน) 

 



รหัสวชิา/ช่ือวชิา รายละเอยีดวชิาทีส่อบคัดเลอืก 

041408  วชิาชีพเฉพาะ 2 

กลศาสตร์วศิวกรรม กลศาสตร์ของแขง็ เทอร์โมไดนามิกส์ 
กลศาสตร์ของไหล กลศาสตร์ยานยนต ์ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอ
ลิกส์ เคร่ืองยนตส์นัดาปภายใน การท าความเยน็ 
และปรับอากาศ เช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน 

วศิวกรรมเคร่ืองกล 
(หลกัสูตร เทียบ
โอน) 

 

041208  วชิาชีพเฉพาะ 2 

สถิติ  การวดัละเอียดและตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพ 
การศึกษางาน  ระบบงานสวม   การประเมินค่า โลหะวทิยา  การ
ออกแบบแม่พิมพ/์กระบวนการผลิต  งานเช่ือมและงานเคร่ืองมือกล 

วศิวกรรมอุตสา
หการ (หลกัสูตร 
เทียบโอน) 

044608 วชิาชีพเฉพาะ 2 
เคมีอุตสาหกรรม วสัดุวศิวกรรม ฟิสิกส์ 
และพ้ืนฐานทางวศิวกรรม 

เทคโนโลยี
วศิวกรรม
นวตักรรมเพื่อ
ความยัง่ยนื 
(หลกัสูตร 
ต่อเน่ือง) 

 
 


