ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง
ประจําปี การศึกษา 2561


คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม
จํานวนรับทีป่ รากฏในระเบียบการฯ
อาจมีการเพิม่ หรือลดตามแต่ มหาวิทยาลัยจะเห็นสมควร

หากสาขาวิชาใดมีผ้ ูขนึ้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษารวมแล้วตํ่ากว่ า 25 คน
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ เปิ ดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รับตรง) ใช้วุฒิ ปวช./ปวส.
ปีการศึกษา 2561
กาหนดการ
รับสมัครทางเว็บไซต์ที่
http://rmutp.ac.th เข้าสู่เมนูรับสมัครนักศึกษา
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
พิมพ์บัตรประจาตัวสอบ
การสอบคัดเลือก (หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี) ดังนี้
1. คณะศิลปศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คณะบริหารธุรกิจ
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
6. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและการออกแบบแฟชั่น
7. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
8. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
9. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
การสอบคัดเลือกดังนี้ (หลักสูตร 4 ปี โดยการเทียบโอน)/ต่อเนื่อง
1. คณะบริหารธุรกิจ
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
4. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ประกาศผลสอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบันทึกการรายงานตัวผ่านเว็บไซต์
และพิมพ์ใบลงทะเบียนเรียนเพื่อนาไปชาระเงินที่ธนาคาร
ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่
ตรวจโรคและเอกซเรย์
ปฐมนิเทศ

วัน/เดือน/ปี
ขยายเวลารับสมัคร
และชาระเงินค่าสมัครได้
ถึงวันที่ 27 เมษายน 2561
2 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

5 พฤษภาคม 2561

6 พฤษภาคม 2561

11 พฤษภาคม 2561
19 พฤษภาคม 2561
24 พฤษภาคม 2561
24 – 30 พฤษภาคม 2561
31 พฤษภาคม 2561
12 – 14 มิถุนายน 2561
21 – 22 มิถุนายน 2561

เปิดภาคการศึกษา 1/2560

25 มิถุนายน 2561

หมายเหตุ ปฏิทินการสอบคัดเลือกฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0 2665 3777 ต่อ 6305, 6307

แผนทีค่ ณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
ศูนย์ เทเวศร์

ศูนย์ เทเวศร์
399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
การเดินทาง
รถประจําทางสาย : 3, 9, 16, 19, 23, 30, 32, 33, 43, 49, 53, 64, 65, 72, 99, 110
ศูนย์ เทเวศร์ มทร.พระนคร
รถปรับอากาศประจําทางสาย : ปอ.16, ปอ.23, ปอ.64, ปอ.505, ปอ.516, ปอ.524
เรื อด่วนเจ้าพระยาทุกลํา ลงท่าเรื อเทเวศร์

รายละเอียดการรับเข้ าศึกษา
ที่

รหัสสาขาวิชา

1

30501

2

30502

3

30503

4

30504

5

30505

6

30506

7

30507

8

30508

9

30510

สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่ องกล-วิศวกรรมเครื่ องกล
(5 ปี ภาคปกติ)
วิศวกรรมเครื่ องกล-วิศวกรรมอุตสาหการ
(5 ปี ภาคปกติ)
วิศวกรรมไฟฟ้ า-วิศวกรรมไฟฟ้ ากําลัง
(5 ปี ภาคปกติ)
วิศวกรรมไฟฟ้ า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(5 ปี ภาคปกติ)
วิศวกรรมไฟฟ้ า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม (5 ปี ภาคปกติ)
วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่ องกล
(2 ปี อส.บ. ต่อเนื่อง) ภาคปกติ
วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ
(2 ปี อส.บ. ต่อเนื่อง) ภาคปกติ
วิศวกรรมไฟฟ้ า-วิศวกรรมไฟฟ้ ากําลัง
(2 ปี อส.บ. ต่อเนื่อง) ภาคปกติ
วิศวกรรมไฟฟ้ า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม (2 ปี อส.บ. ต่อเนื่อง) ภาคปกติ

