ปฏิทนิ การสอบคัดเลือก
เข้ าศึกษาต่ อระดับปริญญาตรี
ประจําปี การศึกษา 2560
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ปฏิทนิ การสอบคัดเลือกเข้ าศึกษาต่ อระดับปริญญาตรี ปี การศึกษา 2560
กําหนดการ
รับสมัครทางเว็บไซต์ที่
http://rmutp.ac.th เข้าสู่เมนูรับสมัครนักศึกษา
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
• พิมพ์บตั รประจําตัวสอบ
การสอบคัดเลือก (หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี) ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คณะศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและการออกแบบแฟชั่น
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
การสอบคัดเลือกดังนี้ (หลักสูตร 4 ปี โดยการเทียบโอน)/ต่อเนื่อง

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. คณะบริหารธุรกิจ
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ประกาศผลสอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบันทึกการรายงานตัวผ่านเว็บไซต์
และพิมพ์ใบลงทะเบียนเรียนเพื่อนําไปชําระเงินที่ธนาคาร
ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่
ตรวจโรคและเอกซเรย์
ปฐมนิเทศ
เปิดภาคการศึกษา 1/2560

วัน/เดือน/ปี
7 พฤศจิกายน 2559 – 15 มีนาคม
2560
20 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

25 มีนาคม 2560

26 มีนาคม 2560

30 มีนาคม 2560
2 เมษายน 2560
9 เมษายน 2560
9 – 18 เมษายน 2560
20 – 21 เมษายน 2560
จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
26 มิถุนายน 2560

หมายเหตุ ปฏิทินการสอบคัดเลือกฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0 2665 3777, 0 2282 9009 ต่อ 6304-9
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การประกาศผลสอบข้ อเขียน การสอบสั มภาษณ์ การขึน้ ทะเบียน และ
ลงทะเบียนเรียน การตรวจสุ ขภาพ การปฐมนิเทศ
1. การประกาศผลสอบข้อเขียน ให้ผสู ้ มัครดูผลการสอบข้อเขียนได้ที่สนามสอบ
ของแต่ละคณะ หรื อ http://www.rmutp.ac.th หรื อ
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
2. การสอบสัมภาษณ์ ให้ผสู ้ อบผ่านข้อเขียนดูรายละเอียด วัน/เวลา สถานที่จาก
ท้ายประกาศผลสอบข้อเขียนเพื่อปฏิบตั ิตามให้ถูกต้อง
3. การขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา การลงทะเบียนเรี ยน และการตรวจสุ ขภาพ ให้
ผูส้ อบผ่านการคัดเลือกทุกคนดูรายละเอียดท้ายประกาศผลการสอบคัดเลือก
และปฏิบตั ิให้ถูกต้องในวันเวลาที่กาํ หนดอย่างเคร่ งครัด
4. การปฐมนิเทศ ให้ผสู ้ อบผ่านการคัดเลือกทุกคนดูรายละเอียดของ
วัน/เวลา สถานที่จากท้ายประกาศผลการสอบคัดเลือก
บริการตรวจผลการสอบคัดเลือกเข้ าศึกษาต่ อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประจําปี การศึกษา 2560

ช่ องทาง
เลือกใหม่
โทร

ผ่ านระบบโทรศัพ ท์ อตั โนมัติ
(อัตราเดียวทัว่ ประเทศ นาทีละ 6 บาทเท่านั้น)

ขั้นตอนการตรวจผลสอบ
1. กดหมายเลข 1900 – 888 –545 (ไม่ตอ้ งกดรหัสทางไกล )
2. ทําตามขั้นตอนเสี ยงตอบรับในระบบ
** สามารถใช้ ได้ท้งั โทรศัพท์ บ้านและมือถือทุกระบบ **
บริการรับข้อมูลผลสอบผ่านระบบ SMS
หากคุณเป็ นผูห้ นึ่งที่ใช้โทรศัพท์มือถือ คุณก็สามารถรับผลการสอบ
คัดเลือกได้อย่างรวดเร็ว แม่นยํา ผ่านระบบ SMS
เข้ าเมนู Write Message
พิมพ์ คาํ ว่า RMVU เว้ นวรรคแล้วตามด้ วย รหัสประจําตัวสอบ
กด Send เพื่อส่ งข้ อความไปที่ 4847821
ระบบจะส่ งข้อความยืนยันการสมัครใช้ บริการไปยังท่ านและระบบจะส่ งผลการสอบถึงท่ าน
ตามกําหนดของมหาวิทยาลัย
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สถานทีต่ ้งั /เบอร์ โทรศัพ ท์ /เว็บไซต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุ งเทพฯ 10300
http://www.rmutp.ac.th
หน่ วยงาน
1. คณะศิลปศาสตร์
2. คณะบริ หารธุรกิจ

