เอกสารประชาสัมพันธ์
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2561
………………………………………………………
 ประเภทโควตา รอบที่ 2 (สาหรับวุฒิ ม.6)
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 เมษายน 2561
พร้อมยื่นผลคะแนน GAT / PAT / O-NET
 ประเภทรับตรง (สาหรับวุฒิ ปวช.)
สอบข้อเขียน วันที่ 7 เมษายน 2561
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 เมษายน 2561

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ
(สาหรับนักศึกษา ม.6 TCAS)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กาหนดการ

วัน / เดือน / ปี

รับสมัคร ผ่านทางเว็บไซต์ http://rmutp.ac.th
หรือ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

22 ธันวาคม 2560 – 20 มีนาคม 2561

ชาระค่าสมัคร ได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และเคาน์เตอร์เซอร์วิส
(จานวน 400 บาท) เลือกได้ 2 อันดับ

22 ธันวาคม 2560 – 20 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

15 มีนาคม 2561

สอบสัมภาษณ์ พร้อมยื่นผลคะแนน GAT / PAT / O-NET ณ คณะที่สมัคร

18 เม.ย. 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทางเว็ปไซต์ http://rmutp.ac.th
หรือ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

23 เม.ย. 2561

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับรหัสผ่านหน้าเว็บไซต์
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
เพื่อเข้ายืนยันสิทธิ์ Clearing House กับ ทปอ.
ที่เว็บไซต์ http://tcas.cupt.net
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ผู้ผ่านการคัดเลือกบันทึกการรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ และพิมพ์ใบแจ้ง
ยอดเพื่อนาไปชาระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ขึ้นและลงทะเบียนนักศึกษาใหม่

17 – 18 พ.ค. 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

21 – 22 มิ.ย. 2561

3 – 6 พ.ค. 2561
8 พ.ค. 2561
9 – 15 พ.ค. 2561

ตรวจโรคและเอกซเรย์
12 – 14 มิ.ย. 2561
เปิดภาคการศึกษา 1/ 2561
25 มิถุนายน 2561
หมายเหตุ ปฏิทินการสอบคัดเลือกฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน โทร. 2665 3777 ต่อ 6305, 6302-9

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง
ประจําปี การศึกษา 2561


คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จํานวนรับทีป่ รากฏในระเบียบการฯ
อาจมีการเพิม่ หรือลดตามแต่ มหาวิทยาลัยจะเห็นสมควร

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

ปฏิทนิ กําหนดการรับสมัคร
กิจกรรม
สมัครผ่านเว็บไซต์และชําระเงินได้ที่
ธนาคารกรุงศรีฯ และ เคาน์เตอร์เซอร์วิส
ทั่วประเทศ
พิมพ์บัตรสอบ

สอบข้อเขียน

วัน เดือน ปี
5 ก.พ.–20 มี.ค. 2561

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

21-23 มี.ค. 2561

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

7 เม.ย. 2561
(ผู้สมัครใช้วุฒิ ปวช.)
8 เม.ย. 2561
(ผู้สมัครใช้วุฒิ ปวส.)

สอบสัมภาษณ์

18 เม.ย. 2561

ประกาศผลข้อเขียน
ประกาศผลสัมภาษณ์

12 เม.ย. 2561
23 เม.ย. 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561

27 เม.ย.2561

ผู้ผ่านการคัดเลือกบันทึกการรายงานตัวผ่าน
เว็บไซต์และพิมพ์ใบลงทะเบียนเรียนนําไปชําระ
เงินที่ธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทั่วประเทศ
ขึ้นทะเบียนและตรวจเอกสารนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2561
ตรวจโรคและเอ็กซเรย์นักศึกษาใหม่
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
(แยกคณะปฐมนิเทศ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561

สถานที่

28 เม.ย. ถึง
7 พ.ค. 2561

สอบที่คณะ ณ ที่ผสู้ มัครทําการสมัคร

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)
ทาง Website:
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

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

17 - 18 พ.ค. 2561

ห้องประชุม (D-HALL) ศูนย์เทเวศร์ ตามวันเวลาที่
กําหนดเท่านั้น

12 - 14 มิ.ย. 2561

ห้องประชุม (D-HALL) ศูนย์เทเวศร์

21 - 22 มิ.ย. 2561

ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3
คณะบริหารธุรกิจ (ข้างทําเนียบรัฐบาล)