ภาค

จํานวนรับ

ปกติ

25

ปกติ

25

ปกติ

25

ปกติ

25

ปกติ

25

ปกติ

25

ปกติ

25

ปกติ

25

ปกติ

25

ตารางวุฒิการศึกษาทีร่ ับเข้ าศึกษา
รหัสสาขาวิชา
30501
30502
30503
30504
30505
30506

หลักสู ตร/สาขาวิชา
ครุศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต ( 5 ปี )
วิศวกรรมเครื่ องกล – เครื่ องกล
วิศวกรรมเครื่ องกล - อุตสาหการ
วิศวกรรมไฟฟ้ า - ไฟฟ้ ากําลัง
วิศวกรรมไฟฟ้ า - คอมพิวเตอร์
วิศวกรรมไฟฟ้ า - อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่ อเนื่อง)
วิศวกรรมเครื่ องกล – เครื่ องกล

วุฒิทรี่ ับเข้ าศึกษา
ปวช. สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา
หรื อเทียบเท่า
ปวช. สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา
หรื อเทียบเท่า , คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส. ช่างอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาช่างยนต์
ช่างเครื่ องจักรกลหนัก ช่างเครื่ องกล
การเกษตร หรื อเทียบเท่า

รหัสสาขาวิชา
30507

30508

30510

หลักสู ตร/สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่ อเนื่อง)
วิศวกรรมเครื่ องกล - อุตสาหการ

วุฒิทรี่ ับเข้ าศึกษา
ปวส.สายช่างอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาช่าง
กลโรงงาน ช่างโลหะ ช่างยนต์
ช่างเทคโนโลยีการผลิต ช่างท่อและ
ประสาน ช่างกลเรื อ ช่างเชื่อมโลหะแผ่น
ช่างเขียนแบบเครื่ องกล ช่างเครื่ องมือกล
ช่างผลิตเครื่ องมือและแม่พิมพ์ ช่างเทคนิค
การผลิต ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่าง
ออกแบบการผลิต และช่างโลหะวิทยา
หรื อเทียบเท่า
วิศวกรรมไฟฟ้ า – ไฟฟ้ ากําลัง
ปวส. ไฟฟ้ า-ไฟฟ้ ากําลัง ไฟฟ้ า-ไฟฟ้ า
อุตสาหกรรม ปวส.สาขาวิชาไฟฟ้ า
ไฟฟ้ า-คอมพิวเตอร์ หรื อเทียบเท่า
วิศวกรรมไฟฟ้ า – อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างโทรคมนาคม
อิเล็กทรอนิกส์-เทคนิคสื่ อสาร
อิเล็กทรอนิกส์-เทคนิคเสี ยงและวีดีโอ
อิเล็กทรอนิกส์ทวั่ ไป อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ หรื อเทียบเท่า

วิชาในการสอบคัดเลือก

รหัสวิชา
020112
010101
020101
010102
020113
020103

วิชาทีส่ อบคัดเลือก
คณิ ตศาสตร์ 1 (หลักสู ตร 5 ปี )
ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย – สังคม 1 (หลักสูตร 5 ปี )
วิทยาศาสตร์ 1 (หลักสู ตร 5 ปี )
ภาษาไทย-สังคม-ภาษาอังกฤษ 2 (หลักสู ตร ต่อเนื่อง)
คณิ ตศาสตร์ 3 (หลักสู ตร ต่อเนื่อง)
วิทยาศาสตร์ 3 (หลักสู ตร ต่อเนื่อง)

ตารางวิชาเฉพาะ

สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่ องกล – เครื่ องกล (หลักสูตร 5 ปี )
วิศวกรรมเครื่ องกล – อุตสาหการ (หลักสูตร 5 ปี )
วิศวกรรมไฟฟ้ า – ไฟฟ้ ากําลัง (หลักสูตร 5 ปี )
วิศวกรรมไฟฟ้ า – คอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี )
วิศวกรรมไฟฟ้ า – อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตร 5 ปี )
วิศวกรรมเครื่ องกล - เครื่ องกล (หลักสูตร ต่อเนื่อง)
วิศวกรรมเครื่ องกล – อุตสาหการ (หลักสูตร ต่อเนื่อง)
วิศวกรรมไฟฟ้ า – ไฟฟ้ ากําลัง (หลักสูตร ต่อเนื่อง)
วิศวกรรมไฟฟ้ า – คอมพิวเตอร์ (หลักสูตร ต่อเนื่อง)
วิศวกรรมไฟฟ้ า – อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตร ต่อเนื่อง)

รหัสวิชาชีพเฉพาะ

050108

050308

050408

ผู้เข้ าสอบมาสายเกินกว่ า 15 นาที ไม่ อนุญาตให้ เข้ าห้ องสอบ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

รายละเอียดวิชาทีส่ อบคัดเลือก

020111 คณิ ตศาสตร์ 1
(หลักสู ตร 5 ปี )

เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชนั ระบบจํานวน เลขยกกําลัง จํานวนเชิงซ้อน การแก้สมการ และ
อสมการ การแปรผัน ตรรกศาสตร์เบื้องต้น สถิติเบื้องต้น วิธีเรี ยงสับเปลี่ยน วิธีจดั หมู่
ทฤษฎีความน่าจะเป็ นเบื้องต้น ทฤษฎีบททวินาม ฟังก์ชนั ชนิดต่าง ๆ เรขาคณิ ตวิเคราะห์
เบื้องต้น ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพนั ธ์และอินทิเกรตของฟังก์ชนั พีชคณิ ต (ห้ ามใช้ เครื่อง
คิดเลขและไม้ บรรทัดที่มสี ู ตรคณิตศาสตร์ )
ภาษาอังกฤษ

010101 ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
สังคม 1
(หลักสู ตร 5 ปี )

1. Structure (โครงสร้างภาษา) 40 %
- Grammar (ไวยากรณ์)
- Vocabulary (คําศัพท์)
2. Conversation (บทสนทนา) 30 %
3. Reading Comprehension (เนื้อหาการอ่าน) 30 %
ภาษาไทย หลักการสะกดการันต์ (การเขียนคํา) การอ่านคํา การใช้โวหาร และสํานวนต่างๆ
การเขียนแบบต่าง ๆ (การเขียนโครงการ การเขียนรายงานทางวิชาการ ฯลฯ ) การย่อความ
การอ่านเพื่อวิเคราะห์ความและหาสาระสําคัญของเรื่ อง ความรู้เรื่ องการพูดในที่ประชุมชน
สั งคม ภูมิศาสตร์ ไทยและภูมิศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์ไทยและสากล สังคมวิทยาเบื้องต้น
ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมของสังคมไทย การเมือง การ
ปกครองของไทย ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกฎหมายของไทย เหตุการณ์ปัจจุบนั ของไทยและสากล

กลศาสตร์ (สถิตศาสตร์และพลศาสตร์) ความร้อน อุณหพลศาสตร์ คลื่น แสง เสี ยง
020101 วิทยาศาสตร์ 1 แม่เหล็กไฟฟ้ า ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ สสาร ธาตุ
(หลักสู ตร 5 ปี )
สารประกอบ สารละลาย คอลอยด์ ปฏิกิริยาเคมี กรด-เบส-เกลือ สารอินทรี ย ์
แร่ เชื้อเพลิง
050108 วิชาชีพเฉพาะ 1 วัสดุช่าง การเขียนแบบเบื้องต้น วงจรไฟฟ้ าเบื้องต้น ความรู ้ทวั่ ไป
(หลักสู ตร 5 ปี )
และความถนัดทางวิชาชีพครู