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์

5. คณะครุ ศาสตร์ อตุ สาหกรรม
6. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

7. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ
9. คณะอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
และออกแบบแฟชัน่

ทีต่ ้งั /โทรศัพท์ /เว็บไซต์
86 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2665-3555 ต่อ 1007, 0-2665-3524
http://www.larts.rmutp.ac.th
โทร. 0-2665-3555 ต่อ 2303, 2304
http://www.bus.rmutp.ac.th
1381 ถนนประชาราษฎร์ แขวงวงศ์ สว่ าง เขตบางซื่ อ กรุ งเทพฯ 10800
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4156, 4159 โทรสาร 0-2836-3000 ต่อ 4156, 4159
http://www.sci.rmutp.ac.th
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4117, 4118, 0-2913-2424
http://www.eng.rmutp.ac.th
399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุ งเทพฯ 10300
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 7103 – 7104
http://www.teched.rmutp.ac.th
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6834
http://www.mct.rmutp.ac.th
168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 5235-6
http://www.hec.rmutp.ac.th
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 5002, 0-2665-3832
http://www.arch.rmutp.ac.th
517 ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุ งเทพฯ 10300
โทร. 0-2665-3555 ต่อ 3021, 0-2629-9153 ต่อ 3021,3024
http://www.itfd.rmutp.ac.th

ระเบียบการสอบคัดเลือกปี การศึกษา 2560

5


สถานทีเ่ รีย นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พืน้ ที่

คณะ/สาขาวิชา

หลักสู ตร

สถานทีเ่ รีย น

คณะศิลปศาสตร์
-

การท่องเที่ยว
การโรงแรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล

ศศ.บ.

พณิชยการ
พระนคร

คณะบริหารธุรกิจ

พณิชยการ
พระนคร

-

การตลาด
การจัดการ
การเงิน
ระบบสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)
การบัญชี

บธ.บ.

พณิชยการ
พระนคร

เทคโนโลยีเสื้ อผ้า
เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

86 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต
กรุ งเทพฯ 10300
โทร 0-2665-3555 ต่อ 1007
http://www.larts.rmutp.ac.th

86 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต
กรุ งเทพฯ 10300
โทร 0-2665-3555
ต่อ 2303, 2304
http://www.bus.rmutp.ac.th

บช.บ.

คณะอุตสาหกรรมสิ่ งทอและออกแบบแฟชั่น
-

สถานทีต่ ิดต่ อ

ทล.บ.

พณิชยการ
พระนคร

517 ถนนนครสวรรค์ แขวง
สวนจิตรลดา เขตดุสิต
กรุ งเทพฯ 10300
โทร 0-2665-3555
0-2629-9153 ต่อ 3201
http://www.itfd.rmutp.ac.th

คณะวิศ วกรรมศาสตร์


พระนคร
เหนือ

-

วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมเครื่ องกล
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมการบํารุ งรักษา
วิศวกรรมการผลิตเครื่ องมือและแม่พมิ พ์
เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่ องประดับ

วศ.บ.
พระนคร
เหนือ

อส.บ.

1381 ถนนพิบูลสงคราม
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุ งเทพฯ 10800
โทร 0-2836-3000
ต่อ 4117, 4118
http://www.eng.rmutp.ac.th
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สถานทีต่ ิดต่ อ

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

พระนคร
เหนือ

- วิทยาการคอมพิวเตอร์
- วิทยาการสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

วท.บ.

พระนคร
เหนือ

คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม

เทเวศร์

- วิศวกรรมเครื่ องกล
- วิศวกรรมอุตสาหการ
- วิศวกรรมไฟฟ้า
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ค.อ.บ.
อส.บ.

เทเวศร์

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
- เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสี ยง
- เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
- เทคโนโลยีมลั ติมีเดีย
หมายเหตุ (เลือกสาขาวิชาใน ปี 2)

ทล.บ.

เทเวศร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์


โชติเวช

-

ออกแบบเครื่ องแต่งกายแฟชัน่
อาหารและโภชนาการ
อุตสาหกรรมการบริ การอาหาร
การบริ หารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

คศ.บ.

โชติเวช

วท.บ.
ทล.บ.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ
- การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
- สถาปัตยกรรม

ทล.บ.
สถ.บ.

โชติเวช

1381 ถนนพิบูลสงคราม
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุ งเทพฯ 10800
โทร 0-2836-3000
ต่อ 4156, 4159
http://www.sci.rmutp.ac.th
399 ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
กรุ งเทพฯ 10300
โทร 0-2665-3777
ต่อ 7103 - 7104
http://www.teched.rmutp.ac.
th
399 ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
กรุ งเทพฯ 10300
โทร 0-2665-3777 ต่อ 6834
http://www.mct.rmutp.ac.th
168 ถนนศรี อยุธยา
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
กรุ งเทพฯ 10300
โทร 0-2665-3777 ต่อ 5235-6
http://www.hec.rmutp.ac.th

168 ถนนศรี อยุธยา
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
กรุ งเทพฯ 10300
โทร 0-2665-3777
ต่อ 5002
http://www.arch.rmutp.ac.th
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การสอบคัดเลือกเข้ าศึกษาต่ อระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาต่ อระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ระบบการคัดเลือก โดยสรุ ป ดังนี้

มี

1. วัตถุประสงค์และองค์ ประกอบ
1.1 วัตถุประสงค์
1.1.1 เพื่อให้มหาวิทยาลัย ได้ผเู ้ รี ยนที่มีความรู ้ ความสามารถ และความถนัดตรงตามสาขาวิชาที่เรี ยน
1.1.2 เพื่อส่ งเสริ มให้การเรี ยนการสอนในระดับปริ ญญาตรี เป็ นไปตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.2 องค์ ประกอบ
การพิจารณาคัดเลือกผูส้ มัครสอบจะพิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1.2.1 คะแนนรวมจากผลการสอบวิชาศึกษาทัว่ ไป และวิชาชีพเฉพาะ
คะแนนจากผลการสอบสัมภาษณ์และผลการตรวจโรคและเอกซเรย์โดยมหาวิทยาลัยจะทําการ
สอบสัมภาษณ์ตรวจโรคและเอกซเรย์เพื่อหาข้อมูลประกอบการพิจารณาความพร้อมและความเหมาะสม
เป็ นขั้นสุ ดท้ายก่อนรับเข้าศึกษา
1.2.3 การพิจารณาคัดเลือก จะพิจารณาจากสาขาวิชาที่ผสู ้ มัครสอบเลือก เป็ นอันดับ 1

2. วิธีการและขั้นตอนการเลือกสาขาวิชา
ผูส้ มัครสอบสามารถเลือกสาขาวิชาที่สมัครสอบได้สูงสุ ด 2 อันดับ โดยที่ทุกอันดับต้องอยูใ่ นกลุ่มสอบเดียวกัน
โดยผูส้ มัครสอบจะต้องตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา, กลุ่มสอบและรหัสสาขาวิชาที่ประสงค์จะเข้าศึกษาตามที่กาํ หนดไว้
ก่อนการยืน่ ใบสมัคร

ระเบียบการสอบคัดเลือกปี การศึกษา 2560
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หลักการเลือกอันดับสาขาวิชาทีส่ มัครสอบมีดงั นี้
2.1 กรณีที่เลือกได้ เพียง 1 อันดับ ได้ แก่ กรณีทมี่ หาวิทยาลัย เปิ ดรับสมัครในสาขาวิชาทีเ่ ปิ ดสอนเพียงสาขาวิชา
เดียวและเปิ ดสอนภาคปกติ หรื อภาคสมทบเพียงอย่างเดียว เช่ น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (4 ปี โดยการเทียบโอน) รับวุฒ ิการศึกษา ปวส.

รหัสสาขาวิชา
30412

สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ

กลุ่มสอบ
0412

2.2 กรณีที่เลือกได้ 2 อันดับ มีดงั นี้
กรณีเลือกสาขาวิชาในคณะเดียวกันต้ องเป็ นสาขาวิชาที่มีกลุ่มสอบเดียวกันดังนี้
คณะบริหารธุรกิจ (4 ปี ) รับวุฒ ิการศึกษา ปวช./ม.6

รหัสสาขาวิชา
30300
30301
30303

สาขาวิชา
การบัญชี ภาคปกติ
การจัดการ ภาคปกติ
การตลาด ภาคปกติ

กลุ่มสอบ
0301
0301
0301

2.3 ผู้สมัครสอบที่เลือกอันดับ 2 ผิดจากหลักการที่มหาวิทยาลัย กําหนดในข้ อ 2.2 จะถือว่าการเลือกอันดับ 2
เป็ นโมฆะ
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1. การสมัครสอบคัดเลือก
สมัครสอบผ่ านระบบเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ (INTERNET)

ขั้นตอนการสมัครสอบผ่ านระบบเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ (INTERNET)
ตั้งแต่ วนั ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2560
1.1 ผูส้ มัครสอบสามารถดูรายละเอียดในระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริ ญญาตรี ปี การศึกษา 2560
จาก

http://www.rmutp.ac.th

เลือก “เมนูนกั ศึกษา” เลือก “ระบบรับสมัครนักศึกษา” หรื อ

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
1.2 ผูส้ มัครสอบพิมพ์ขอ้ มูลรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการสมัครสอบจาก WebSite ให้ถูกต้องครบถ้วน
1.3 ตรวจสอบข้อมูลในการสมัครสอบให้ถูกต้องก่อนที่จะยืนยันการสมัครสอบ (SUBMIT)
1.4 พิมพ์ใบยืนยันการสมัครสอบเพื่อนําไปชําระเงินที่ธนาคารตามที่ระบุไว้ในใบสมัครสอบของมหาวิทยาลัย
1.5 ธนาคารรับชําระเงินจากผู้สมัครสอบเป็ นค่ าสมัครสอบ จํานวน 300 บาท กับค่ าธรรมเนีย มธนาคาร
จํานวน 15 บาท รวมเป็ นเงิน 315 บาท

(สามารถดาวน์ โหลดระเบียบการได้ ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp )
1.6 ผูส้ มัครสอบตรวจสอบสถานะการสมัครสอบเพื่อยืนยันหลังการชําระเงินผ่านธนาคาร ไม่เกิน 2 สัปดาห์
และพิมพ์บตั รประจําตัวผูเ้ ข้าสอบที่แจ้งรายละเอียดวันเวลาและสถานที่สอบในวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด
1.7 ผูส้ มัครสอบเก็บหลักฐานการชําระเงินผ่านธนาคารและบัตรประจําตัวผูเ้ ข้าสอบไว้เป็ นหลักฐานสําหรับเข้าห้อง
สอบในวันสอบ

ระเบียบการสอบคัดเลือกปี การศึกษา 2560
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2. การจัดส่ งเอกสารให้ ผู้สมัครสอบ (กรณีมกี ารเปลีย่ นแปลงและแก้ ไข)
2.1 มหาวิทยาลัย จะจัดส่ งบัตรประจําตัวผูส้ มัครสอบ พร้อมระบุสถานที่สอบ ห้องสอบ และรหัสประจําตัวสอบให้
กรณีมีการเปลีย่ นแปลงหรื อแก้ไขเท่ านั้น ตั้งแต่ วนั ที่ 20 มีนาคม 2560 เป็ นต้นไป

ผู้สมัครสอบควรพักอาศัย ตามที่อยู่ที่แจ้ งไว้ ในใบสมัครสอบ หรื อทีอ่ ยู่ใน
ใบสมัครสอบ เพื่อประโยชน์ ในการรับเอกสารหรื อข่ าวสารต่ าง ๆ จากมหาวิทยาลัย
2.2 หากผู้สมัครสอบไม่ ได้ รับบัตรประจําตัวสอบหรื อบัตรแจ้ งสถานทีส่ อบ (กรณีมกี ารเปลีย่ นแปลง/แก้ ไข) ให้ ปฏิบัติ ดังนี้
ให้รีบติดต่อ กลุ่มทะเบียนและประมวลผล สํ านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบีย น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรื อทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 -2665-3777 ต่อ 6409, 6305-6309

3. หลักฐานที่ใช้ ในวันสอบคัดเลือก
3.1 ให้ ผู้สมัครสอบ นําบัตรประจําตัวสอบที่มหาวิทยาลัยออกให้ ซึ่งระบุสถานที่สอบ ห้องสอบ และรหัสประจําตัวสอบ นําติดตัว
มาแสดงในวันสอบด้วย
3.2 ผู้สมัครสอบต้ องนําบัตรประจําตัวประชาชนแสดงให้ กรรมการกํากับห้ องสอบพร้ อมบัตรประจําตัวสอบในวันสอบคัดเลือก

4. บัตรประจําตัวสอบสู ญหาย/ชํารุ ด
ให้ ผ้ ูสมัครสอบรีบดําเนินการ ดังนี้
4.1 ผูส้ มัครสอบจะต้องแจ้งความที่สถานีตาํ รวจ เรื่ องบัตรประจําตัวสอบสู ญหายหรื อชํารุ ด
4.2 นําใบแจ้งความพร้อมทั้งรู ปถ่ายที่เป็ นรู ปเดียวกันกับที่ใช้ในใบสมัครสอบ จํานวน 1 รู ป และปฏิบตั ิ ดังนี้
ให้ผสู ้ มัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รี บติดต่อ กลุ่มทะเบียนและประมวลผล สํานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบีย น ชั้น 4 (ตึกลิฟ ต์ แก้ว)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรื อทางโทรศัพ ท์ 0 -2665-3777 ต่อ 6409, 6305-6309
ติดต่อกรรมการกลางประจําสนามสอบในวันที่มีการสอบ
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ค่ าใช้ จ่ายในการขึน้ และลงทะเบียนเรียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตารางรายละเอียดค่ าใช้ จ่ายในการขึน้ ทะเบียนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน
ค่ าบํารุ งการศึกษา ค่ าลงทะเบียน และค่ าสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเหมาจ่ ายรายภาค ดังนี้
คณะ

หลักสู ตร

ภาคปกติ

ภาคสมทบ

1. ศิลปศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

12,000

22,000

2. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

13,000

23,000

บริ หารธุรกิจบัณฑิต
บัญชีบณ
ั ฑิต
บริ หารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาระบบสารสนเทศ)
บริ หารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ)
บริ หารธุรกิจบัณฑิต (น.ศ.โครงการเซ็นทรัลฯ)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (น.ศ.โครงการเซ็นทรัลฯ)
ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

12,000
13,000
13,000
15,000
13,000
13,000

22,000
23,000
23,000
27,000
14,000
25,000
23,000
18,000
23,000

13,000

23,000

13,000
13,000

23,000
23,000

13,000

23,000

3. บริ หารธุรกิจ

4. วิศวกรรมศาสตร์

5. ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
6. อุตสาหกรรมสิ่ งทอและ
ออกแบบแฟชัน่
7. เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
8. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
9. สถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ

คหกรรมศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
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คณะ / สาขาวิชา / คุณวุฒ ทิ ี่รับเข้ าศึกษา
ตารางสอบ



คณะศิลปศาสตร์

จํานวนรับทีป่ รากฏในระเบียบการฯ
อาจมีการเพิม่ หรื อลดตามแต่ มหาวิทยาลัย จะเห็นสมควร

หากสาขาวิชาใดมีผ้ ูขนึ้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษารวมแล้ วตํ่ากว่ า 25 คน
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ เปิ ดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น
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แผนทีค่ ณะศิลปศาสตร์
ศูนย์พ ณิชยการพระนคร

ศูนย์ พ ณิชยการพระนคร
88 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร 10300
(คณะบริ หารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์)

ศูนย์ พณิชยการพระนคร มทร.พระนคร

517 ถ.นครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร 10300
(คณะอุตสาหกรรมสิ่ งทอและออกแบบแฟชัน่ )
การเดินทาง รถประจําทางสาย : 5, 10, 16, 23, 99, 157, 201
รถปรับอากาศประจําทางสาย : ปอ.16, ปอ.23, ปอ.505, ปอ.509, ปอ.171
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รายละเอียดการรับเข้ าศึกษา หลักสู ตร 4 ปี
ตารางจํานวนที่รับเข้ าศึกษา

ที่

รหัสสาขาวิชา

1

30101

2
3

สาขาวิชา

ภาค

จํานวนรับ

กลุ่มสอบ

การท่องเที่ยว

ปกติ

30

0101

30102

การโรงแรม

ปกติ

30

0102

30103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

ปกติ

25

0103

ตารางวุฒ ิการศึกษาทีร่ ับเข้ าศึกษา

รหัสสาขาวิชา
30101
30102
30103

หลักสู ตร/สาขาวิชา

วุฒ ิทรี่ ับเข้ าศึกษา

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี )
การท่องเที่ยว
การโรงแรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

ปวช. ทุกสาขาวิชา
ม. 6 ทุกแผนการเรี ยนหรื อเทียบเท่า
ปวช. สาขาภาษาต่างประเทศ
ม. 6 ทุกแผนการเรี ยนหรื อเทียบเท่า

ตารางสอบคัดเลือก กลุ่มสอบ 0101, 0102, 0103

วันสอบ

เวลาสอบ

คะแนนเต็ม

รหัสวิชา

25 มีนาคม 2560

09.00 – 10.30 น.
10.35 – 12.05 น.
13.30 – 15.30 น.

100
100
100

020112
010101

วิชาทีส่ อบคัดเลือก

คณิ ตศาสตร์ 2
ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย – สังคม 1
010108,010208, วิชาชีพเฉพาะ 1
010308

ตารางกลุ่มสอบ

กลุ่มสอบ

สาขาวิชา

รหัสวิชาชีพเฉพาะ 1

0101

การท่องเที่ยว

010108

0102

การโรงแรม

010208

0103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล

010308

ผู้เข้ าสอบมาสายเกินกว่ า 15 นาที ไม่ อนุญาตให้ เข้ าห้ องสอบ
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รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก
รหัสวิชา/ชื่ อวิชา

รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก

020112 คณิ ตศาสตร์ 2

เซต ระบบจํานวน พหุนาม การแก้สมการและอสมการ ระบบสมการ เลขยกกําลัง
เมตริ กซ์ ดีเทอร์มิแนนท์ ฟังก์ชนั ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั พีชคณิ ต
สถิติเบื้องต้น ความน่าจะเป็ น (ห้ ามใช้ เครื่ องคิดเลขและไม้ บรรทัดทีม่ สี ู ตรคณิตศาสตร์ )
ภาษาอังกฤษ

010101 ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
สังคม 1

010108 วิชาชีพเฉพาะ 1

010208 วิชาชีพเฉพาะ 1
010308 วิชาชีพเฉพาะ 1

1. Structure (โครงสร้างภาษา) 40 %
- Grammar (ไวยากรณ์)
- Vocabulary (คําศัพท์)
2. Conversation (บทสนทนา) 30 %
3. Reading Comprehension (เนื้อหาการอ่าน) 30 %
ภาษาไทย หลักการสะกดการันต์ (การเขียนคํา) การอ่านคํา การใช้โวหาร และ
สํานวนต่าง ๆ การเขียนแบบต่าง ๆ (การเขียนโครงการ การเขียนรายงานทาง
วิชาการ ฯลฯ) การย่อความ การอ่านเพื่อวิเคราะห์ความและหาสาระสําคัญ ความรู ้
เรื่ องการพูดในที่ประชุมชน
สั งคม ภูมิศาสตร์ไทย และภูมิศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์ไทยและสากล สาขา
สังคมวิทยาเบื้องต้น ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี
ค่านิยมของสังคมไทย การเมืองการปกครองของไทย ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกฎหมาย
ของไทย เหตุการณ์ปัจจุบนั ของไทยและสากล
สาขาวิชาการท่ องเที่ยว
มัคคุเทศก์ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยว โบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวที่สาํ คัญในประเทศไทย
สาขาวิชาการโรงแรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม การบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับ
งานโรงแรม งานแม่บา้ น การต้อนรับส่วนหน้า
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่ อสาร

ระเบียบการสอบคัดเลือกปี การศึกษา 2560

คณะ / สาขาวิชา / คุณวุฒ ิทรี่ ับเข้ าศึกษา
ตารางสอบ



คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

จํานวนรับที่ปรากฏในระเบียบการฯ
อาจมีการเพิม่ หรื อลดตามแต่ มหาวิทยาลัย จะเห็นสมควร

หากสาขาวิชาใดมีผ้ ูขนึ้ ทะเบีย นเป็ นนักศึกษารวมแล้ วตํ่ากว่ า 25 คน
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ เปิ ดการเรีย นการสอนในสาขาวิชานั้น
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ระเบียบการสอบคัดเลือกปี การศึกษา 2560

แผนทีค่ ณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ศูนย์พ ระนครเหนือ

ศูนย์พ ระนครเหนือ
1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800
การเดินทาง
รถประจําทางสาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 175, 203, 543
ศูนย์ พระนครเหนือ มทร.พระนคร
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ระเบียบการสอบคัดเลือกปี การศึกษา 2560

รายละเอียดการรับเข้ าศึกษา หลักสู ตร 4 ปี
ตารางจํานวนรับเข้ าศึกษา
ที่ รหัสสาขาวิชา

สาขาวิชา

ภาค

จํานวน

กลุ่มสอบ

1

30201

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ปกติ

30

0201

2

30202

วิทยาการสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ปกติ

10

0202

3

30204

วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

ปกติ

10

0204

ตารางวุฒ ิการศึกษาทีร่ ับเข้ าศึกษา
รหัสสาขาวิชา
หลักสู ตร/สาขาวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (4 ปี ) (รอบปกติ)

วุฒ ิทรี่ ับเข้ าศึกษา

30201

วิทยาการคอมพิวเตอร์

30202
30204

วิทยาการสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

ม.6 วิทย์-คณิ ต, ศิลป์ -คํานวณ, หรื อ ปวช.
สายช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
หรื อ ปวช. ทางด้านคอมพิวเตอร์
หรื อเทียบเท่า
ม.6 วิทย์-คณิ ต
ม.6 วิทย์-คณิ ต, หรื อ ปวช.สายช่าง
อุตสาหกรรม หรื อสาขาที่เกี่ยวข้อง

ตารางสอบคัดเลือก กลุ่มสอบ 0201 , 0202,0204

วันสอบ

เวลาสอบ

คะแนนเต็ม

รหัสวิชา

25 มีนาคม 2560

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

วิชาทีส่ อบคัดเลือก

คณิ ตศาสตร์ 1
ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย – สังคม 1
วิทยาศาสตร์ 1
020108,020208, วิชาชีพเฉพาะ 1
020408

ตารางกลุ่มสอบ

กลุ่มสอบ
0201
0202
0204

สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

รหัสวิชาชีพ เฉพาะ 1
020108
020208
020408

ระเบียบการสอบคัดเลือกปี การศึกษา 2560
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รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก
รหัสวิชา/ชื่ อวิชา

020111 คณิ ตศาสตร์ 1

010101 ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
สังคม 1

020101 วิทยาศาสตร์ 1
020108 วิชาชีพเฉพาะ1

020208 วิชาชีพเฉพาะ 1

020408 วิชาชีพเฉพาะ1

รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก
เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชนั่ ระบบจํานวน เลขยกกําลัง จํานวนเชิงซ้อน การแก้
สมการ และอสมการ การแปรผัน ตรรกศาสตร์เบื้องต้น สถิติเบื้องต้น วิธีเรี ยงสับเปลี่ยน
วิธีจดั หมู่ ทฤษฎีความน่าจะเป็ นเบื้องต้น ทฤษฎีบททวินาม ฟังก์ชนั่ ชนิดต่างๆ เรขาคณิ ต
วิเคราะห์เบื้องต้น ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพนั ธ์และอินทิเกรตของ
ฟังก์ชนั่ พีชคณิ ต (ห้ ามใช้ เครื่ องคิดเลขและไม้ บรรทัดที่มสี ู ตรคณิตศาสตร์ )
ภาษาอังกฤษ
1. Structure (โครงสร้างภาษา) 40 %
- Grammar (ไวยากรณ์)
- Vocabulary (คําศัพท์)
2. Conversation (บทสนทนา) 30 %
3. Reading Comprehension (เนื้อหาการอ่าน) 30 %
ภาษาไทย หลักการสะกดการันต์ (การเขียนคํา) การอ่านคํา การใช้โวหาร และสํานวน
ต่าง ๆ การเขียนแบบต่าง ๆ (การเขียนโครงการ การเขียนรายงานทางวิชาการ ฯลฯ )
การย่อความ การอ่านเพื่อวิเคราะห์ความ และหาสาระสําคัญของเรื่ อง ความรู ้เรื่ องการพูด
ในที่ประชุมชน
สังคม ภูมิศาสตร์ไทย และภูมิศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์ไทยและสากล สังคมวิทยา
เบื้องต้น ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมของสังคมไทย
การเมืองการปกครองของไทย ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกฎหมายของไทย เหตุการณ์ปัจจุบนั
ของไทยและสากล
กลศาสตร์ (สถิตศาสตร์ และพลศาสตร์ ) ความร้อน อุณหพลศาสตร์ คลื่น แสง เสี ยง
แม่เหล็กไฟฟ้า ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ สสาร ธาตุ
สารประกอบ สารละลาย คอลลอยด์ ปฏิกริ ยาเคมี กรด-เบส-เกลือ สารอินทรี ย ์ แร่ เชื้อเพลิง
ความถนัด การใช้เหตุผล (Attitude Test) ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
สิ่ งมีชีวิตกับสิ่ งแวดล้อม นิเวศวิทยาประกอบด้วยนํ้าจืด นํ้าทะเล ป่ าไม้ชายเลน
ป่ าไม้ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวติ กับสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างมี
ชีวติ ที่อยูร่ ่ วมกันในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ การหมุนเวียนสารใน
ระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของชุมชน สิ่ งมีชีวิต
มนุษย์ กับสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วยมลภาวะต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิโลกและทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วย เซลล์ ภูมิคุม้ กันโรคของร่ างกาย การ
รักษาสมดุลของร่ างกาย การขับถ่ายของมนุษย์ วิวฒั นาการของมนุษย์
โครงสร้างอะตอมและพันธะเคมี สมบัติของสสาร (ทางกล ทางเคมี ทางความร้อน ทางไฟฟ้า
ทางแม่เหล็ก และทางแสง) สถานะของสสาร ประเภทวัสดุ และการเลือกใช้วสั ดุ
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ระเบียบการสอบคัดเลือกปี การศึกษา 2560

รายละเอียดการรับเข้ าศึกษา หลักสู ตร 4 ปี โดยการเทียบโอน
ตารางจํานวนรับเข้ าศึกษา
ที่ รหัสสาขาวิชา
1

30203

สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ตารางวุฒ ิการศึกษาทีร่ ับเข้ าศึกษา
รหัสสาขาวิชา
หลักสู ตร/สาขาวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทียบโอน)
30203

ภาค

จํานวน

กลุ่มสอบ

สมทบ

10

0203

วุฒ ิทรี่ ับเข้ าศึกษา
ปวส. ทางด้านคอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาโดยการ
เทียบโอนหน่วยกิต จากหลักสู ตร 4 ปี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

** หมายเหตุ ภาคสมทบระยะเวลาทีศ่ ึกษาขึน้ อยู่กบั จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ ทียบโอนได้ จากหลักสู ตร 4 ปี
ตารางสอบคัดเลือก กลุ่มสอบ 0203

วันสอบ

เวลาสอบ

26 มีนาคม 2560

คะแนนเต็ม รหัสวิชา

09.00 – 11.00 น.
11.05 - 12.05 น.
13.00 – 14.30 น.
14.35 – 16.05 น.

