
   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
จํานวนรับทีป่รากฏในระเบียบการฯ  

อาจมีการเพิม่หรือลดตามแต่มหาวทิยาลยัจะเห็นสมควร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา 
ระดบัปริญญาตรี ประเภทรับตรง   

ประจําปีการศึกษา 2561 

หากสาขาวชิาใดมีผู้ขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษารวมแล้วตํ่ากว่า 25 คน 
 มหาวทิยาลยัขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวชิาน้ัน 



 

 

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รับตรง) ใช้วุฒิ ปวช./ปวส.  
ปีการศึกษา 2561 

 

ก าหนดการ วัน/เดือน/ปี 
รับสมัครทางเวบ็ไซต์ที่ 
       http://rmutp.ac.th  เข้าสู่เมนูรับสมัครนกัศึกษา 
       http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp 

ขยายเวลารับสมัคร 

และช าระเงินค่าสมัครได้ 
ถึงวันที่ 27 เมษายน 2561 

 

พิมพ์บัตรประจ าตัวสอบ 2  พฤษภาคม  2561  เป็นต้นไป 

การสอบคัดเลือก (หลกัสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี) ดังนี้ 
1. คณะศลิปศาสตร ์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
3. คณะบริหารธรุกิจ 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
5. คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
6. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและการออกแบบแฟช่ัน 
7. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์
8. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
9. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 

 
 
 
 

5 พฤษภาคม 2561 

การสอบคัดเลือกดังนี้  (หลักสูตร 4 ปี โดยการเทียบโอน)/ต่อเนื่อง  

1. คณะบริหารธรุกิจ 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร ์

3. คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

4. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

 
 

6 พฤษภาคม 2561 

ประกาศผลสอบข้อเขียน 11  พฤษภาคม  2561 

สอบสัมภาษณ์                  19  พฤษภาคม  2561 

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 24  พฤษภาคม 2561 
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบันทึกการรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ 
และพิมพ์ใบลงทะเบียนเรียนเพ่ือน าไปช าระเงินที่ธนาคาร 

24 – 30 พฤษภาคม 2561 

ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม ่ 31 พฤษภาคม 2561 

ตรวจโรคและเอกซเรย์ 12 – 14 มิถุนายน 2561 

ปฐมนิเทศ 21 – 22 มิถุนายน 2561 

เปิดภาคการศึกษา 1/2560  25 มิถุนายน 2561 

หมายเหตุ  ปฏิทินการสอบคัดเลือกฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0 2665 3777 ต่อ  6305, 6307 

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


แผนทีค่ณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
ศูนย์เทเวศร์ 

 
 

ศูนย์เทเวศร์ 
399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 
การเดินทาง 
รถประจาํทางสาย : 3, 9, 16, 19, 23, 30, 32, 33, 43, 49, 53, 64, 65, 72, 99, 110 
รถปรับอากาศประจาํทางสาย : ปอ.16, ปอ.23, ปอ.64, ปอ.505, ปอ.516, ปอ.524 

เรือด่วนเจา้พระยาทุกลาํ ลงท่าเรือเทเวศร์

ศูนย์เทเวศร์ มทร.พระนคร 







รายละเอยีดการรับเข้าศึกษา 

ที ่ รหัสสาขาวชิา สาขาวชิา ภาค จํานวนรับ 
1 30501 วศิวกรรมเคร่ืองกล-วศิวกรรมเคร่ืองกล  

(5 ปี ภาคปกติ) 
ปกติ 25 

2 30502 วศิวกรรมเคร่ืองกล-วศิวกรรมอุตสาหการ  
(5 ปี ภาคปกติ) 

ปกติ 25 

3 30503 วศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมไฟฟ้ากาํลงั  
(5 ปี ภาคปกติ) 

ปกติ 25 

4 30504 วศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมคอมพิวเตอร์  
(5 ปี ภาคปกติ) 

ปกติ 25 

5 30505 วศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม (5 ปี ภาคปกติ) 