25 มิถุนายน 2561

คณะที่จัดการเรียนการสอน

แผนทีค่ ณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
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,
ศูนย์ เทเวศร์ มทร.พระนคร
72, 99, 110รถปรับอากาศประจําทางสาย : ปอ.16, ปอ.23, ปอ.64,
ปอ.505, ปอ.516, ปอ.524 เรื อด่วนเจ้าพระยาทุกลํา ลงท่าเรื อเทเวศร์

รายละเอียดการรับเข้ าศึกษา
ที่

รหัสสาขาวิชา

1

30899

สาขาวิชา

รับ

ภาค

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

35

ปกติ

ตารางวุฒิการศึกษาทีร่ ับเข้ าศึกษา

รหัสสาขาวิชา

หลักสู ตร/สาขาวิชา
เทคโนโลยีบัณฑิต (4 ปี )
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
*เลือกสาขาในชั้นปี ที่ 2*

30899

วุฒิทรี่ ับเข้ าศึกษา
ปวช. ทุกสาขาวิชา

วิชาในการสอบคัดเลือก

รหัสวิชา
020111
010101
020101
089908

วิชาทีส่ อบคัดเลือก
คณิ ตศาสตร์ 1
ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคม 1
วิทยาศาสตร์ 1
วิชาชีพเฉพาะ 1

ตารางวิชาเฉพาะ

สาขาวิชา
วิชาชีพเฉพาะ 1

รหัสวิชาชีพเฉพาะ 1
089908

ผู้เข้ าสอบมาสายเกินกว่ า 15 นาที ไม่ อนุญาตให้ เข้ าห้ องสอบ

รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก
รหัสวิชา/ชื่อวิชา

รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก

เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชนั ระบบจํานวน เลขยกกําลัง จํานวนเชิงซ้อน การแก้สมการ
และอสมการ การแปรผัน ตรรกศาสตร์เบื้องต้น สถิติเบื้องต้น วิธีเรี ยงสับเปลี่ยน
020111 คณิ ตศาสตร์ 1 วิธีจดั หมู่ (ทฤษฎีความน่าจะเป็ นเบื้องต้น) ทฤษฎีบททวินาม ฟังก์ชนั ชนิดต่าง ๆ
เรขาคณิ ตวิเคราะห์เบื้องต้น ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพนั ธ์และอินทิเกรตของ
ฟังก์ชนั พีชคณิ ต (ห้ ามใช้ เครื่องคิดเลขและไม้ บรรทัดที่มสี ู ตรคณิตศาสตร์ )
ภาษาอังกฤษ
1. Structure (โครงสร้างภาษา) 40 %
- Grammar (ไวยากรณ์)
- Vocabulary (คําศัพท์)
2. Conversation (บทสนทนา) 30 %
3. Reading Comprehension (เนื้อหาการอ่าน) 30 %
010101 ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย หลักการสะกดการันต์ (การเขียนคํา) การอ่านคํา การใช้โวหาร และสํานวน
ภาษาไทย
ต่าง ๆ การเขียนแบบต่าง ๆ (การเขียนโครงการ การเขียนรายงานทางวิชาการ ฯลฯ )
สังคม 1
การย่อความ การอ่านเพื่อวิเคราะห์ความ และหาสาระสําคัญของเรื่ อง ความรู้เรื่ องการ
พูดในที่ประชุมชน
สั งคม ภูมิศาสตร์ไทยและภูมิศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์ไทยและสากล สังคมวิทยา
เบื้องต้น ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิ ยมของสังคมไทย
การเมืองการปกครองของไทย ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกฎหมายของไทย เหตุการณ์
ปัจจุบนั ของไทยและสากล
กลศาสตร์ สถิตย์ศาสตร์และพลศาสตร์ ความร้อน อุณหพลศาสตร์ คลื่น แสง เสี ยง
แม่เหล็กไฟฟ้ า ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ สสาร ธาตุ
020101 วิทยาศาสตร์ 1
สารประกอบ สารละลาย คอลลอยด์ ปฏิกิริยาเคมี กรด-เบส-เกลือ สารอินทรี ย ์ แร่
เชื้อเพลิง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่ อสาร ประเภทของการสื่ อสาร การสื่ อสารมวลชน
089908 วิชาชีพเฉพาะ 1 การโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสี ยง การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยี
มัลติมีเดียและแอนิเมชัน่ วารสารสนเทศ หนังสื อพิมพ์ ข่าว ศิลปะและความรู้ทวั่ ไป
ทางการสื่ อสารมวลชน ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบนั

