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            หากมหาวิทยาลัยตรวจพบวา  มีการ 

ปลอมแปลงเอกสารการสมัคร และพบวาคุณวุฒิ

ผูสมัคร ไมตรงตามคุณวุฒิที่ทางมหาวิทยาลัย

รับเขาศึกษา หรือวันสําเร็จการศึกษาไมเปนไป

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะถือวาการสมัคร

เปนโมฆะ และผูสมัครจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ  

ไมไดทั้งสิ้น 

ขอประกาศใหผูสมัครสอบคัดเลือกฯ 

ทราบดังนี ้“อยาหลงเชื่อ บุคคลท่ีแอบอาง 

วาสามารถชวยเหลือทานใหเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยไดโดยเสียคาใชจายตาง ๆ” 
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กําหนดการ วัน/เดือน/ป ี
รับสมัคร    ทางเว็บไซต์ที่ 
      http://admis.rmutp.ac.th   หรือ         
      http://www.rmutp.ac.th  กดปุ่มรับสมัครออนไลน์ 

 
 

10  ธันวาคม  2557 – 30  เมษายน  2558 
ปริ้นใบ Pay-in ชําระเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา 10  ธันวาคม  2557 – 30  เมษายน  2558 

 พิมพ์บัตรประจําตัวผูส้มัครสอบ
             (เฉพาะกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไข) 

 
8  พฤษภาคม  2558  เป็นต้นไป 

การสอบคัดเลอืก (หลักสูตร 4 ปี และหลกัสูตร 5 ปี) ดังนี ้
1. คณะศิลปศาสตร์ 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. คณะบริหารธุรกิจ 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
6. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและการออกแบบแฟช่ัน 
7. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
8. คณะเทคโนโลยืสื่อสารมวลชน 
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

 
 
 
 

21  พฤษภาคม  2558 

การสอบคัดเลอืก ดังนี้ 
(หลักสูตร 4 ปี โดยการเทียบโอน และหลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง) 

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. คณะบริหารธุรกิจ 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
 

22  พฤษภาคม  2558 

ประกาศผลสอบข้อเขยีน 27  พฤษภาคม  2558 
สอบสัมภาษณ์   29  พฤษภาคม  2558 
ประกาศผลสอบคัดเลือกขัน้สุดทา้ย 2  มิถุนายน  2558 
ผู้ผา่นการสอบคัดเลือกรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ 2 – 8  มิถนุายน  2558 
ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ 10 - 12  มิถุนายน  2558 
ปฐมนิเทศ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 
ตรวจโรคและเอกซเรย์ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 
เปิดภาคการศึกษา 1/2558 10  สิงหาคม  2558 

หมายเหตุ   ปฏิทินการสอบคัดเลือกฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความหมาะสม 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  สาํนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0 2665 3777 ต่อ 6302-9, 0 2282 9009 

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี  ปการศึกษา 2558 

4. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
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1.  การประกาศผลสอบขอเขียน ใหผูสมัครดูผลการสอบขอเขียนไดท่ีสนามสอบ 

ของแตละคณะ หรือ http://www.rmutp.ac.th หรือ http://admis.rmutp.ac.th    

 2.  การสอบสัมภาษณ ใหผูสอบผานขอเขียนดรูายละเอียด วัน/เวลา สถานท่ีจาก

ทายประกาศผลสอบขอเขียนเพื่อปฏิบัตติามใหถูกตอง 

3.   การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการตรวจสุขภาพ     ให

ผูสอบผานการคัดเลือกทุกคนดูรายละเอียดทายประกาศผลการสอบคัดเลอืก    

       และปฏิบัติใหถูกตองในวันเวลาท่ีกําหนดอยางเครงครัด 

4.   การปฐมนิเทศ  ใหผูสอบผานการคัดเลือกทุกคนดูรายละเอียดของ 

      วัน/เวลา สถานท่ีจากทายประกาศผลการสอบคัดเลือก 

   

                                            บริการตรวจผลการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ 

                                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

                                          ประจําปการศึกษา  2558 

                                                                                                 ผานระบบโทรศัพทอัตโนมัติ 

 
(อัตราเดียวทั่วประเทศ นาทีละ 6 บาทเทานั้น) 

                                                   ขั้นตอนการตรวจผลสอบ  

   1.      กดหมายเลข 1900 – 888 –545 (ไมตองกดรหัสทางไกล ) 

2. ทําตามขั้นตอนเสียงตอบรับในระบบ 

** สามารถใชไดท้ังโทรศัพทบานและมือถอืทุกระบบ ** 

บริการรับขอมูลผลสอบผานระบบ  SSMMSS 

หากคุณเปนผูหน่ึงท่ีใชโทรศัพทมือถือ คุณก็สามารถรับผลการสอบ 

คัดเลือกไดอยางรวดเร็ว แมนยํา ผานระบบ  SSMMSS 

        เขาเมนู Write Message  

        พิมพคําวา RMVU เวนวรรคแลวตามดวย  รหัสประจําตัวสอบ 

        กด Send เพ่ือสงขอความไปท่ี  4847821 

        ระบบจะสงขอความยืนยันการสมัครใชบริการไปยังทานและระบบจะสงผลการสอบถึงทาน 

        ตามกําหนดของมหาวิทยาลัย  

การประกาศผลสอบขอเขียน  การสอบสัมภาษณ การขึน้ทะเบียน และ

ลงทะเบียนเรียน การตรวจสุขภาพ การปฐมนเิทศ 

ชองทาง 

เลือกใหม 

โทร. 

หนาสารบัญ

http://www.rmutp.ac.th/
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สถานท่ีตั้ง/เบอรโทรศัพท/เว็บไซต  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300 

http://www.rmutp.ac.th 

คณะ ท่ีตั้ง/โทรศัพท/เว็บไซต 

 

1.  คณะศิลปศาสตร 

 

2.  คณะบริหารธุรกิจ 

                                                                                               

86  ถนนพษิณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรงุเทพฯ 10300 

โทร. 0-2665-3555 ตอ 1007, 0-2665-3524  

http://www.larts.rmutp.ac.th 

โทร.  0-2665-3555 ตอ 2303, 2304 

http://www.bus.rmutp.ac.th          

 

3.  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

   4.      คณะวิศวกรรมศาสตร 

1381  ถนนพบิูลสงคราม แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

โทร.  0-2836-3000 ตอ 4156, 4159 โทรสาร  0-2836-3000 ตอ 4156, 4159 

http://www.sci.rmutp.ac.th 

โทร. 0-2836-3000 ตอ 4117, 4118, 0-2913-2424 

http://www.eng.rmutp.ac.th 

 

 

    5.    คณะครศุาสตรอุตสาหกรรม 

 

    6.    คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

399  ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300 

โทร.  0-2665-3777  ตอ 7103 – 7104    

http://www.teched.rmutp.ac.th 

โทร.  0-2665-3777  ตอ 6834  

http://www.mct.rmutp.ac.th 

 

 

7. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

 

     8.     คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

             และการออกแบบ 

168  ถนนศรีอยุธยา  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300 

โทร.  0-2665-3777  ตอ 5235-6 

http://www.hec.rmutp.ac.th 

โทร.  0-2665-3777 ตอ 5002, 0-2665-3832 

http://www.arch.rmutp.ac.th 

 

       9.     คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

    และออกแบบแฟช่ัน 

517  ถนนนครสวรรค  แขวงสวนจิตรลดา  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300 

โทร. 0-2665-3555 ตอ 3021, 0-2629-9153 ตอ 3021,3024 

http://www.itfd.rmutp.ac.th                                            

 

 

 
หนาสารบัญ

http://www.rmutp.ac.th/
http://www.larts.rmutp.ac.th/
http://www.bus.rmutp.ac.th/
http://www.sci.rmutp.ac.th/
http://www.eng.rmutp.ac.th/
http://www.teched.rmutp.ac.th/
http://www.mct.rmutp.ac.th/
http://www.hec.rmutp.ac.th/
http://www.arch.rmutp.ac.th/
http://www.itfd.rmutp.ac.th/
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สถานที่เรียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 

 

พื้นท่ี คณะ/สาขาวิชา หลักสูตร สถานท่ีเรียน 

 

สถานท่ีติดตอ 

 

 

 

 

พณิชยการ

พระนคร 

 

คณะศิลปศาสตร 

- การทองเที่ยว 

- การโรงแรม 

- ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล 

 

     ศศ.บ. 
  

พณิชยการ 

พระนคร 

86  ถนนพิษณุโลก  เขตดุสิต 

กรุงเทพฯ  10300 

โทร  0-2665-3555 ตอ 1007 

http://www.larts.rmutp.ac.th 

คณะบริหารธุรกิจ 

- การตลาด 

- การจัดการ 

- การเงิน 

- ระบบสารสนเทศ  

- ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

- ธุรกิจระหวางประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) 

- การบัญชี    (หลักสูตร 4 ป ) 

 

   

 

      

    บธ.บ. 

 

      

     บช.บ. 

  

พณิชยการ 

พระนคร 

 

 

86  ถนนพิษณุโลก  เขตดุสิต 

กรุงเทพฯ  10300 

โทร  0-2665-3555  

        ตอ 2303, 2304 

http://www.bus.rmutp.ac.th 

 

 

 

 

 

พระนคร

เหนือ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

- วิทยาการคอมพิวเตอร 

   -           วิทยาการส่ิงแวดลอมและทรพัยากรธรรมชาต ิ

   -            วัสดศุาสตรอุตสาหกรรม 

 

       

      วท.บ.      
  

พระนคร

เหนือ 

1381  ถนนพิบูลสงคราม 

แขวงวงศสวาง  เขตบางซ่ือ 

กรุงเทพฯ  10800 

โทร  0-2836-3000  

         ตอ 4156, 4159 

http://www.sci.rmutp.ac.th 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

- วิศวกรรมไฟฟา 

- วิศวกรรมเครื่องกล 

- วิศวกรรมอุตสาหการ 

- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

- วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

- วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 

- วิศวกรรมโยธา 

- วิศวกรรมการบํารุงรักษา 

- วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแมพิมพ 

- เทคโนโลยีแมพิมพเครื่องประดบั 

 

 

 

 

 

      วศ.บ. 

 

    

      

 

 

    อส.บ. 

 

  

พระนคร

เหนือ 

 

 

1381  ถนนพิบูลสงคราม  

แขวงวงศสวาง  เขตบางซ่ือ 

กรุงเทพฯ  10800 

โทร  0-2836-3000  

         ตอ 4117, 4118 

http://www.eng.rmutp.ac.th 

หนาสารบัญ

http://www.larts.rmutp.ac.th/
http://www.bcc.rmutp.ac.th/
http://www.sci.rmutp.ac.th/
http://www.eng.rmutp.ac.th/
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ศูนย คณะ/สาขาวิชา หลักสูตร สถานท่ีเรียน 

 

สถานท่ีติดตอ 

 

 

 

 

 

 

เทเวศร 

 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

- วิศวกรรมเครื่องกล 

- วิศวกรรมอุตสาหการ 

- วิศวกรรมไฟฟา 

- วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

      

 

        

       ค.อ.บ. 

       อส.บ. 

เทเวศร 

 

399  ถนนสามเสน   

แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  

กรุงเทพฯ 10300 

โทร  0-2665-3777   

         ตอ 7103 - 7104     

http://www.teched.rmutp.ac.th 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

-    เทคโนโลยีการโทรทศันและวิทยุกระจายเสียง 

- เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

- เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

หมายเหต ุ  (เลือกสาขาวิชาใน ป 2) 

 

      

        ทล.บ. เทเวศร 

399  ถนนสามเสน   

แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  

กรุงเทพฯ 10300 

โทร  0-2665-3777  ตอ 6834 

 http://www.mct.rmutp.ac.th    

 

 

ชุมพรเขตร 

อุดมศักดิ์ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

- เทคโนโลยีเส้ือผา 

- เทคโนโลยีเคมีส่ิงทอ 

- ออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ 

- ออกแบบผลิตภัณฑส่ิงทอ 

     

     

 

      ทล.บ. 

 

ชุมพรเขตร

อุดมศักดิ ์

517  ถนนนครสวรรค  แขวง

สวนจิตรลดา  เขตดุสิต  

กรุงเทพฯ 10300 

โทร  0-2665-3555   

         0-2629-9153 ตอ 3201 

http://www.itfd.rmutp.ac.th 

 

 

 

 

โชติเวช 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

- ออกแบบแฟช่ันผาและเครื่องแตงกาย 

- อาหารและโภชนาการ 

- อุตสาหกรรมการบริการอาหาร 

- การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร 

- วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

- เทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟช่ัน 

     

 

     คศ.บ. 

 

 

     วท.บ. 

     ทล.บ. 

โชติเวช 

168  ถนนศรีอยุธยา   

แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต  

กรุงเทพฯ 10300 

โทร  0-2665-3777  ตอ 5235-6 

http://www.hec.rmutp.ac.th 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

- การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

- การออกแบบบรรจุภัณฑ 

- สถาปตยกรรม 

    

      ทล.บ. 

      สถ.บ. 

 

โชติเวช 

168  ถนนศรีอยุธยา   

แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต  

กรุงเทพฯ 10300 

โทร  0-2665-3777  

        ตอ 5002 

http://www.arch.rmutp.ac.th 

 

 

 
หนาสารบัญ

http://www.thewes.rmutp.ac.th/
http://www.mct.rmutp.ac.th/
http://www.itfd.rmutp.ac.th/
http://www.hec.rmutp.ac.th/
http://www.arch.rmutp.ac.th/
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การสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี  ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

มีระบบการคัดเลือก  โดยสรุป ดังนี้ 

 
 

  1.  วัตถุประสงคและองคประกอบ 

 

 

1.1  วัตถุประสงค  

1.1.1  เพ่ือใหมหาวิทยาลัย ไดผูเรยีนที่มีความรู ความสามารถ และความถนัดตรงตามสาขาวิชาที่เรียน 

1.1.2  เพ่ือสงเสริมใหการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี เปนไปตามปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 

1.2  องคประกอบ 

การพิจารณาคัดเลือกผูสมัครสอบจะพิจารณาจากองคประกอบดังตอไปนี ้

1.2.1   คะแนนรวมจากผลการสอบวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาชีพเฉพาะ 

            คะแนนจากผลการสอบสัมภาษณและผลการตรวจโรคและเอกซเรยโดยมหาวิทยาลัยจะทําการ 

            สอบสัมภาษณตรวจโรคและเอกซเรยเพ่ือหาขอมูลประกอบการพิจารณาความพรอมและความเหมาะสม 

             เปนขั้นสุดทายกอนรบัเขาศึกษา  

1.2.3   การพิจารณาคัดเลือก  จะพิจารณาจากสาขาวิชาที่ผูสมัครสอบเลือก  เปนอันดบั 1 

 

  

2.  วิธีการและข้ันตอนการเลือกสาขาวิชา 
 

 

ผูสมัครสอบสามารถเลือกสาขาวิชาที่สมัครสอบไดสูงสุด 2 อันดับ โดยที่ทุกอันดับตองอยูในกลุมสอบเดียวกัน 

โดยผูสมัครสอบจะตองตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา, กลุมสอบและรหัสสาขาวิชาที่ประสงคจะเขาศึกษาตามที่กําหนดไว

กอนการย่ืนใบสมัคร    

 

 

 

 

การสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

หนาสารบัญ
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หลักการเลือกอันดับสาขาวิชาท่ีสมัครสอบมีดังน้ี 
 

2.1 กรณีท่ีเลือกไดเพียง 1 อันดับ ไดแก กรณีท่ีมหาวิทยาลัย  เปดรับสมคัรในสาขาวิชาท่ีเปดสอนเพียงสาขาวิชา

เดียวและเปดสอนภาคปกติ หรอืภาคสมทบเพียงอยางเดียว เชน 

    

                                      คณะวิศวกรรมศาสตร (4 ป โดยการเทียบโอน)  รับวุฒิการศึกษา ปวส.                        

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา กลุมสอบ 

30412 วิศวกรรมอุตสาหการ   ภาคปกต ิ 0412 

 

 

 

2.2  กรณีท่ีเลือกได 2 อันดับ มีดังนี ้ 

 

กรณีเลอืกสาขาวิชาในคณะเดียวกนัตองเปนสาขาวิชาท่ีมกีลุมสอบเดียวกันดังนี้             

         คณะบริหารธุรกิจ (4 ป)  รบัวุฒิการศึกษา  ปวช./ม.6  

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา กลุมสอบ 

30300 การบัญชี       ภาคปกติ                 0301 

30301 การจัดการ    ภาคปกติ            0301 

30303 การตลาด      ภาคปกต ิ                                       0301 

 

2.3 ผูสมัครสอบท่ีเลือกอันดับ 2  ผิดจากหลักการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดในขอ 2.2 จะถือวาการเลอืกอนัดับ 2  

เปนโมฆะ 

 

 
 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนาสารบัญ
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ข้ันตอนการสมัครสอบผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร (INTERNET)   

                   ตั้งแตวันที่  10  ธันวาคม  2557   ถึง   วันที่  30  เมษายน  2558 

1.1 ผูสมัครสอบสามารถดูรายละเอียดในระเบียบการสอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาตรี  ปการศึกษา  2558                             

จาก    http://www.rmutp.ac.th    เลือก “ศึกษาตอ” เลือก “ระบบรับสมัครนักศึกษา”  หรือ        

               http://admis.rmutp.ac.th  หรือ        

1.2 ผูสมัครสอบพิมพขอมูลรายละเอียดลงในแบบฟอรมการสมัครสอบจาก  WebSite   ใหถูกตองครบถวน 

1.3 ตรวจสอบขอมูลในการสมัครสอบใหถูกตองกอนที่จะยืนยันการสมคัรสอบ (SUBMIT) 

1.4 พิมพใบยืนยันการสมัครสอบเพ่ือนําไปชําระเงินที่ธนาคารตามที่ระบุไวในใบสมัครสอบของมหาวิทยาลัย 

1.5 ธนาคารรับชําระเงินจาก ผูสมัครสอบเปนคาสมัครสอบ  จํานวน 300 บาท กับคาธรรมเนียมธนาคาร      

        จํานวน   15  บาท   รวมเปนเงิน  315  บาท  

                 (สามารถดาวนโหลดระเบียบการไดที่  http://admis.rmutp.ac.th ) 

1.6  ผูสมัครสอบตรวจสอบสถานะการสมัครสอบเพ่ือยืนยันหลังการชําระเงินผานธนาคาร ไมเกิน 2 สัปดาห 

 และพิมพบัตรประจําตัวผูเขาสอบที่แจงรายละเอียดวันเวลาและสถานที่สอบ 

1.7 ผูสมัครสอบเก็บหลักฐานการชําระเงินผานธนาคารและบัตรประจําตัวผูเขาสอบไวเปนหลักฐานสําหรบัเขาหอง

สอบในวันสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

1.  การสมัครสอบคัดเลอืก 

  สมัครสอบผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร (INTERNET) 

หนาสารบัญ

http://www.rmutp.ac.th/
http://www.rmutp.ac.th/
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4.   บตัรประจําตัวสอบสูญหาย/ชํารุด 

 

2.1    มหาวิทยาลัย จะจัดสงบัตรประจําตัวผูสมัครสอบ พรอมระบสุถานที่สอบ หองสอบ และรหัสประจําตัวสอบให             

                         กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเทานั้น  ตั้งแตวันท่ี 8 พฤษภาคม 2558  เปนตนไป 

 

 

 

2.2 หากผูสมัครสอบไมไดรับบัตรประจําตัวสอบหรือบัตรแจงสถานท่ีสอบ (กรณีมกีารเปลี่ยนแปลง/แกไข) ใหปฏิบัติ ดังนี ้

• ใหรีบติดตอ  กลุมทะเบียนและประมวลผล   สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือทางโทรศัพท หมายเลข 0 -2665-3777 ตอ 6409, 6302-6309 

 

 

 

 

 

3.1 ใหผูสมัครสอบ นําบัตรประจําตัวสอบที่มหาวิทยาลัยออกให ซ่ึงระบุสถานที่สอบ หองสอบ และรหัสประจําตัวสอบ 

นําติดตัวมาแสดงในวันสอบดวย 

3.2 ผูสมัครสอบตองนําบัตรประจําตวัประชาชนแสดงใหกรรมการกํากับหองสอบพรอมบัตรประจําตัวสอบในวันสอบ

คัดเลือก  

  

  

ใหผูสมัครสอบรีบดําเนินการ ดังน้ี 

4.1  ผูสมัครสอบจะตองแจงความที่สถานีตํารวจ เรื่องบัตรประจําตัวสอบสูญหายหรือชํารุด 

4.2 นําใบแจงความพรอมทั้งรูปถายที่เปนรูปเดียวกันกับที่ใชในใบสมัครสอบ จํานวน 1 รูป และปฏิบัติ ดังนี้ 

• ใหผูสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

รีบติดตอ   กลุมทะเบียนและประมวลผล   สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ช้ัน 4  (ตึกลฟิตแกว) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  หรือทางโทรศัพท   0 -2665-3777 ตอ 6409, 6302-6309 

• ติดตอกรรมการกลางประจําสนามสอบในวันที่มีการสอบ 

 

 

 

3.  หลักฐานที่ใชในวันสอบคัดเลือก 

2.   การจัดสงเอกสารใหผูสมัครสอบ (กรณีมกีารเปลี่ยนแปลงและแกไข) 

ผูสมัครสอบควรพักอาศัยตามท่ีอยูท่ีแจงไวในใบสมัครสอบ หรือท่ีอยูใน 

ใบสมัครสอบ เพื่อประโยชนในการรับเอกสารหรือขาวสารตาง ๆ จากมหาวิทยาลัย 

หนาสารบัญ
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หากมหาวิทยาลัยตรวจพบวามีการปลอมแปลงหลักฐาน 

การสมัครสอบ จะถือวาการสมัครสอบเปนโมฆะ 

หนาสารบัญ
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ตารางรายละเอียดคาใชจายในการข้ึนทะเบียนนักศกึษาและลงทะเบียนเรียน 

คาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน และคาสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเหมาจายรายภาค ดังน้ี 

 

คณะ หลักสูตร ภาคปกต ิ ภาคสมทบ 

1. ศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต 

   

12,000 

    

22,000 

 

2.    วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต 

  

13,000 

   

23,000 

3.    บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 

บัญชีบัณฑิต 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาระบบสารสนเทศ) 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ) 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (น.ศ.โครงการเซ็นทรัลฯ)   

12,000 

13,000 

13,000  

-  

- 

22,000 

23,000 

23,000 

27,000 

14,000 

  4.   วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (น.ศ.โครงการเซ็นทรัลฯ) 

15,000 

13,000 

- 

25,000 

23,000 

18,000 

5.  ครุศาสตรอุตสาหกรรม ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

13,000 23,000 

6. อุตสาหกรรมส่ิงทอและ 

      ออกแบบแฟช่ัน 

เทคโนโลยีบัณฑิต 13,000 23,000 

 

7. เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร คหกรรมศาสตรบัณฑิต 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

เทคโนโลยีบัณฑิต 

 

13,000 

 

23,000 

  8.   เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีบัณฑิต 13,000 23,000 

 

9. สถาปตยกรรมศาสตร 

และการออกแบบ 

เทคโนโลยีบัณฑิต 

สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

13,000 23,000 

 

 

 

 

คาใชจายในการขึ้นและลงทะเบียนเรียน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

หนาสารบัญ
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คณะ / สาขาวชิา / คุณวุฒิท่ีรับเขาศึกษา 

ตารางสอบ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  คณะศิลปศาสตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากสาขาวิชาใดมีผูข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษารวมแลวต่ํากวา 25 คน 

 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชาน้ัน 

จํานวนรับท่ีปรากฏในระเบียบการฯ  

อาจมีการเพิ่มหรือลดตามแตมหาวิทยาลัยจะเห็นสมควร 

หนาสารบัญ
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แผนที่คณะศิลปศาสตร 

รถโดยสารประจําทางสาย  5,  16,  23, 99,  201,  157,  ปอ.16,  ปอ.23,  ปอ.157,  ปอ.505,   

 ปอ.509 

 

หนาสารบัญ
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รายละเอียดการรับเขาศึกษา  หลักสูตร  4  ป 

ตารางจํานวนท่ีรับเขาศึกษา 

ท่ี รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค จํานวนรับ กลุมสอบ 

1 30101 การทองเที่ยว ปกต ิ 40 0101 

2 30102 การโรงแรม ปกต ิ 40 0102 

3 30103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ปกต ิ 20 0103 

 

ตารางวุฒิการศึกษาท่ีรับเขาศกึษา 
 

รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา วุฒิท่ีรับเขาศึกษา 

 

30101 

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต   ( 4 ป ) 

การทองเที่ยว 

 

ปวช. ทุกสาขาวิชา 

ม. 6 ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเทา 30102 การโรงแรม 

30103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ปวช. สาขาภาษาอังกฤษ 

ม. 6 ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเทา 

 

ตารางสอบคัดเลือก   กลุมสอบ  0101, 0102, 0103 
 

วันสอบ เวลาสอบ คะแนนเต็ม รหัสวิชา วิชาท่ีสอบคัดเลือก 

21 พฤษภาคม 2558 

09.00 – 10.30  น. 100 020112 คณิตศาสตร 2 

10.35 – 12.05  น. 100 010101 ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย – สังคม  1 

13.30 – 15.30  น. 100 ดูรหัสวิชา

ดานลาง 

วิชาชีพเฉพาะ  1 

 

 

ตารางกลุมสอบ 
 

กลุมสอบ สาขาวิชา รหัสวิชาชีพเฉพาะ 1  

0101 การทองเที่ยว 010108 

0102 การโรงแรม 010208 

0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล 010308 
 

 ผูเขาสอบมาสายเกินกวา 15 นาที ไมอนุญาตใหเขาหองสอบ 

หนาสารบัญ
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รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก 
 
 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก 

020112  คณิตศาสตร 2 

เซต  ระบบจํานวน  พหุนาม  การแกสมการและอสมการ  ระบบสมการ  เลขยกกําลัง  

เมตริกซ  ดีเทอรมิแนนท  ฟงกชัน  ลิมิตและความตอเนื่อง  อนุพันธของฟงกชันพีชคณิต  

สถิติเบื้องตน  ความนาจะเปน  (หามใชเครื่องคิดเลขและไมบรรทัดท่ีมีสูตรคณิตศาสตร) 

010101  ภาษาอังกฤษ 

ภาษาไทย 

สังคม 1 

ภาษาอังกฤษ  

   1. Structure (โครงสรางภาษา)      40 % 

                       - Grammar  (ไวยากรณ)  

                       - Vocabulary (คําศพัท) 

  2. Conversation (บทสนทนา)        30 % 

  3. Reading Comprehension (เนือ้หาการอาน)    30 % 

ภาษาไทย    หลักการสะกดการันต (การเขียนคํา)  การอานคํา การใชโวหาร  และ

สํานวนตาง ๆ    การเขียนแบบตาง  ๆ (การเขียนโครงการ  การเขียนรายงานทาง 

วิชาการ ฯลฯ) การยอความ  การอานเพ่ือวิเคราะหความและหาสาระสําคัญ ความรู

เรื่องการพูดในที่ประชุมชน 

สังคม     ภูมิศาสตรไทย และภูมิศาสตรสากล ประวัติศาสตรไทยและสากล สาขา

สังคมวิทยาเบื้องตน ความรูทั่วไปเก่ียวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม  ประเพณี 

คานิยมของสังคมไทย  การเมืองการปกครองของไทย ความรูทั่วไปเก่ียวกับกฎหมาย

ของไทย  เหตุการณปจจุบนัของไทยและสากล 

010108 วิชาชีพเฉพาะ 1 

สาขาวิชาการทองเท่ียว  

มัคคเุทศก พฤติกรรมนักทองเที่ยว ภูมิศาสตรการทองเที่ยว ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ทองเที่ยว  โบราณสถานและแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในประเทศไทย 

010208 วิชาชีพเฉพาะ 1 

สาขาวิชาการโรงแรม 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ความรูทั่วไปเก่ียวกับ

งานโรงแรม งานแมบาน การตอนรับสวนหนา 

010308 วิชาชีพเฉพาะ 1 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล 

ภาษาอังกฤษที่ใชในการส่ือสาร 

 

หนาสารบัญ
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คณะ / สาขาวชิา / คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา 

ตารางสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

จํานวนรับท่ีปรากฏในระเบียบการฯ  

อาจมีการเพิ่มหรือลดตามแตมหาวิทยาลัยจะเห็นสมควร 

หากสาขาวิชาใดมีผูข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษารวมแลวต่ํากวา 25 คน 

 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชาน้ัน 

หนาสารบัญ
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แผนที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

รถโดยสารประจําทางสาย  32,  33,  64,  90,  97,  117,  175,  203,  543,  ปอ.33,  ปอ.97,   

 รถตูเซ็นทรัลลาดพราว – นนทบุรี (ข้ึนที่เซ็นทรัลลาดพราว) 

 

หนาสารบัญ
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รายละเอียดการรับเขาศึกษา  หลักสูตร  4  ป 
 

ตารางจํานวนรับเขาศึกษา 

ท่ี รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค จํานวน กลุมสอบ 

1 30201 วิทยาการคอมพิวเตอร ปกต ิ 15 0201 

2 30202 วิทยาการส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ปกต ิ 5 0202 

3 30204 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม ปกต ิ 5 0204 

 

ตารางวุฒิการศึกษาท่ีรับเขาศึกษา 

รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา วุฒิท่ีรับเขาศึกษา 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต  (4 ป ) (รอบปกติ)  

30201 วิทยาการคอมพิวเตอร 

ม.6  วิทย-คณิต, ศิลป-คํานวณ, หรือ ปวช. 

สายชางอุตสาหกรรม สาขาวิชา

อิเล็กทรอนิกส หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร 

หรือ ปวช. ทางดานคอมพิวเตอร หรือ

เทียบเทา 

30202 วิทยาการส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ม.6  วิทย-คณิต 

30204 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม ม.6  วิทย-คณิต, หรือ ปวช.สายชาง

อุตสาหกรรม หรือสาขาที่เก่ียวของ 

 

ตารางสอบคัดเลือก  กลุมสอบ 0201 , 0202,0204 

วันสอบ เวลาสอบ คะแนนเต็ม รหัสวิชา วิชาท่ีสอบคัดเลือก 

21 พฤษภาคม 2558 

09.00 – 10.30  น. 100 020111 คณิตศาสตร 1 

10.35 - 12.05  น. 100 010101 ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย – สังคม 1 

13.00 – 14.30  น. 100 020101 วิทยาศาสตร 1 

14.35 – 16.05  น. 100 ดูรหัสวิชา

ดานลาง 
วิชาชีพเฉพาะ 1 

 

ตารางกลุมสอบ 

กลุมสอบ สาขาวิชา รหัสวิชาชีพเฉพาะ 1 

0201 วิทยาการคอมพิวเตอร 020108 

0202 วิทยาการส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 020208 

0204 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม 020408 

 

 

 
หนาสารบัญ
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รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก 
 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก 

020111 คณิตศาสตร 1 

เซต  ความสัมพันธ  ฟงกช่ัน  ระบบจํานวน  เลขยกกําลัง  จํานวนเชิงซอน  การแก 

สมการ  และอสมการ  การแปรผัน  ตรรกศาสตรเบื้องตน  สถิติเบือ้งตน  วิธีเรียงสับเปล่ียน  

วิธีจัดหมู  ทฤษฎีความนาจะเปนเบื้องตน  ทฤษฎีบททวินาม  ฟงกช่ันชนิดตางๆ  เรขาคณิต

วิเคราะหเบื้องตน  ลิมิตและความตอเนื่อง  อนุพันธและอินทิเกรตของ 

ฟงกช่ันพีชคณิต  (หามใชเครื่องคิดเลขและไมบรรทัดท่ีมีสูตรคณิตศาสตร) 

010101  ภาษาอังกฤษ 

ภาษาไทย 

สังคม 1 

ภาษาอังกฤษ  

   1. Structure (โครงสรางภาษา)      40 % 

                       - Grammar  (ไวยากรณ)  

                       - Vocabulary (คําศพัท) 

  2. Conversation (บทสนทนา)        30 % 

  3. Reading Comprehension (เนือ้หาการอาน)    30 % 

ภาษาไทย  หลักการสะกดการันต (การเขียนคํา)  การอานคํา  การใชโวหาร และสํานวน

ตาง  ๆ  การเขียนแบบตาง  ๆ (การเขียนโครงการ การเขียนรายงานทางวิชาการ ฯลฯ )   

การยอความ  การอานเพ่ือวิเคราะหความ และหาสาระสําคัญของเรือ่ง  ความรูเรื่องการพูด

ในทีป่ระชุมชน 

สังคม     ภูมิศาสตรไทย และภูมิศาสตรสากล ประวัติศาสตรไทยและสากล  สังคมวิทยา

เบื้องตน ความรูทั่วไปเก่ียวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม  ประเพณีคานิยมของสังคมไทย  

การเมืองการปกครองของไทย ความรูทั่วไปเก่ียวกับกฎหมายของไทย  เหตุการณปจจุบนั

ของไทยและสากล 

020101 วิทยาศาสตร 1 

กลศาสตร (สถิตศาสตรและพลศาสตร) ความรอน  อุณหพลศาสตร  คล่ืน  แสง  เสียง  

แมเหล็กไฟฟา  ความรูทั่วไปเก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมๆ  สสาร  ธาตุ  

สารประกอบ สารละลาย คอลลอยด ปฏิกริยาเคมี กรด-เบส-เกลือ สารอินทรีย แรเช้ือเพลิง 

020108  วิชาชีพเฉพาะ1 
ความถนัด  การใชเหตุผล  (Attitude Test)  ความรูทั่วไปเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

ขาวสารเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม 

020208 วิชาชีพเฉพาะ 1 

ส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดลอม นิเวศวิทยาประกอบดวยน้ําจืด น้ําทะเล ปาไมชายเลน  

ปาไม ความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ความสัมพันธระหวางมี

ชีวิตที่อยูรวมกันในระบบนิเวศ การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ  การหมุนเวียนสารใน

ระบบนิเวศ การเปล่ียนแปลงขนาดของประชากร การเปล่ียนแปลงแทนที่ของชุมชน ส่ิงมีชีวิต  

มนุษย กับส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดวยมลภาวะตาง ๆ การเปล่ียนแปลง

ของอุณหภูมิโลกและทรัพยากรมนุษยประกอบดวย เซลล  ภูมิคุมกันโรคของรางกาย  การ

รักษาสมดุลของรางกาย การขับถายของมนุษย วิวัฒนาการของมนุษย 

 

 

 

 

 หนาสารบัญ



                                                                                                                                               ระเบียบการสอบคัดเลือกปการศึกษา 2558  

  
21   

รายละเอียดการรับเขาศึกษา  หลักสูตร  4  ป  โดยการเทียบโอน 
 

ตารางจํานวนรับเขาศึกษา 

ท่ี รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค จํานวน กลุมสอบ 

1 30203 วิทยาการคอมพิวเตอร สมทบ 15 0203 

 

ตารางวุฒิการศึกษาท่ีรับเขาศึกษา 

รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา วุฒิท่ีรับเขาศึกษา 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต  (เทียบโอน)  

30203 วิทยาการคอมพิวเตอร 
ปวส. ทางดานคอมพิวเตอร เขาศกึษาโดยการ 

เทียบโอนหนวยกิต จากหลักสูตร 4 ป 

** หมายเหตุ ภาคสมทบระยะเวลาท่ีศึกษาข้ึนอยูกับจํานวนหนวยกิตท่ีเทียบโอนไดจากหลักสูตร 4 ป 

ตารางสอบคัดเลือก  กลุมสอบ 0203 

วันสอบ เวลาสอบ คะแนนเต็ม รหัสวิชา วิชาท่ีสอบคัดเลือก 

22 พฤษภาคม 2558 

 09.00 – 11.00  น. 100 020308 วิชาชีพเฉพาะ 2 

11.05 - 12.05  น. 100 010102 ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ - สังคม 2 

13.00 – 14.30  น. 

14.35 – 16.05 น. 

100 

50 

020113 

020103 

คณิตศาสตร 3 

วิทยาศาสตร 3 

    

 

ตารางกลุมสอบ 

กลุมสอบ สาขาวิชา รหัสวิชาชีพเฉพาะ 2 

0203 วิทยาการคอมพิวเตอร 020308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผูเขาสอบมาสายเกินกวา 15 นาที ไมอนุญาตใหเขาหองสอบ 

หนาสารบัญ
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รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก 
 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก 

020113 คณิตศาสตร 3 

เซต  ระบบจํานวน การแกสมการและอสมการ เลขยกกําลัง สถิติเบื้องตน ความสัมพันธ

ฟงกชันลอการิทึม ฟงกชันเอ็กซโพแนนเซียล ทฤษฏีบททวินาม ลําดับ และอนุกรม วิธี

เรียง สับเปล่ียน วิธีจัดหมู และทฤษฏคีวามนาจะเปนเบื้องตน   

(หามใชเครื่องคิดเลขและไมบรรทัดท่ีมีสูตรคณิตศาสตร) 

 

010102  ภาษาอังกฤษ 2 

 

 

 

 

 

 

010102 ภาษาไทย สังคม 2 

ภาษาอังกฤษ  

   1. Pronunciation (การออกเสียง)                        10 % 

   2. Grammar  (ไวยากรณ)                                   25 % 

   3. Conversation (บทสนทนา)                            15 % 

   4. Vocabulary (คําศัพท)                                     20 % 

   5. Reading Comprehension (เนือ้หาการอาน)    20 % 

   6. Writing Ability (ความสามารถในการเขียน)  10 % 

 

ภาษาไทย หลักการสะกดการันต (การเขียนคํา) การอานคํา การใชโวหารความหมาย 

ของคํา และสํานวนตาง ๆ  การเขยีนแบบตาง ๆ  (จดหมายราชการ บันทึก การเขียน 

โครงการ การเขียนรายงานทางวิชาการ ฯลฯ) การยอความ การอานเพ่ือวิเคราะหความ 

และหาสาระสําคัญของเรื่อง ความรูเบื้องตนการพูดในที่ชุมชน 

สังคม ภูมิศาสตรไทย และภูมิศาสตรสากล ประวัติศาสตรไทยและสากล สังคมวิทยา 

เบื้องตน ความรูทั่วไปเก่ียวกับเศรษฐกิจวัฒนธรรมประเพณีคานิยมของสังคมไทย  

การเมืองการปกครองของไทย ความรูทั่วไปเก่ียวกับกฎหมายของไทย เหตุการณปจจบุัน 

ของไทยและสากล 

 

020103 วิทยาศาสตร 3 

กลศาสตร (สถิตศาสตรและพลศาสตร) ความรอน  อุณหพลศาสตร  คล่ืน  แสง  เสียง  

แมเหล็กไฟฟา  ความรูทั่วไปเก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมๆ  ธาตุ  

สารประกอบ พันธะเคมี สารละลาย  กรด-เบส-เกลือ การกัดกรอน  อินทรียเคมีเบื้องตน   

พลาสติก ยาง ปโตรเลียม 

020308 วิชาชีพเฉพาะ2 

 -  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

 -  การวิเคราะหผังงาน และการวิเคราะหขั้นตอน (Flowchart and Algorithm) 

 -  ระบบปฏบิัติการคอมพิวเตอร (Data Struchture) 

 -  โครงสรางขอมูล (Data Struchture) 

 -  การประมวลผล และฐานขอมูลเบื้องตน (Data Processing and Database) 

 -  ขายส่ือสารคอมพิวเตอรเบื้องตน 

 -  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย อินเทอรเน็ต ขาวส่ือสารคอมพิวเตอรเบื้องตน 

 

 

 หนาสารบัญ
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เงื่อนไขในการสมัครเขาศึกษาตอของนักศึกษา 

  

       จัดการเรียนการสอน  ภาคปกติ      (ภาคปกติ)  เรียนวันจันทร – วันศุกร   เวลา 8.00 – 16.00 น. 

       จัดการเรียนการสอน  ภาคสมทบ  (ภาคสมทบ)  เรียนวันจันทร – วันศุกร   เวลา 17.00 – 21.00 น. 

 และ         เรียนวันอาทิตย    เวลา 8.00 – 17.00 น.

หนาสารบัญ
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คณะ / สาขาวชิา / คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา 

ตารางสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  คณะบริหารธุรกิจ 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนรับท่ีปรากฏในระเบียบการฯ  

อาจมีการเพิ่มหรือลดตามแตมหาวิทยาลัยจะเห็นสมควร 

หากสาขาวิชาใดมีผูข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษารวมแลวต่ํากวา 25 คน 

 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชาน้ัน 

หนาสารบัญ
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แผนที่คณะบริหารธุรกิจ 

รถโดยสารประจําทางสาย  5,  16,  23, 99,  201,  157,  ปอ.16,  ปอ.23,  ปอ.157,  ปอ.505,   

 ปอ.509 

 

หนาสารบัญ
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รายละเอียดการรับเขาศึกษา  หลักสูตร  4  ป 
 

ตารางจํานวนท่ีรับเขาศึกษา 

ท่ี รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค จํานวนรับ กลุมสอบ 

1 30300 การบัญชี ปกต ิ 110 0301 

2 30301 การจัดการ-การจัดการทั่วไป ปกต ิ 35 0301 

3 30302 การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย ปกต ิ 35 0301 

4 30303 การตลาด-การบริหารการตลาด ปกต ิ 30 0301 

5 30304 การตลาด-การส่ือสารการตลาด ปกต ิ 15 0301 

6 30308 ระบบสารสนเทศ-พัฒนาซอฟตแวร ปกต ิ 35 0301 

7 30309 ระบบสารสนเทศ-คอมพิวเตอรธุรกิจ ปกต ิ 20 0301 

8 30310 ระบบสารสนเทศ-การจัดการระบบสารสนเทศ ปกต ิ 10 0301 

9 30312 การเงิน ปกต ิ 35 0301 

10 30313 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปกต ิ 10 0301 

11 30314 ธุรกิจระหวางประเทศ ( ภาคภาษาอังกฤษ ) สมทบ 10 0314 

12 30330 การจัดการ-การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน ปกต ิ 15 0301 

13  30336 การตลาด – การจัดการการคาปลีก สมทบ 10 0301 

 

ตารางวุฒิการศึกษาท่ีรับเขาศกึษา 
 

รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา วุฒิท่ีรับเขาศึกษา 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (4 ป) 
 

 

 

ปวช. ทุกสาขาวิชา, 

ม.6  ทุกแผนการเรียน 

หรือเทียบเทา 

30301, 

30302,30330 

การจัดการ 

30303, 

30304,30336 

การตลาด 

30308, 30309 

30310  

ระบบสารสนเทศ 

30312 การเงิน              

  30313 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 30314 ธุรกิจระหวางประเทศ ( ภาคภาษาอังกฤษ )  
  

หนาสารบัญ
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ตารางวุฒิการศึกษาท่ีรับเขาศกึษา (ตอ) 
 

รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา วุฒิท่ีรับเขาศึกษา 

 หลักสูตรบัญชีบณัฑิต  (4 ป)   

           ปวช. ทุกสาขาวิชา, 

    ม.6  ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา 

30300 

 

การบัญชี 

 

 

ตารางสอบคัดเลือก   กลุมสอบ   0301,  0314 
 

วันสอบ เวลาสอบ คะแนนเต็ม รหัสวชิา วิชาท่ีสอบคัดเลือก 

21 พฤษภาคม 2558 

09.00 – 10.30  น. 100 020112 คณิตศาสตร 2 

10.35 – 12.05  น. 100 010101 ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย – สังคม  1 

13.30 – 15.30  น. 100 ดูรหัสวิชา

ดานลาง 
วิชาชีพเฉพาะ 1 

 

ตารางกลุมสอบ 

 

กลุมสอบ สาขาวิชา รหัสวิชาชีพเฉพาะ 1 

0301 

การจัดการ-การจัดการทั่วไป 

030108 

การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย 

การจัดการ-การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 

การตลาด-การบริหารการตลาด 

การตลาด-การส่ือสารการตลาด 

การตลาด – การจัดการการคาปลีก 

การบัญชี 

ระบบสารสนเทศ-พัฒนาซอฟตแวร 

ระบบสารสนเทศ-คอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
ระบบสารสนเทศ-การจัดการระบบสารสนเทศ 

 
การเงิน 

 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  

0314 ธุรกิจระหวางประเทศ ( ภาคภาษาอังกฤษ ) 031408 

  ผูเขาสอบมาสายเกินกวา 15 นาที ไมอนุญาตใหเขาหองสอบ 

หนาสารบัญ
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เงื่อนไขในการสมัครเขาศึกษาตอของนักศึกษา 
  

 

จัดการเรียนการสอน  ภาคปกติ       วันจันทร – วันศุกร           เวลา  08.00 - 18.00  น. 

 

จัดการเรียนการสอน  ภาคสมทบ    วันจันทร – วันศุกร           เวลา  08.00 - 18.00  น. 

                                                        (สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ)  

                                                        (สาขาวิชาการตลาด – การจัดการการคาปลีก) 

 

หนาสารบัญ
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รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก 
 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา รายละเอียดวิชาท่ีสอบคัดเลือก 

020112  คณิตศาสตร 2 

เซต  ระบบจํานวน  พหุนาม  การแกสมการและอสมการ  ระบบสมการ  เลขยกกําลัง  

เมตริกซ  ดีเทอรมิแนนท  ฟงกชัน  ลิมิตและความตอเนื่อง  อนุพันธของฟงกชันพีชคณิต  

สถิติเบื้องตน  ความนาจะเปน  (หามใชเครื่องคิดเลขและไมบรรทัดท่ีมีสูตรคณิตศาสตร) 

010101  ภาษาอังกฤษ 

ภาษาไทย 

สังคม  1 

ภาษาอังกฤษ  

   1. Structure (โครงสรางภาษา)      40 % 

                       - Grammar  (ไวยากรณ)  

                       - Vocabulary (คําศพัท) 

  2. Conversation (บทสนทนา)        30 % 

  3. Reading Comprehension (เนือ้หาการอาน)    30 %  

ภาษาไทย หลักการสะกดการันต (การเขียนคํา)  การอานคํา  การใชโวหาร  และ สํานวน

ตาง ๆ  การเขียนแบบตาง ๆ  (การเขียนโครงการ การเขียนรายงานทางวิชาการ ฯลฯ)  

การยอความ การอานเพ่ือวิเคราะหความและหาสาระสําคัญของเรือ่ง ความรูเรื่องการพูด

ในทีป่ระชุมชน 

สังคม ภูมิศาสตรไทย และภูมิศาสตรสากล ประวัติศาสตรไทยและสากล  สังคมวิทยา

เบื้องตน ความรูทั่วไปเก่ียวกับเศรษฐกิจ   วัฒนธรรม  ประเพณีคานยิมของสังคมไทย 

การเมืองการปกครองของไทย ความรูทั่วไปเก่ียวกับกฎหมายของไทย   

เหตุการณปจจบุันของไทยและสากล 

030108  วิชาชีพเฉพาะ 1 

เศรษฐศาสตรเบื้องตน  ความรูทั่วไปในสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ

การบัญชี กระบวนการจัดเก็บเอกสาร แนวคิดทางการขาย การตลาด ความรูเบื้องตน

เก่ียวกับการประกอบธุรกิจ กฎหมายที่เก่ียวกับธุรกิจและแรงงาน 

031408  วิชาชีพเฉพาะ 1 

“The RMUTP English Proficiency test is a test of general English language proficiency,  

reflecting skills and content typically used in daily life or university contexts.  The 

RMUTP English Proficiency test assesses reading, listening, speaking, writing” 

 

 

หนาสารบัญ
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รายละเอียดการรับเขาศึกษา  4 ป โดยการเทียบโอน 
 

ตารางจํานวนท่ีรับเขาศึกษา 

ท่ี รหัสสาขาวิชา ช่ือสาขาวิชา ภาค จํานวนรับ กลุมสอบ 

1 30315 การจัดการ-การจัดการทั่วไป ปกต ิ 15 0315 

       2  30338 การจัดการ-การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน ปกต ิ 15 0315 

3 30319 การตลาด-การบริหารการตลาด ปกต ิ 30 0319 

4 30321 การบัญชี-การบัญชีบริหาร ปกต ิ 50 0321 

5 30322 การบัญชี-การบัญชีการเงิน ปกต ิ 50 0321 

6 30323 การบัญชี-การบัญชีการเงิน สมทบ 10 0321 

7 30325 ระบบสารสนเทศ-พัฒนาซอฟแวร  ปกต ิ 35 0325 

8 30326 ระบบสารสนเทศ-การจัดการระบบสารสนเทศ สมทบ 10 0325 

 

ตารางวุฒิการศึกษาท่ีรับเขาศึกษา  

รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา วุฒิท่ีรับเขาศึกษา 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  4 ป โดยการเทียบโอน  

30315,30338  

 

การจัดการ ปวส. สายบริหารธุรกิจ 

                         ทุกสาขาวิชา 

30319 การตลาด ปวส. สายบริหารธุรกิจ 

                         ทุกสาขาวิชา 

30325, 30326 ระบบสารสนเทศ           ปวส. สายบริหารธุรกิจ 

           สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

 

30321, 30322, 

30323 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  4 ป โดยการเทียบโอน 

การบัญชี 

 

          ปวส. สายบริหารธุรกิจ 

             สาขาวิชาการบัญชี 
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ตารางสอบคัดเลือก  กลุมสอบ   0315, 0319, 0321, 0325, 0329 
 

วันสอบ เวลาสอบ คะแนนเต็ม รหัสวิชา วิชาท่ีสอบคัดเลือก 

 09.00 – 11.00  น. 300 ดูรหัส

ดานลาง 

วิชาชีพเฉพาะ 2 

 22 พฤษภาคม 2558 11.05 – 12.05 น. 

13.30 – 15.30  น. 

100 010102 ภาษาไทย - สังคม – ภาษาอังกฤษ 2 

 100 020114 คณิตศาสตร 4 

 

ตารางกลุมสอบ 
 

กลุมสอบ สาขาวิชา รหัสวิชาชีพเฉพาะ 2 

0315 การจัดการ 031508 

0319 การตลาด 031908 

0321 การบัญชี 032108 

0325 ระบบสารสนเทศ 032508 

 

เงื่อนไขในการสมัครเขาศึกษาตอของนักศึกษา 
 

       จัดการเรียนการสอน  ภาคปกติ    วันจันทร – วันศุกร           เวลา   08.00 - 18.00  น. 

 

       จัดการเรียนการสอน  ภาคสมทบ วันจันทร – วันศุกร           เวลา  17.00 - 21.00  น. 

  วันเสาร   –  วันอาทิตย เวลา  08.00 - 19.00  น. 

 

 

 

 

 

รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก 
 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา รายละเอียดวิชาท่ีสอบคัดเลือก 

020114  คณิตศาสตร 4 

เซต  ระบบจํานวน  ตรรกศาสตร  การอางเหตุผล  การแกสมการและอสมการ  ระบบสมการ  

เลขยกกําลัง  เมตริกซ  ดีเทอรมิแนนท  ฟงกชันเอกซโพแนนเชียล  ฟงกชันลอการิทึม  

อนุพันธของฟงกชันพีชคณิต  สถิติเบื้องตน  ความนาจะเปน   

(หามใชเครื่องคิดเลขและไมบรรทัดท่ีมีสูตรคณิตศาสตร) 

 ผูเขาสอบมาสายเกินกวา 15 นาที ไมอนุญาตใหเขาหองสอบ 

หนาสารบัญ
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รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก (ตอ) 
 

 

 

010103  ภาษาอังกฤษ  2 

   1. Pronunciation (การออกเสียง) 10 % 

   2  Grammar  (ไวยากรณ)     25 %                     

   3. Conversation (บทสนทนา)    15  % 

   4.  Vocabulary (คําศัพท)        20 % 

   5.  Reading Comprehension (เนื้อหาการอาน)    20 % 

   6.  Writing  Ability  (ความสามารถในการเขียน)  10 % 

 

 

 

010102  ภาษาไทย สังคม 2 

ภาษาไทย    หลักการสะกดการันต (การเขียนคํา)  การอานคํา การใชโวหาร ความหมาย

ของคํา  และสํานวนตาง ๆ การเขยีนแบบตาง  ๆ   (จดหมายราชการ บันทึก การเขียน

โครงการ  การเขียนรายงานทางวิชาการ ฯลฯ) การยอความ การอานเพ่ือวิเคราะหความและ

หาสาระสําคญัของเรือ่ง ความรูเรื่องการพูดในทีป่ระชุมชน 

สังคม     ภูมิศาสตรไทย และภูมิศาสตรสากล ประวัติศาสตรไทยและสากล  สังคมวิทยา

เบื้องตน ความรูทั่วไปเก่ียวกับเศรษฐกิจวัฒนธรรมประเพณีคานิยมของสังคมไทย 

การเมืองการปกครองของไทย ความรูทั่วไปเก่ียวกับกฎหมายของไทย เหตุการณปจจบุัน

ของไทยและสากล 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก 
สาขาวิชาท่ีสอบ

คัดเลือก 

031508 วิชาชีพเฉพาะ 2 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ  ภาวะผูนํา  การจัดการคุณภาพ  เทคนิคการ

จัดการสมัยใหม  แนวคิดการจัดการทั่วไปและการบริหารทรัพยากร

มนุษย  การบริหารสํานักงาน  การส่ือสารและมนุษยสัมพันธทาง

ธุรกิจ  การวิเคราะหเชิงปริมาณขัน้ตน 

การจัดการ 

031908 วิชาชีพเฉพาะ 2 
พฤติกรรมผูบริโภค  การจัดซ้ือ  การสงเสริมการตลาด  

การตลาดบริการ  การศึกษาและการกล่ันกรอง สถานการณ 
       การตลาด 

032108 วิชาชีพเฉพาะ 2 

การบัญชีสินทรัพย การบัญชีหนีสิ้น การบัญชีหางหุนสวน 

การบัญชีบริษทั การบัญชีภาษีอากร การสอบบัญชี การบัญชีตนทนุ

งานส่ังทํา  การบัญชีตนทุนชวง  และการบัญชีตนทนุมาตรฐาน 

การบัญชี 

032508 วิชาชีพเฉพาะ 2 

สัญลักษณและผังโปรแกรม  (Flowcharts)  การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร  โครงสรางขอมูลเบื้องตน ระบบปฏิบัติการ แฟมขอมูล

และฐานขอมูล ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเครือขายคอมพิวเตอร การ

ประยุกตใชงาน  และเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน   

ระบบสารสนเทศฯ 

 
หมายเหตุ     คณะบริหารธุรกิจ   หามใชเคร่ืองคํานวณและไมบรรทัดท่ีมีสูตรทุกชนิด 

หนาสารบัญ
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คณะ / สาขาวชิา / คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา 

ตารางสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากสาขาวิชาใดมีผูข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษารวมแลวต่ํากวา 25 คน 

 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชาน้ัน 

จํานวนรับท่ีปรากฏในระเบียบการฯ  

อาจมีการเพิ่มหรือลดตามแตมหาวิทยาลัยจะเห็นสมควร 

หนาสารบัญ
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แผนที่คณะวิศวกรรมศาสตร 

รถโดยสารประจําทางสาย  32,  33,  64,  90,  97,  117,  175,  203,  543,  ปอ.33,  ปอ.49 

 รถตูเซ็นทรัลลาดพราว – นนทบุรี (ข้ึนที่เซ็นทรัลลาดพราว) 

 

หนาสารบัญ
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รายละเอียดการรับเขาศึกษา  หลักสูตร  4  ป 
 

ตารางจํานวนท่ีรับเขาศึกษา 

ท่ี รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค จํานวนรับ กลุมสอบ 

1 30401 วิศวกรรมเครื่องกล ปกต ิ 25 0401 

2 30402 วิศวกรรมอุตสาหการ ปกต ิ 25 0401 

3 30403 วิศวกรรมไฟฟา ปกต ิ 25 0401 

4 30404 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม ปกต ิ 25 0401 

5 30405 วิศวกรรมคอมพิวเตอร ปกต ิ 25 0401 

6 30406 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ปกต ิ 15 0401 

7 30407 วิศวกรรมโยธา ปกต ิ 15 0407 

8 30408 เทคโนโลยีแมพิมพเครื่องประดบั ปกต ิ 20 0408 

9 30409 วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแมพิมพ ปกต ิ 25 0409 

10 30431 วิศวกรรมไฟฟา สมทบ 20 0401 

11 30432 วิศวกรรมเครื่องกล สมทบ 20 0401 

12 30433 วิศวกรรมอุตสาหการ สมทบ 20 0401 

13 30436 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส สมทบ 20 0401 

14 30437 วิศวกรรมโยธา สมทบ 20 0407 

15  30438 วิศวกรรมการบํารุงรักษา สมทบ 15  0401 
 

 ตารางวุฒิการศึกษาท่ีรับเขาศึกษา 
 

รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/ สาขาวิชา วุฒิการศึกษาท่ีรับเขาศึกษาตอ 

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( 4 ป )  

 

 

ปวช.  ชางอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา

หรือ เทียบเทา  

ม.6  วิทย  -  คณิต 

 

 

 

30401, 30432 วิศวกรรมเครื่องกล 

30402, 30433 วิศวกรรมอุตสาหการ 

30403, 30431 วิศวกรรมไฟฟา 

30404 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

30405 วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

30406, 30436 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 

30407, 30437 วิศวกรรมโยธา 

30409 วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแมพิมพ 

 30438 วิศวกรรมการบํารุงรักษา 

 

       30408 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ( 4 ป ) 

เทคโนโลยีแมพิมพเครื่องประดบั 

 

ปวช. ชางอุตสาหกรรม หรือเทียบเทา 

ม.6 ทุกแผนการเรียน     
 

 

 

 
หนาสารบัญ
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ตารางสอบคัดเลือก  กลุมสอบ  0401, 0407, 0408, 0409 

 

วันสอบ เวลาสอบ คะแนนเต็ม รหัสวิชา วิชาท่ีสอบคัดเลือก 

21 พฤษภาคม 2558 

09.00 – 10.30  น. 100 020111 คณิตศาสตร 1 

10.35 – 12.05  น. 100 010101 ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย – สังคม  1 

13.00 – 14.30  น. 100 020101 วิทยาศาสตร  1 

14.35 – 16.05  น. 100 ดูรหัสวิชา

ดานลาง 
วิชาชีพเฉพาะ 1 

หมายเหตุ    ภาคสมทบเรียนวันจันทร – วันศุกร  เริ่มเรียนเวลา  13.00  น. 

 
 

ตารางกลุมสอบ 
 

กลุมสอบ สาขาวิชา รหัสวิชาชีพเฉพาะ 1  

0401 

วิศวกรรมเครื่องกล  

 

040108 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

วิศวกรรมไฟฟา 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 

 วิศวกรรมการบํารุงรักษา  

0407 วิศวกรรมโยธา 040708 

0408 เทคโนโลยีแมพิมพเครื่องประดบั 040808 

0409 วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแมพิมพ                                                                                                                         040908 
 

 

  ผูเขาสอบมาสายเกินกวา 15 นาที ไมอนุญาตใหเขาหองสอบ 

หนาสารบัญ
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รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก 
 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก 

020111  คณิตศาสตร 1 

เซต  ความสัมพันธ  ฟงกชัน  ระบบจํานวน  เลขยกกําลัง จํานวนเชิงซอน  การแกสมการ

และอสมการ  การแปรผัน ตรรกศาสตรเบื้องตน  สถิติเบื้องตน  วิธีเรียงสับเปล่ียน   

วิธีจัดหมู  ทฤษฎีความนาจะเปนเบื้องตน ทฤษฎีบททวินาม ฟงกชันชนิดตาง ๆ  

เรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน  ลิมิตและความตอเนื่อง  อนุพันธและอินทิเกรตของ

ฟงกชันพีชคณิต  (หามใชเครื่องคิดเลขและไมบรรทัดท่ีมีสูตรคณิตศาสตร) 

010101  ภาษาอังกฤษ 

ภาษาไทย 

สังคม 1 

ภาษาอังกฤษ  

   1. Structure (โครงสรางภาษา)      40 % 

                       - Grammar  (ไวยากรณ)  

                       - Vocabulary (คําศพัท) 

  2. Conversation (บทสนทนา)        30 % 

  3. Reading Comprehension (เนือ้หาการอาน)    30 % 

ภาษาไทย  หลักการสะกดการันต (การเขียนคํา)  การอานคํา  การใชโวหารและ

สํานวนตาง ๆ    การเขียนแบบตาง ๆ  (การเขียนโครงการ การเขียนรายงานทาง 

วิชาการ ฯลฯ) การยอความ การอานเพ่ือวิเคราะหความ และหาสาระสําคัญ   

ความรูเรื่องการพูดในที่ประชุมชน 

สังคม    ภูมิศาสตรไทย  และภูมิศาสตรสากล  ประวัตศิาสตรไทยและสากล  สังคม

วิทยาเบื้องตน  ความรูทั่วไปเก่ียวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม  ประเพณี  คานิยมของ

สังคมไทย  การเมืองการปกครองของไทย  ความรูทั่วไปเก่ียวกับกฎหมายของไทย  

เหตุการณปจจบุันของไทยและสากล 

020101  วิทยาศาสตร 1 

กลศาสตร (สถิตยศาสตรและพลศาสตร)  ความรอน อุณหพลศาสตร  คล่ืน  แสง  

เสียง  แมเหล็กไฟฟา ความรูทั่วไปเก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหม ๆ  สสาร  

ธาตุ  สารประกอบ สารละลาย คอลอยด  ปฏิกิริยาเคมี  กรด-เบส-เกลือ  สารอินทรีย  

แร  เช้ือเพลิง 

040108   วิชาชีพเฉพาะ 1 

 

วงจรไฟฟา  อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน  เครื่องมือวัดไฟฟา  และขาวสารดานเทคโนโลยี

สมัยใหมทางวิศวกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร  คณิตศาสตรวิศวกรรม  

วิทยาศาสตรวิศวกรรม  เคมีอุตสาหกรรม  วัสดุวิศวกรรมและพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

040708  วิชาชีพเฉพาะ 1 
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรชางวัสดุวิศวกรรมและพ้ืนฐานวิศวกรรมเขียนแบบ และ

เทคนิคงานกอสรางโยธา 

 040808   วิชาชีพเฉพาะ 1 
กระบวนการผลิตเครื่องประดับ โลหะมีคา คณิตศาสตรวิศวกรรม วิทยาศาสตรวิศวกรรม 

วัสดุวิศวกรรม และพ้ืนฐานวิศวกรรม 

040908  วิชาชีพเฉพาะ 1 

คณิตศาสตรวิศวกรรม  วิทยาศาสตรวิศวกรรม  เขียนแบบเครื่องกล 

เคมีอุตสาหกรรม  วัสดุวิศวกรรมและพ้ืนฐานทางวิศวกรรม วิศวกรรมเครื่องมือ

เบื้องตน 

หมายเหตุ   หามใชเคร่ืองคํานวณและไมบรรทัดท่ีมีสูตรทุกชนิด 

หนาสารบัญ
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รายละเอียดการรับเขาศึกษาหลักสูตร  4 ป  โดยการเทียบโอน 
 

ตารางจํานวนท่ีรับเขาศึกษา 

ท่ี รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค จํานวนรับ กลุมสอบ 

1 30412 วิศวกรรมอุตสาหการ ปกต ิ 20 0412 

 

 

ตารางวุฒิการศึกษาท่ีรับเขาศึกษา 
 

 

รหัส

สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา วุฒิท่ีรับเขาศึกษาตอ 

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ป โดยการเทียบโอน  

30412 วิศวกรรมอุตสาหการ ปวส. ชางกลโรงงาน ชางกลโลหะ  

ชางเช่ือมและโลหะแผน   ชางทอและประสาน   

ชางโลหะ  ชางเขียนแบบเครื่องกล ชางเทคนคิ

อุตสาหกรรม  หรือเทียบเทา  

ชางตอเรือกลโลหะ หรือเทียบเทา 

กลุมวิชาเทคนิคการผลิต 

  

 

ทุกสาขาวิชาในหลักสูตร  นักศกึษาจะตองฝกงาน  1  ภาคการศึกษา  

หมายเหตุ   สําหรับนักศึกษาที่เรียนนอกเวลาราชการ  และมีงานทําประจําสามารถใชที่ทํางานปจจบุนัเปนสถานที ่

                   ฝกงานได  ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของภาควิชา  ขาราชการหรือผูที่มีงานประจํา  ตองไดรับอนุญาตจาก 

   ผูบังคบับญัชาใหฝกงานในสถานประกอบการ 

ตารางสอบคัดเลือกเขาศกึษาตอ  กลุมสอบ   0412 

วันสอบ เวลาสอบ จํานวนขอ รหัสวิชา วิชาท่ีสอบคัดเลือก 

 09.00 – 11.00  น. 300 041208 วิชาชีพเฉพาะ 2 

22 พฤษภาคม 2558 11.05 – 12.05  น. 

13.00 – 14.30 น. 

14.35 – 16.05 น. 

100 010102 ภาษาไทย - สังคม – ภาษาอังกฤษ 2 

 100 020113 คณิตศาสตร 3 

 100 020103 วิทยาศาสตร 3 

 

ตารางกลุมสอบ 

กลุมสอบ สาขาวิชา รหัสวิชาชีพเฉพาะ 2 

0412 วิศวกรรมอุตสาหการ 041208 

 

 

  ผูเขาสอบมาสายเกินกวา 15 นาที ไมอนุญาตใหเขาหองสอบ 

หนาสารบัญ
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รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก 
 

รหัสวิชา/ช่ือวิชา รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก 

 

 

010102 ภาษาไทย – สังคม 

- อังกฤษ 2 

ภาษาอังกฤษ 

  1. Pronunciation (การออกเสียง) 10 % 

  2.  Grammar  (ไวยากรณ)     25 %                     

  3. Conversation (บทสนทนา)    15  % 

  4.  Vocabulary (คําศัพท)        20 % 

  5.  Reading Comprehension (เนือ้หาการอาน)    20 % 

  6.   Writing  Ability  (ความสามารถในการเขียน)  10 % 

ภาษาไทย    หลักการสะกดการันต (การเขียนคํา)   การอานคํา การใชโวหารความหมาย

ของคํา  และสํานวนตาง ๆ   การเขียนแบบตาง  ๆ   (จดหมายราชการ  บันทึก การเขียน

โครงการ  การเขียนรายงานทางวิชาการ ฯลฯ) การยอความ การอานเพ่ือวิเคราะหความ

และหาสาระสําคัญของเรื่อง ความรูเรื่องการพูดในที่ประชุมชน 

สังคม     ภูมิศาสตรไทย และภูมิศาสตรสากล ประวัติศาสตรไทยและสากล  สังคม

วิทยาเบื้องตน ความรูทั่วไปเก่ียวกับเศรษฐกิจ  วัฒนธรรม   ประเพณีคานิยมของ 

สังคมไทย  การเมืองการปกครองของไทย ความรูทั่วไปเก่ียวกับกฎหมายของไทย   

เหตุการณปจจบุันของไทยและสากล 

020113  คณิตศาสตร  3 

เซต ระบบจํานวน  การแกสมการและอสมการ  เลขยกกําลัง สถิติเบื้องตน  

ความสัมพันธฟงกชันลอการิทึม  ฟงกชันเอกซโพแนนเซียล  ทฤษฎีบททวินาม  ลําดับ 

และอนุกรม  วิธีเรียงสับเปล่ียน  วิธีจัดหมูและทฤษฎีความนาจะเปนเบื้องตน 

(หามใชเครื่องคิดเลขและไมบรรทัดท่ีมีสูตรคณิตศาสตร) 

020103  วิทยาศาสตร 3 

กลศาสตร (สถิตยศาสตรและพลศาสตร)  ความรอน และอุณหพลศาสตร   คล่ืน   

แสง  เสียง   แมเหล็กไฟฟา  คล่ืนแมเหล็กไฟฟา   ความรูทั่วไปเก่ียวกับวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีใหม ๆ   ธาตุสารประกอบ  พันธะเคมี   สารละลาย  กรด-เบส-เกลือ และ 

การกัดกรอน    อินทรียเคมีเบื้องตน   พลาสติก   ยาง  ปโตรเลียม 

041208  วิชาชีพเฉพาะ 2 

สถิติ  การวัดละเอียดและตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพ 

การศึกษางาน  ระบบงานสวม   การประเมินคา โลหะ

วิทยา  การออกแบบแมพิมพ/กระบวนการผลิต  งานเช่ือม

และงานเครื่องมือกล 

 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

 

 

หมายเหตุ    หามใชเคร่ืองคํานวณและไมบรรทัดท่ีมีสูตรทุกชนิด 

 

 

หนาสารบัญ
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เง่ือนไขในการสมัครเขาศึกษาตอ 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

1. การจัดการเรียนการสอน  (หลักสูตร 4 ป) 

1.1 ภาคปกติ  จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ  เวลา  08.00 - 17.00 น. วันจันทร - วันศุกร 

1.2 ภาคสมทบ  จัดการเรียนการสอน เวลา  13.00 - 21.00 น. วันจันทร – วันศุกร 

     และวันเสาร หรือ วันอาทิตย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หนาสารบัญ
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คณะ / สาขาวชิา / คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา 

ตารางสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
  

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                                                   

 

 

 

 

หากสาขาวิชาใดมีผูข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษารวมแลวต่ํากวา 25 คน 

 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชาน้ัน 

จํานวนรับท่ีปรากฏในระเบียบการฯ  

อาจมีการเพิ่มหรือลดตามแตมหาวิทยาลัยจะเห็นสมควร 

หนาสารบัญ
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แผนที่คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

รถโดยสารประจําทางสาย  3,  9,  16, 23,  30,  32,  33, 49,  53,  64,  65,  99,  110,   

 ปอ.16,  ปอ.23,  ปอ.32,  ปอ.33,  ปอ.64,  ปอ.505,  ปอ.516,  ปอ.524 

เรือดวนเจาพระยาทุกลํา (ทาเทเวศร) 

  

 

หนาสารบัญ
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รายละเอียดการรับเขาศึกษา  หลักสูตร  5  ป 

ตารางจํานวนท่ีรับเขาศึกษา 

ท่ี รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา / วิชาเอก ภาค จํานวนรับ กลุมสอบ 

1 30501 วิศวกรรมเครื่องกล - เครื่องกล ปกต ิ 10 0501 

2 30502 วิศวกรรมเครื่องกล - อุตสาหการ ปกต ิ 10 0501 

3 30503 วิศวกรรมไฟฟา - ไฟฟากําลัง ปกต ิ 10 0501 

4 30504 วิศวกรรมไฟฟา - คอมพิวเตอร ปกต ิ 10 0501 

5 30505 วิศวกรรมไฟฟา - อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม ปกต ิ 10 0501 
 

ตารางวุฒิการศึกษาท่ีรับเขาศกึษา 

รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา  วุฒิท่ีรับเขาศึกษา 

 

30501 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต  ( 5 ป) 

วิศวกรรมเครื่องกล – เครื่องกล 

ม.6  วิทย – คณิต,  ปวช. สายชาง

อุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา 

หรือเทียบเทา 30502 วิศวกรรมเครื่องกล - อุตสาหการ 

30503 วิศวกรรมไฟฟา - ไฟฟากําลัง ม.6 วิทย-คณิต, ศิลป-คํานวณ  

ปวช.สายชางอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา 

หรือเทียบเทา 

30504 วิศวกรรมไฟฟา - คอมพิวเตอร 

30505 วิศวกรรมไฟฟา - อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
 

 

  ตารางสอบคัดเลือก    กลุมสอบ   0501 

วันสอบ เวลาสอบ คะแนนเต็ม รหัสสาขาวิชา วิชาท่ีสอบคัดเลือก 

21 พฤษภาคม 2558 

09.00 – 10.30 น. 

10.35  – 12.05 น. 

13.00 – 14.30 น. 

14.35  – 16.05 น. 

100 

100 

100 

100 

020111 

010101 

020101 

050108 

คณิตศาสตร 1 

ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย – สังคม 1 

วิทยาศาสตร 1 

วิชาชีพเฉพาะ 1 
 

ตารางกลุมสอบ 

กลุมสอบ สาขาวิชา / วิชาเอก รหัสวิชาชีพเฉพาะ 1 

0501 

วิศวกรรมเครื่องกล - เครื่องกล 

050108 

   วิศวกรรมเครื่องกล - อุตสาหการ 

วิศวกรรมไฟฟา - ไฟฟากําลัง 

วิศวกรรมไฟฟา - คอมพิวเตอร 

วิศวกรรมไฟฟา - อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

 

  ผูเขาสอบมาสายเกินกวา 15 นาที ไมอนุญาตใหเขาหองสอบ 

หนาสารบัญ
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รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก 
 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา รายละเอียดวิชาท่ีสอบคัดเลือก 

020111 คณิตศาสตร 1 

เซต  ความสัมพันธ ฟงกชัน  ระบบจํานวน เลขยกกําลัง จํานวนเชิงซอน การแกสมการ  และ

อสมการ  การแปรผัน  ตรรกศาสตรเบื้องตน  สถิติเบื้องตน วิธีเรียงสับเปล่ียน  วิธีจัดหมู  

ทฤษฎีความนาจะเปนเบื้องตน ทฤษฎีบททวินาม ฟงกชันชนิดตาง ๆ  เรขาคณิตวิเคราะห

เบื้องตน ลิมิตและความตอเนื่อง  อนุพันธและอินทเิกรตของฟงกชันพีชคณิต  (หามใชเครื่อง

คิดเลขและไมบรรทัดท่ีมีสูตรคณติศาสตร) 

010101  ภาษาอังกฤษ 

ภาษาไทย 

สังคม  1 

ภาษาอังกฤษ  

   1. Structure (โครงสรางภาษา)      40 % 

                       - Grammar  (ไวยากรณ)  

                       - Vocabulary (คําศพัท) 

  2. Conversation (บทสนทนา)        30 % 

  3. Reading Comprehension (เนือ้หาการอาน)    30 % 

ภาษาไทย  หลักการสะกดการันต (การเขียนคํา)  การอานคํา  การใชโวหาร  และสํานวนตางๆ  

การเขียนแบบตาง ๆ    (การเขยีนโครงการ การเขยีนรายงานทางวิชาการ ฯลฯ )  การยอความ     

การอานเพ่ือวิเคราะหความและหาสาระสําคัญของเรื่อง  ความรูเรื่องการพูดในทีป่ระชุมชน 

สังคม   ภูมิศาสตรไทยและภูมิศาสตรสากล ประวัติศาสตรไทยและสากล  สังคมวิทยาเบื้องตน 

ความรูทั่วไปเก่ียวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม  ประเพณี คานิยมของสังคมไทย  การเมือง  การ

ปกครองของไทย ความรูทั่วไปเก่ียวกับกฎหมายของไทย  เหตุการณปจจบุันของไทยและสากล 

020101 วิทยาศาสตร 1 

กลศาสตร (สถิตศาสตรและพลศาสตร) ความรอน  อุณหพลศาสตร  คล่ืน  แสง  เสียง 

แมเหล็กไฟฟา  ความรูทั่วไปเก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหม ๆ  สสาร  ธาตุ 

สารประกอบ  สารละลาย  คอลอยด    ปฏิกิริยาเคมี  กรด-เบส-เกลือ  สารอินทรีย   

แรเช้ือเพลิง 

050108 วิชาชีพเฉพาะ 1 
วัสดุชาง  การเขียนแบบเบื้องตน  วงจรไฟฟาเบื้องตน  ขาวสารทางวิศวกรรม  ขาวสาร

ทางการศึกษา  และความถนัดทางวิชาชีพครู 

 

 

 

 

 

 

 

 หนาสารบัญ
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รายละเอียดการรับเขาศึกษา  หลักสูตรตอเนื่อง 

ตารางจํานวนท่ีรับเขาศึกษา 

ท่ี รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา / วิชาเอก ภาค จํานวนรับ กลุมสอบ 

1 30506 วิศวกรรมเครื่องกล - เครื่องกล ปกต ิ 10 0503 

2 30507 วิศวกรรมเครื่องกล - อุตสาหการ ปกต ิ 10 0503 

3 30508 วิศวกรรมไฟฟา - ไฟฟากําลัง ปกต ิ 10 0504 

4 30509 วิศวกรรมไฟฟา - คอมพิวเตอร ปกต ิ 10 0504 

5 30510 วิศวกรรมไฟฟา - อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม ปกต ิ 10 0504 
 

ตารางวุฒิการศึกษาท่ีรับเขาศกึษา 

รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา  วุฒิท่ีรับเขาศึกษา 

 

30508 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  (ตอเนื่อง) 

วิศวกรรมไฟฟา – ไฟฟากําลัง 

 

ปวส. ไฟฟา-ไฟฟากําลัง ไฟฟา-ไฟฟา 

อุตสาหกรรม ปวส.สาขาวิชาไฟฟา ไฟฟา-

คอมพิวเตอร หรือเทียบเทา 

 

 

ปวส. ชางอิเล็กทรอนิกส ชางโทรคมนาคม 

อิเล็กทรอนิกส-เทคนิคส่ือสาร 

อิเล็กทรอนิกส-เทคนิคเสียงและวีดีโอ 

อิเล็กทรอนิกสทั่วไป อิเล็กทรอนกิส-

คอมพิวเตอร หรือเทียบเทา 

 

ปวส. ไฟฟา-คอมพิวเตอร เทคนคิ

คอมพิวเตอร อิเล็กทรอนิกส-คอมพิวเตอร 

หรือเทียบเทา 

  

 

 

 

30510 

 

 

 

 

 

30509 

 

 

 

 

วิศวกรรมไฟฟา – อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

 

 

 

 

 

วิศวกรรมไฟฟา – คอมพิวเตอร 

 

30504 

 

 

 

 

 

 

 

วิศวกรรมเครื่องกล - อุตสาหการ 

 

 

 

 

 

 

 

ปวส.ชางกลโรงงาน ชางโลหะ ชางยนต 

ชางเทคโนโลยีการผลิต ชางทอและ

ประสาน ชางกลเรือ ชางเช่ือมโลหะแผน 

ชางเขียนแบบเครื่องกล ชางผลิตเครื่องมือ

และแมพิมพ ชางเครื่องมือกล ชางเทคนคิ

การผลิต ชางเทคนคิอุตสาหกรรม ชาง 

ออกแบบการผลิต และชางโลหะวิทยา 

หรือเทียบเทา 

30506 วิศวกรรมเครื่องกล – เครื่องกล 

 

ปวส. ชางอุตสาหกรรม กลุมวิชาชางยนต 

ชางเครื่องจักรกลหนัก ชางเครื่องกล

การเกษตร หรือเทียบเทา 

หนาสารบัญ
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  ตารางสอบคัดเลือก    กลุมสอบ   0503, 0504 

วันสอบ เวลาสอบ คะแนนเต็ม รหัสสาขาวิชา วิชาท่ีสอบคัดเลือก 

 

22 พฤษภาคม 2558 

09.00 – 11.00 น. 

11.05 – 12.05 น. 

13.00 – 14.30 น. 

14.35 – 16.05 น.  

300 

100 

        100 

        100  

ดูรหัสดานลาง 

010102 

020113 

020103  

วิชาชีพเฉพาะ 2 

ภาษาไทย-สังคม-ภาษาอังกฤษ 2 

คณิตศาสตร  3 

วิทยาศาสตร 3 
 

ตารางกลุมสอบ 

กลุมสอบ สาขาวิชา / วิชาเอก รหัสวิชาชีพเฉพาะ 2 

0503 

 

0504 

วิศวกรรมเครื่องกล - เครื่องกล  050308 

 

050408 

วิศวกรรมเครื่องกล - อุตสาหการ 

วิศวกรรมไฟฟา - ไฟฟากําลัง 

วิศวกรรมไฟฟา - คอมพิวเตอร 

วิศวกรรมไฟฟา - อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หนาสารบัญ
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เงื่อนไขในการสมัครเขาศึกษาตอของนักศึกษา 
 

       จัดการเรียนการสอน  ภาคปกติ    เรียนวันจันทร – วันศุกร         เวลา   08.00 - 17.00  น.   ที่เทเวศร 

 

       จัดการเรียนการสอน  ภาคสมทบ เรียนที่เทเวศร 50 %  และเรียนที่ (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี 50 %  

  

กลุมที ่1   เรียนวันเสาร – วันอาทิตย   เวลา  08.00 – 20.00  น.      

ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี 

    และเรียนที่คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (เทเวศร) กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หนาสารบัญ
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คณะ / สาขาวชิา / คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา 

ตารางสอบ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

หากสาขาวิชาใดมีผูข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษารวมแลวต่ํากวา 25 คน 

 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชาน้ัน 

จํานวนรับท่ีปรากฏในระเบียบการฯ  

อาจมีการเพิ่มหรือลดตามแตมหาวิทยาลัยจะเห็นสมควร 

หนาสารบัญ
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แผนที่คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 

รถโดยสารประจําทางสาย  5,  16,  23, 99,  201,  157,  ปอ.16,  ปอ.23,  ปอ.157,  ปอ.505,   

 ปอ.509 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

คณะ 

ศิลปศาสตร 

หนาสารบัญ
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รายละเอียดการรับเขาศึกษา  หลักสูตร  4  ป 
        

ตารางจํานวนท่ีรับเขาศึกษา 

ท่ี รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค จํานวนรับ กลุมสอบ 

1 30601 เทคโนโลยีเส้ือผา ปกต ิ 10 0601 

2 30602 เทคโนโลยีเคมีส่ิงทอ ปกต ิ 10 0602 

3 30603 ออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ ปกต ิ 20 0601 

4 30604 ออกแบบผลิตภัณฑส่ิงทอ ปกต ิ 10 0601 
           

 

   ตารางวุฒกิารศึกษาท่ีรับเขาศึกษา 

รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา วุฒิท่ีรับเขาศึกษา 

 เทคโนโลยีบัณทิต  (4 ป)  

30601 เทคโนโลยีเส้ือผา ปวช. ทุกสาขาวิชา  ม.6  ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเทา 

30602 เทคโนโลยีเคมีส่ิงทอ ปวช. สายชางอุตสาหกรรม 

ม.6  วิทย-คณิต, ศิลป-คํานวณ, ศลิป-ภาษา หรือเทียบเทา 

30603 ออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ ปวช. ทุกสาขาวิชา  ม.6 ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเทา 

30604 ออกแบบผลิตภัณฑส่ิงทอ ปวช. ทุกสาขาวิชา  ม.6 ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเทา 
 

 

 

    หมายเหตุ   สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีส่ิงทอ  ผูเรียนตองตาไมบอดสี 

 

   ตารางสอบคัดเลอืก  กลุมสอบ  0601 ,0602 

วันสอบ เวลา คะแนนเต็ม รหัสวิชา วิชาท่ีสอบคัดเลือก 

21 พฤษภาคม 2558 

09.00 – 10.30  น. 100 020111 คณิตศาสตร 1 

1035 – 12.05  น. 100 010101 ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคม 1 

13.00 – 14.30  น. 100 020101 วิทยาศาสตร 1 

14.35 – 16.05  น. 100 ดูรหัสวิชา

ดานลาง 

วิชาชีพเฉพาะ 1 

 

    ตารางกลุมสอบ 

กลุมสอบ สาขาวิชา รหัสวิชาชีพเฉพาะ 1 

0601 

เทคโนโลยีเส้ือผา 

060108 ออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ 

ออกแบบผลิตภัณฑส่ิงทอ 

0602 เทคโนโลยีเคมีส่ิงทอ 060208 

 

 

 

 

 

   ผูเขาสอบมาสายเกินกวา 15 นาที ไมอนุญาตใหเขาหองสอบ 

หนาสารบัญ
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รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก 
 
 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก 

020111  คณิตศาสตร 1 

เซต  ความสัมพันธ  ฟงกช่ัน  ระบบจํานวน  เลขยกกําลัง  จํานวนเชิงซอน  การแก 

สมการและอสมการ  การแปรผัน  ตรรกศาสตรเบื้องตน  สถิติเบื้องตน  วิธีเรียง

สับเปล่ียน  วิธีจัดหมู  ทฤษฎีความนาจะเปนเบื้องตน  ทฤษฎีบททวินาม  ฟงกชันชนิด

ตางๆ  เรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน  ลิมิตและความตอเนื่อง  อนุพันธและอินทิเกรตของ

ฟงกช่ันพีชคณิต (หามใชเครื่องคิดเลขและไมบรรทัดท่ีมีสูตรคณิตศาสตร) 

010101  ภาษาอังกฤษ 

ภาษาไทย 

สังคม 1 

ภาษาอังกฤษ  

   1. Structure (โครงสรางภาษา)      40 % 

                       - Grammar  (ไวยากรณ)  

                       - Vocabulary (คําศพัท) 

  2. Conversation (บทสนทนา)        30 % 

  3. Reading Comprehension (เนือ้หาการอาน)    30 % 

ภาษาไทย  หลักการสะกดการันต (การเขียนคํา)  การอานคํา  การใชโวหาร  และ

สํานวนตาง  ๆ   การเขียนแบบตาง  ๆ    (การเขียนโครงการ การเขียนรายงานทางวิชาการ ฯลฯ )   

 การยอความ  การอานเพ่ือวิเคราะหความ และหาสาระสําคัญของเรื่อง  ความรูเรื่องการ

พูดในทีป่ระชุมชน 

สังคม     ภูมิศาสตรไทย และภูมิศาสตรสากล ประวัติศาสตรไทยและสากล  สังคม

วิทยาเบื้องตน ความรูทั่วไปเก่ียวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม  ประเพณีคานิยมของ

สังคมไทย  การเมืองการปกครองของไทย ความรูทั่วไปเก่ียวกับกฎหมายของไทย  

เหตุการณปจจบุันของไทยและสากล 

020101 วิทยาศาสตร 1 

กลศาสตร สถิตยศาสตรและพลศาสตร  ความรอน  อุณหพลศาสตร  คล่ืน  แสง  เสียง  

แมเหล็กไฟฟา  ความรูทั่วไปเก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมๆ  สสาร  ธาตุ  

สารประกอบ  สารละลาย  คอลลอยด    ปฏิกริยาเคมี  กรด-เบส-เกลือ  สารอินทรีย   

แร   เช้ือเพลิง 

060108 วิชาชีพเฉพาะ 1 ทฤษฎีสี  ทฤษฎีทางศิลปะและการออกแบบ  ความรูเบือ้งตนทางส่ิงทอ 

060208 วิชาชีพเฉพาะ1 
เคมีเบื้องตน  สมบัติของสารและธาตุ โครงสรางอะตอม วิทยาศาสตรกายภาพ 

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน และทฤษฎีสี 

 

 
 

หนาสารบัญ
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คณะ / สาขาวชิา / คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา 

ตารางสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนรับท่ีปรากฏในระเบียบการฯ  

อาจมีการเพิ่มหรือลดตามแตมหาวิทยาลัยจะเห็นสมควร 

หากสาขาวิชาใดมีผูข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษารวมแลวต่ํากวา 25 คน 

 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชาน้ัน 

หนาสารบัญ
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แผนที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

รถโดยสารประจําทางสาย  3,  9,  16,  23,  30,  32,  33,  43,  49,  53,  64,  65,  72,  99,  110,   

 505,  516,  524  และเรือดวนเจาพระยา  (ทาเรือเทเวศร) 

 

หนาสารบัญ
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รายละเอียดการรับเขาศึกษา  หลักสูตร  4  ป 
 

ตารางจํานวนท่ีรับเขาศึกษา 

ท่ี รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค จํานวนรับ กลุมสอบ 

1 30701 ออกแบบแฟช่ันผาและเครื่องแตงกาย ปกต ิ 10 0701 

2 30702 อาหารและโภชนาการ ปกต ิ 50 0701 

3 30703 อุตสาหกรรมการบริการอาหาร ปกต ิ 20 0701 

4 30704 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร ปกต ิ 20 0701 

5 30705 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ปกต ิ 20 0705 

6 30706 เทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟช่ัน ปกต ิ 5 0706 

 

ตารางวุฒิการศึกษาท่ีรับเขาศึกษา 
 

รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา วุฒิท่ีรับเขาศึกษา 

 คหกรรมศาสตรบัณฑิต  (4 ป )  

30701 ออกแบบแฟช่ันผาและเครื่องแตงกาย 

       ปวช. ทุกสาขาวิชา 

       ม.6  ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา 

30702 อาหารและโภชนาการ 

30703 อุตสาหกรรมการบริการอาหาร                                                  

30704 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต  ( 4 ป )  

30705 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร        ม.6  วิทย -  คณิต  เทานั้น 

 เทคโนโลยีบัณฑิต  ( 4 ป )  

30706 เทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟช่ัน        ปวช. ทุกสาขาวิชา  

       ม.6 ทุกแผนการเรียน  หรือเทียบเทา 

 

ตารางสอบคัดเลือก    กลุมสอบ 0701 
 

วันสอบ เวลาสอบ คะแนนเต็ม รหัสสาขาวิชา วิชาท่ีสอบคัดเลือก 

 09.00 – 10.30 น. 100 020102 วิทยาศาสตร 2 

21 พฤษภาคม 2558 10.35 – 12.05 น. 100 010101 ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย – สังคม1 

 13.30 – 15.30 น. 100 070108 วิชาชีพเฉพาะ 1 

 

หนาสารบัญ
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ตารางสอบคัดเลือก กลุมสอบ  0705 , 0706 

 

วันสอบ เวลา คะแนนเต็ม รหัสวิชา วิชาท่ีสอบคัดเลือก 

21 พฤษภาคม 2558 

09.00 – 10.30  น. 100 020111 คณิตศาสตร 1 

10.35 – 12.05  น. 100 010101 ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคม 1 

13.00 – 14.30  น. 100 020101 วิทยาศาสตร 1 

14.35 – 16.05  น. 100 ดูรหัสวิชา

ดานลาง 

วิชาชีพเฉพาะ 1 

 

  ตารางกลุมสอบ 
 

กลุมสอบ สาขาวิชา รหัสวิชาชีพเฉพาะ 1 

0701 

ออกแบบแฟช่ันผาและเครื่องแตงกาย 

070108 
อาหารและโภชนาการ 

อุตสาหกรรมการบริการอาหาร 

การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร 

0705 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 070508 

0706 เทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟช่ัน  070608 

 

 
 

 

 

 

รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก 
 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา รายละเอียดวิชาท่ีสอบคัดเลือก 

020111  คณิตศาสตร 1 

เซต ความสัมพันธ ฟงกชัน ระบบจํานวน เลขยกกําลัง จํานวนเชิงซอน การแกสมการ

และอสมการ  การแปรผัน  ตรรกศาสตรเบื้องตน สถิติเบื้องตน วิธีเรียงสับเปล่ียน วิธีจัด

หมู ทฤษฎีความนาจะเปนเบื้องตน ทฤษฎีบททวินาม ฟงกชันชนิดตาง ๆ  เรขาคณิต

วิเคราะห เบื้องตน  ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธและอินทเิกรตของฟงกชันพีชคณิต 

 (หามใชเครื่องคิดเลขและไมบรรทัดท่ีมีสูตรคณิตศาสตร) 

ผูเขาสอบมาสายเกินกวา 15 นาที ไมอนุญาตใหเขาหองสอบ 

หนาสารบัญ
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รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก 
 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา รายละเอียดวิชาท่ีสอบคัดเลือก 

010101  ภาษาอังกฤษ 

         ภาษาไทย 

      สังคม 1 

ภาษาอังกฤษ  

   1.) Structure (โครงสรางภาษา)      40 %    

                       - Grammar  (ไวยากรณ)  

                       - Vocabulary (คําศพัท) 

   2.) Conversation (บทสนทนา)        30 % 

   3.) Reading Comprehension (เนื้อหาการอาน)    30 % 

ภาษาไทย  หลักการสะกดการันต (การเขียนคํา)  การอานคํา  การใชโวหาร และ 

สํานวนตาง  ๆการเขียนแบบตาง ๆ  (การเขียนโครงการ การเขียนรายงานทางวิชาการ ฯลฯ )   

การยอความ การอานเพ่ือวิเคราะหความและหาสาระสําคัญของเรือ่งความรูเรื่องการพูด 

ในทีป่ระชุมชน    

สังคม   ภูมิศาสตรไทย และภูมิศาสตรสากล ประวัติศาสตรไทยและสากลความรูทั่วไป

เก่ียวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี   คานิยมของสังคมไทย  การเมือง  การปกครอง

ของไทย ความรูทั่วไปเก่ียวกับกฎหมายของไทย  เหตุการณปจจบุันของไทยและสากล 

020101  วิทยาศาสตร 1 

กลศาสตร (สถิตยศาสตรและพลศาสตร)  ความรอน  อุณหพลศาสตร คล่ืน แสง เสียง  

แมเหล็กไฟฟา  ความรูทั่วไปเก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหม ๆ สสาร ธาตุ 

สารประกอบ สารละลาย คอลอยด ปฏิกิริยาเคมี กรด-เบส-เกลือ สารอินทรีย แร

เช้ือเพลิง 

020102   วิทยาศาสตร 2 

สมบัติของสาร  สมบัติของธาตุ โครงสรางอะตอม  โมเลกุล  พันธะเคมี ปริมาณสาร

สัมพันธ สารประกอบไฮโดรคารบอน กรด-เบส-เกลือ เซลลการแบงเซลล การเจริญ 

เติบโต พันธุศาสตรเบื้องตน  การจัดจําพวกพืชและสัตว ระบบตาง ๆ ของรางกายมนษุย 

070108 วิชาชีพเฉพาะ 1 

หลักการจัดการ  หลักการทางศิลปะ  ความรูเรื่องผาและ

เทคนิคการตดัเย็บ  ความรูในงานอาหารและโภชนาการ  

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

สาขาวิชาในกลุมสอบ 

0701 

070508  วิชาชีพเฉพาะ 1 

สวนประกอบของอาหาร  การถนอมอาหารและ

กระบวนการการแปรรูปอาหาร  การพัฒนาผลิตภัณฑ

อาหาร  การสุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหาร 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 

070608 วิชาชีพเฉพาะ 1 

หลักการจัดการ  หลักการทางศิลปะ  ความรูดานส่ิงทอ

และการตัดเย็บ  ความรูดานการออกแบบแฟช่ัน 

วิวัฒนาการแฟช่ัน   

เทคโนโลยีการจัดการ 

สินคาแฟช่ัน 

หนาสารบัญ
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คณะ / สาขาวชิา / คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา 

ตารางสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                          

 

 

 

จํานวนรับท่ีปรากฏในระเบียบการฯ  

อาจมีการเพิ่มหรือลดตามแตมหาวิทยาลัยจะเห็นสมควร 

หากสาขาวิชาใดมีผูข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษารวมแลวต่ํากวา 25 คน 

 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชาน้ัน 

หนาสารบัญ
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แผนที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

รถโดยสารประจําทางสาย  3,  9,  16, 23,  30,  32,  33, 49,  53,  64,  65,  99,  110,   

 ปอ.16,  ปอ.23,  ปอ.32,  ปอ.33,  ปอ.64,  ปอ.505,  ปอ.516,  ปอ.524 

เรือดวนเจาพระยาทุกลํา (ทาเทเวศร) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หนาสารบัญ
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รายละเอียดการรับเขาศึกษา  หลักสูตร  4  ป 
 

ตารางจํานวนท่ีรับเขาศึกษา 

ที ่ รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค จํานวนรับ กลุมสอบ 

1  30899 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน ปกต ิ 105 0899 

    *  หมายเหตุ   เลือกสาขาวิชา ในป 2  ประกอบดวย  สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ,  

                              สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง, สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย                                                                          

   ตารางวุฒกิารศึกษาท่ีรับเขาศึกษา 

รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา วุฒิที่รับเขาศึกษา 

 เทคโนโลยีบัณฑิต  (4 ป )  

 30899 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  ปวช.  ทุกสาขาวิชา                  

 ม.6 ทุกแผนการเรียน  หรือเทียบเทา       

 

    ตารางสอบคัดเลือก  กลุม  0899 

วันสอบ เวลา คะแนนเต็ม รหัสวิชา วิชาที่สอบคัดเลือก 

21 พฤษภาคม 2558 

09.00 – 10.30  น. 100 020111 คณิตศาสตร 1 

10.35 – 12.05  น. 100 010101 ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคม 1 

13.00 – 14.30  น. 100 020101 วิทยาศาสตร 1 

14.35 – 16.05  น. 100 089908 วิชาชีพเฉพาะ 1 
 

 

    ตารางกลุมสอบ 

กลุมสอบ สาขาวิชา รหัสวิชาชีพเฉพาะ 1 

0899 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 089908 

 

 

 

 

  ผูเขาสอบมาสายเกินกวา 15 นาที ไมอนุญาตใหเขาหองสอบ 

หนาสารบัญ
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  รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก 
 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก 

020111  คณิตศาสตร 1 

เซต  ความสัมพันธ ฟงกชัน  ระบบจํานวน เลขยกกําลัง จํานวนเชิงซอน การแกสมการ 

และอสมการ  การแปรผัน  ตรรกศาสตรเบื้องตน  สถิติเบื้องตน วิธีเรียงสับเปล่ียน     

วิธีจัดหมู (ทฤษฎีความนาจะเปนเบื้องตน)  ทฤษฎีบททวินาม  ฟงกชันชนิดตาง ๆ  

เรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน  ลิมิตและความตอเนื่อง  อนุพันธและอินทิเกรตของ

ฟงกชันพีชคณิต  (หามใชเครื่องคิดเลขและไมบรรทัดท่ีมีสูตรคณิตศาสตร) 

010101  ภาษาอังกฤษ 

ภาษาไทย 

สังคม 1 

ภาษาอังกฤษ  

   1. Structure (โครงสรางภาษา)      40 % 

                       - Grammar  (ไวยากรณ)  

                       - Vocabulary (คําศพัท) 

  2. Conversation (บทสนทนา)        30 % 

  3. Reading Comprehension (เนือ้หาการอาน)    30 % 

ภาษาไทย  หลักการสะกดการันต (การเขียนคํา)  การอานคํา  การใชโวหาร  และ

สํานวนตาง ๆ  การเขียนแบบตาง ๆ  (การเขียนโครงการ การเขียนรายงานทางวิชาการ ฯลฯ )   

 การยอความ การอานเพ่ือวิเคราะหความ และหาสาระสําคัญของเรือ่ง ความรูเรื่องการ

พูดในทีป่ระชุมชน 

สังคม     ภูมิศาสตรไทยและภูมิศาสตรสากล ประวัติศาสตรไทยและสากล  สังคมวิทยา

เบื้องตน ความรูทั่วไปเก่ียวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณีคานิยมของสังคมไทย 

การเมืองการปกครองของไทย ความรูทั่วไปเก่ียวกับกฎหมายของไทย เหตุการณ

ปจจุบันของไทยและสากล 

020101    วิทยาศาสตร 1 

กลศาสตร สถิตยศาสตรและพลศาสตร  ความรอน อุณหพลศาสตร  คล่ืน  แสง   เสียง  

แมเหล็กไฟฟา   ความรูทั่วไปเก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหม ๆ  สสาร  ธาตุ 

สารประกอบ สารละลาย คอลลอยด     ปฏิกิริยาเคมี  กรด-เบส-เกลือ สารอินทรีย  แร  

เช้ือเพลิง 

089908 วิชาชีพเฉพาะ 1 

 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการส่ือสาร  ประเภทของการส่ือสาร  การส่ือสารมวลชน  

การโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง  การโฆษณาและประชาสัมพันธ  เทคโนโลยี

มัลติมีเดียและแอนเิมช่ัน  ศิลปะและความรูทั่วไปทางการส่ือสารมวลชน ขาวและ

สถานการณปจจุบัน 
 

 

หนาสารบัญ
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คณะ / สาขาวชิา / คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา 

ตารางสอบ 
 

 

 

 

   คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หากสาขาวิชาใดมีผูข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษารวมแลวต่ํากวา 25 คน 

 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชาน้ัน 

จํานวนรับท่ีปรากฏในระเบียบการฯ  

อาจมีการเพิ่มหรือลดตามแตมหาวิทยาลัยจะเห็นสมควร 

หนาสารบัญ
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แผนที่คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

รถโดยสารประจําทางสาย  3,  9,  16,  23,  30,  32,  33,  43,  49,  53,  64,  65,  72,  99,  110,   

 505,  516,  524  และเรือดวนเจาพระยา  (ทาเรือเทเวศร) 

หนาสารบัญ
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รายละเอียดการรับเขาศึกษา  หลักสูตร  4  ป,  5 ป 
 

ตารางจํานวนท่ีรับเขาศึกษา 

ท่ี รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา ภาค จํานวนรับ กลุมสอบ 

1 30901 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ปกต ิ 55 0901 

2 30902 การออกแบบบรรจุภัณฑ ปกต ิ 15 0901 

3 30903 สถาปตยกรรม ปกต ิ 15 0902 

 

ตารางวุฒิการศึกษาท่ีรับเขาศกึษา 

รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา วุฒิท่ีรับเขาศึกษา 

 เทคโนโลยีบัณฑิต  (4 ป)  

30901 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ** ม. 6  ทุกแผนการเรียน   

ปวช. สาขาวิชาออกแบบทุกแขนง   30902 การออกแบบบรรจุภัณฑ ** 

 สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (5  ป)  

30903 สถาปตยกรรม ม.6 (วิทย-คณิต) 

หมายเหตุ  ไมไดรับการรับรองจากสภาสถาปนิก ** 

ตารางสอบคัดเลือก   กลุมสอบ  0901, 0902 

วันสอบ เวลา คะแนนเต็ม รหัสวิชา วิชาที่สอบคัดเลือก 

21 พฤษภาคม 2558 

09.00 – 10.30  น. 100 020111 คณิตศาสตร 1 

10.35 – 12.05  น. 100 010101 ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคม 1 

13.00 – 14.30  น. 100 020101 วิทยาศาสตร 1 

14.35 – 16.05  น. 100 ดูรหัสวิชา

ดานลาง 

วิชาชีพเฉพาะ 1 

ตารางกลุมสอบ 

กลุมสอบ สาขาวิชา รหัสวิชาชีพเฉพาะ 1 

0901 
การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

090108 
การออกแบบบรรจุภัณฑ 

0902 สถาปตยกรรม 090208 

 

  ผูเขาสอบมาสายเกินกวา 15 นาที ไมอนุญาตใหเขาหองสอบ 
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   รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก 
 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก 

020111 คณิตศาสตร 1 

เซต  ความสัมพันธ  ฟงกชัน ระบบจํานวน เลขยกกําลัง  จํานวนเชิงซอน การแกสมการ  

และอสมการ  การแปรผัน  ตรรกศาสตรเบื้องตน  สถิติเบื้องตน  วิธีเรียงสับเปล่ียน     

วิธีจัดหมู  ทฤษฎีความนาจะเปนเบื้องตน  ทฤษฎีบททวินาม ฟงกชันชนิดตาง ๆ  

เรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน  ลิมิตและความตอเนื่อง   อนุพันธและอินทิเกรตของ

ฟงกชันพีชคณิต  (หามใชเครื่องคิดเลขและไมบรรทัดท่ีมีสูตรคณิตศาสตร) 

010101  ภาษาอังกฤษ 

ภาษาไทย 

สังคม 1 

ภาษาอังกฤษ  

   1. Structure (โครงสรางภาษา)      40 % 

                       - Grammar  (ไวยากรณ)  

                       - Vocabulary (คําศพัท) 

  2. Conversation (บทสนทนา)        30 % 

  3. Reading Comprehension (เนือ้หาการอาน)    30 % 

ภาษาไทย    หลักการสะกดการันต (การเขียนคํา)  การอานคํา  การใชโวหาร  และ

สํานวนตาง ๆ การเขียนแบบตาง ๆ  (การเขียนโครงการ  การเขียนรายงานทางวิชาการ 

ฯลฯ)  การยอความ  การอานเพ่ือวิเคราะหความและหาสาระสําคัญ ความรูเรื่องการพูด

ในทีป่ระชุมชน 

สังคม     ภูมิศาสตรไทย และภูมิศาสตรสากล ประวัติศาสตรไทยและสากล สาขาสังคม

วิทยาเบื้องตน ความรูทั่วไปเก่ียวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม  ประเพณีคานิยมของ

สังคมไทย  การเมืองการปกครองของไทย ความรูทั่วไปเก่ียวกับกฎหมายของไทย  

เหตุการณปจจบุันของไทยและสากล 

020101 วิทยาศาสตร 1 

กลศาสตร  (สถิตยศาสตรและพลศาสตร)  ความรอนอุณพลศาสตร  คล่ืน  แสง  เสียง 

แมเหล็กไฟฟา  ความรูทั่วไปเก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหม ๆ  สสาร  ธาตุ 

สารประกอบ  สารละลาย  คอลอยด    ปฏิกิริยาเคมี  กรด-เบส-เกลือ สารอินทรีย   

แร  เช้ือเพลิง 

090108 วิชาชีพเฉพาะ 1 

ทฤษฎีดานการออกแบบ    ประวัติศาสตรศิลป  ประวัติศาสตรการออกแบบ ความรู

พ้ืนฐานการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การออกแบบบรรจุภัณฑ  การออกแบบ

เครื่องปนดนิเผา  หลักการเขียนแบบเบื้องตน  การจัดองคประกอบศิลปและทฤษฎีสี 

090208 วิชาชีพเฉพาะ 1 

ทฤษฎีดานการออกแบบ  องคประกอบศิลป  ประวัติศาสตรการออกแบบสถาปตยกรรม  

ความรูพ้ืนฐานทางสถาปตยกรรม  ระบบอาคาร  โครงสรางอาคาร  วัสดุและวิธีการ

กอสราง  จรรยาบรรณวิชาชีพสถาปตยกรรม 

 

   หมายเหตุ   คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  หามใชเคร่ืองคํานวณและไมบรรทัด 

        ท่ีมีสูตรทุกชนิด รวมท้ังอุปกรณสื่อสาร 

หนาสารบัญ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 

 

 

 

 

            

            

            

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

   

 

 เอกสารที่ตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 

1. สําเนาใบแสดงผลการศึกษา  1  ชุด  พรอมตัวจริง 

2. บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรทางราชการออกใหพรอมบัตรแจงสถานท่ีสอบ 
 

 ผูที่สอบคัดเลือกได  จะตองนําเอกสารเพ่ือมารายงานตัวในวันขึ้น

ทะเบียนนักศึกษา  ดังตอไปน้ี 

1.  ใบขึ้นทะเบียนผานเว็บไซต   จํานวน  2  ชุด 

2.  สําเนาใบแสดงผลการศึกษา ขนาด A4   จํานวน     3  ชุด 

3.  สําเนาทะเบียนบาน  ขนาด A4 จํานวน  2  ชุด 

4.  สําเนาบัตรประชาชน  ขนาด A4 จํานวน  2  ชุด 

5.  รูปถายสีหรือขาวดํา   สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว  (ไมมสีัญลักษณสถานศึกษาเดิม) 

     หนาตรง  ไมสวมแวนตาดํา ไมสวมหมวก ถายไวไมเกิน 6 เดือน ขนาด  1 นิ้ว 

     จํานวน   4  รูป 

6.  สําเนาการเปล่ียนชื่อสกุล  (ถามี)  จํานวน  2  ชุด 
 

หมายเหตุ    1.  ใหนักศึกษารับรองสําเนาถูกตองในเอกสารทุกฉบับ  พรอมเขียน 

 ชื่อสกุลหลังรูปถายทุกรูป 

              2.  นักศึกษาตองสําเร็จการศึกษากอนเปดภาคเรียนท่ี  1 

                   ปการศึกษา 2558    

อปุกรณท่ีใชในการสอบ 

• ดินสอ 2B 

• ปากกา 

• ไมบรรทัด 

• ยางลบ 

ขอหาม 

• หามออกจากหองสอบกอนหมดเวลาสอบ 45 นาที ของการสอบแตละ

วิชา ยกเวนกรณีมีความจําเปนอยางย่ิง เชน เขาหองน้ํา โดยมีกรรมการ 

คุมสอบนําไป 

• หามนําขอสอบ กระดาษคําตอบ และคัดลอกขอสอบออกจากหองสอบ

โดยเด็ดขาด เอกสารดังกลาวเปนความลับและมหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธ์ิ 

• หามหยิบยืมส่ิงของตาง ๆ ในหองสอบโดยเดด็ขาด 

• หามนําเอกสารทุกชนิดเขาหองสอบ 

• หามนําอุปกรณส่ือสารทุกชนิดเขาหองสอบโดยเด็ดขาด 

หนาสารบัญ
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