ปกติ 25 

6 30506 วศิวกรรมอุตสาหการ-วศิวกรรมเคร่ืองกล  
(2 ปี อส.บ. ต่อเน่ือง) ภาคปกติ 

ปกติ 25 

7 30507 วศิวกรรมอุตสาหการ-วศิวกรรมอุตสาหการ  
(2 ปี อส.บ. ต่อเน่ือง) ภาคปกติ 

ปกติ 25 

8 30508 วศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมไฟฟ้ากาํลงั  
(2 ปี อส.บ. ต่อเน่ือง) ภาคปกติ 

ปกติ 25 

9 30510 วศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม  (2 ปี อส.บ. ต่อเน่ือง) ภาคปกติ 

ปกติ 25 

 
ตารางวุฒิการศึกษาทีรั่บเข้าศึกษา 
 

รหัสสาขาวชิา หลกัสูตร/สาขาวิชา  วุฒิทีรั่บเข้าศึกษา 
 

30501 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  ( 5 ปี) 
วศิวกรรมเคร่ืองกล – เคร่ืองกล 

ปวช. สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา 
หรือเทียบเท่า 

30502 วศิวกรรมเคร่ืองกล - อุตสาหการ 
30503 วศิวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากาํลงั ปวช. สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา 

หรือเทียบเท่า , คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30504 วศิวกรรมไฟฟ้า - คอมพิวเตอร์ 
30505 วศิวกรรมไฟฟ้า - อิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

 
30506 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  (ต่อเน่ือง) 
วศิวกรรมเคร่ืองกล – เคร่ืองกล 

ปวส. ช่างอุตสาหกรรม กลุ่มวชิาช่างยนต ์
ช่างเคร่ืองจกัรกลหนกั ช่างเคร่ืองกล
การเกษตร หรือเทียบเท่า 



รหัสสาขาวชิา หลกัสูตร/สาขาวิชา  วุฒิทีรั่บเข้าศึกษา 
 

30507 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  (ต่อเน่ือง) 
วศิวกรรมเคร่ืองกล - อุตสาหการ 

ปวส.สายช่างอุตสาหกรรม กลุ่มวชิาช่าง
กลโรงงาน ช่างโลหะ ช่างยนต ์
ช่างเทคโนโลยกีารผลิต ช่างท่อและ
ประสาน ช่างกลเรือ ช่างเช่ือมโลหะแผน่ 
ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล ช่างเคร่ืองมือกล
ช่างผลิตเคร่ืองมือและแม่พิมพ ์ช่างเทคนิค
การผลิต ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่าง
ออกแบบการผลิต และช่างโลหะวทิยา 
หรือเทียบเท่า 

30508 วศิวกรรมไฟฟ้า – ไฟฟ้ากาํลงั ปวส. ไฟฟ้า-ไฟฟ้ากาํลงั ไฟฟ้า-ไฟฟ้า 
อุตสาหกรรม ปวส.สาขาวชิาไฟฟ้า  
ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า 

30510 วศิวกรรมไฟฟ้า – อิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปวส. ช่างอิเลก็ทรอนิกส์ ช่างโทรคมนาคม 
อิเลก็ทรอนิกส์-เทคนิคส่ือสาร 
อิเลก็ทรอนิกส์-เทคนิคเสียงและวดีีโอ 
อิเลก็ทรอนิกส์ทัว่ไป อิเลก็ทรอนิกส์-
คอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า 

 
วชิาในการสอบคดัเลอืก 
 

รหัสวชิา วชิาทีส่อบคดัเลอืก 
020112 คณิตศาสตร์ 1 (หลกัสูตร 5 ปี) 
010101 ภาษาองักฤษ – ภาษาไทย – สงัคม  1 (หลกัสูตร 5 ปี) 
020101 วิทยาศาสตร์ 1 (หลกัสูตร 5 ปี) 
010102 
020113 
020103  

ภาษาไทย-สงัคม-ภาษาองักฤษ 2 (หลกัสูตร ต่อเน่ือง) 
คณิตศาสตร์  3 (หลกัสูตร ต่อเน่ือง) 
วิทยาศาสตร์ 3 (หลกัสูตร ต่อเน่ือง) 

 
 
 
 
 



ตารางวชิาเฉพาะ 
 

สาขาวชิา รหัสวชิาชีพเฉพาะ 
วศิวกรรมเคร่ืองกล – เคร่ืองกล (หลกัสูตร 5 ปี) 

050108 

วศิวกรรมเคร่ืองกล – อุตสาหการ (หลกัสูตร 5 ปี) 

วศิวกรรมไฟฟ้า – ไฟฟ้ากาํลงั (หลกัสูตร 5 ปี) 

วศิวกรรมไฟฟ้า – คอมพิวเตอร์ (หลกัสูตร 5 ปี) 

วศิวกรรมไฟฟ้า – อิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลกัสูตร 5 ปี) 

วศิวกรรมเคร่ืองกล - เคร่ืองกล  (หลกัสูตร ต่อเน่ือง) 

050308 วศิวกรรมเคร่ืองกล – อุตสาหการ (หลกัสูตร ต่อเน่ือง) 

วศิวกรรมไฟฟ้า – ไฟฟ้ากาํลงั (หลกัสูตร ต่อเน่ือง) 

วศิวกรรมไฟฟ้า – คอมพิวเตอร์ (หลกัสูตร ต่อเน่ือง) 
050408 

วศิวกรรมไฟฟ้า – อิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลกัสูตร ต่อเน่ือง) 
 

  

ผู้เข้าสอบมาสายเกนิกว่า 15 นาท ีไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 



รหัสวชิา/ช่ือวชิา รายละเอยีดวชิาทีส่อบคดัเลอืก 

020111 คณิตศาสตร์ 1 
(หลกัสูตร 5 ปี) 

เซต  ความสัมพนัธ์ ฟังกช์นั  ระบบจาํนวน เลขยกกาํลงั จาํนวนเชิงซอ้น การแกส้มการ  และ
อสมการ  การแปรผนั  ตรรกศาสตร์เบ้ืองตน้  สถิติเบ้ืองตน้ วธีิเรียงสับเปล่ียน  วธีิจดัหมู่  
ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ ทฤษฎีบททวนิาม ฟังกช์นัชนิดต่าง ๆ  เรขาคณิตวเิคราะห์
เบ้ืองตน้ ลิมิตและความต่อเน่ือง  อนุพนัธ์และอินทิเกรตของฟังกช์นัพีชคณิต  (ห้ามใช้เคร่ือง
คดิเลขและไม้บรรทดัที่มสูีตรคณิตศาสตร์) 

010101  ภาษาองักฤษ 
ภาษาไทย 
สังคม  1 

(หลกัสูตร 5 ปี) 

ภาษาองักฤษ  

   1. Structure (โครงสร้างภาษา)      40 % 
                       - Grammar  (ไวยากรณ์)  
                       - Vocabulary (คาํศพัท)์ 
  2. Conversation (บทสนทนา)        30 % 
  3. Reading Comprehension (เน้ือหาการอ่าน)    30 % 
ภาษาไทย  หลกัการสะกดการันต ์(การเขียนคาํ)  การอ่านคาํ  การใชโ้วหาร  และสาํนวนต่างๆ  
การเขียนแบบต่าง ๆ    (การเขียนโครงการ การเขียนรายงานทางวิชาการ ฯลฯ )  การยอ่ความ     
การอ่านเพ่ือวิเคราะห์ความและหาสาระสาํคญัของเร่ือง  ความรู้เร่ืองการพดูในท่ีประชุมชน 
สังคม   ภมิูศาสตร์ไทยและภมิูศาสตร์สากล ประวติัศาสตร์ไทยและสากล  สังคมวทิยาเบ้ืองตน้ 
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเศรษฐกิจ วฒันธรรม  ประเพณี ค่านิยมของสังคมไทย  การเมือง  การ
ปกครองของไทย ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักฎหมายของไทย  เหตุการณ์ปัจจุบนัของไทยและสากล 

020101 วทิยาศาสตร์ 1 
(หลกัสูตร 5 ปี) 

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

050108 วิชาชีพเฉพาะ 1 
(หลกัสูตร 5 ปี) 

วสัดุช่าง  การเขียนแบบเบ้ืองตน้  วงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้  ความรู้ทัว่ไป 
และความถนดัทางวชิาชีพครู 

 