100
100
100
50

020308
010102
020113
020103

วิชาทีส่ อบคัดเลือก
วิชาชีพเฉพาะ 2
ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ - สังคม 2
คณิ ตศาสตร์ 3
วิทยาศาสตร์ 3

ตารางกลุ่มสอบ

กลุ่มสอบ
0203

สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์

รหัสวิชาชีพ เฉพาะ 2
020308

ผู้เข้ าสอบมาสายเกินกว่ า 15 นาที ไม่ อนุญาตให้ เข้ าห้ องสอบ

ระเบียบการสอบคัดเลือกปี การศึกษา 2560
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รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก
รหัสวิชา/ชื่ อวิชา
020113 คณิ ตศาสตร์ 3

010102 ภาษาอังกฤษ 2

รายละเอีย ดวิชาสอบคัดเลือก
เซต ระบบจํานวน การแก้สมการและอสมการ เลขยกกําลัง สถิติเบื้องต้น ความสัมพันธ์
ฟังก์ชนั ลอการิ ทึม ฟังก์ชนั เอ็กซโพแนนเซียล ทฤษฏีบททวินาม ลําดับ และอนุกรม วิธี
เรี ยง สับเปลี่ยน วิธีจดั หมู่ และทฤษฏีความน่าจะเป็ นเบื้องต้น
(ห้ ามใช้ เครื่ องคิดเลขและไม้ บรรทัดทีม่ สี ู ตรคณิตศาสตร์ )
ภาษาอังกฤษ
1. Pronunciation (การออกเสี ยง)
10 %
2. Grammar (ไวยากรณ์)
25 %
3. Conversation (บทสนทนา)
15 %
4. Vocabulary (คําศัพท์)
20 %
5. Reading Comprehension (เนื้อหาการอ่าน) 20 %
6. Writing Ability (ความสามารถในการเขียน) 10 %

010102 ภาษาไทย สังคม 2 ภาษาไทย หลักการสะกดการันต์ (การเขียนคํา) การอ่านคํา การใช้โวหารความหมาย
ของคํา และสํานวนต่าง ๆ การเขียนแบบต่าง ๆ (จดหมายราชการ บันทึก การเขียน
โครงการ การเขียนรายงานทางวิชาการ ฯลฯ) การย่อความ การอ่านเพื่อวิเคราะห์ความ
และหาสาระสําคัญของเรื่ อง ความรู ้เบื้องต้นการพูดในที่ชุมชน
สังคม ภูมิศาสตร์ ไทย และภูมิศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์ไทยและสากล สังคมวิทยา
เบื้องต้น ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจวัฒนธรรมประเพณี ค่านิยมของสังคมไทย
การเมืองการปกครองของไทย ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกฎหมายของไทย เหตุการณ์ปัจจุบนั
ของไทยและสากล

020103 วิทยาศาสตร์ 3

020308 วิชาชีพเฉพาะ2

กลศาสตร์ (สถิตศาสตร์ และพลศาสตร์ ) ความร้อน อุณหพลศาสตร์ คลื่น แสง เสี ยง
แม่เหล็กไฟฟ้า ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ธาตุ
สารประกอบ พันธะเคมี สารละลาย กรด-เบส-เกลือ การกัดกร่ อน อินทรี ยเ์ คมีเบื้องต้น
พลาสติก ยาง ปิ โตรเลียม
- ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- การวิเคราะห์ผงั งาน และการวิเคราะห์ข้ นั ตอน (Flowchart and Algorithm)
- ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ (Data Struchture)
- โครงสร้างข้อมูล (Data Struchture)
- การประมวลผล และฐานข้อมูลเบื้องต้น (Data Processing and Database)
- ข่ายสื่ อสารคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- เทคโนโลยีมลั ติมีเดีย อินเทอร์ เน็ต ข่าวสื่ อสารคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ระเบียบการสอบคัดเลือกปี การศึกษา 2560
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เงื่อนไขในการสมัครเข้ าศึกษาต่ อของนักศึกษา
จัดการเรี ยนการสอน ภาคปกติ (ภาคปกติ) เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์
จัดการเรี ยนการสอน ภาคสมทบ (ภาคสมทบ) เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์
และ

เรียนวันอาทิตย์

เวลา 8.00 – 16.00 น.
เวลา 17.00 – 21.00 น.
เวลา 8.00 – 17.00 น.

ระเบียบการสอบคัดเลือกปี การศึกษา 2560

คณะ / สาขาวิชา / คุณวุฒ ิทรี่ ับเข้ าศึกษา
ตารางสอบ



คณะบริหารธุรกิจ

จํานวนรับที่ปรากฏในระเบียบการฯ
อาจมีการเพิม่ หรื อลดตามแต่ มหาวิทยาลัย จะเห็นสมควร

หากสาขาวิชาใดมีผ้ ูขนึ้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษารวมแล้ วตํ่ากว่ า 25 คน
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ เปิ ดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น
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แผนทีค่ ณะบริหารธุรกิจ
ศูนย์พ ณิชยการพระนคร

ศูนย์ พ ณิชยการพระนคร
88 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร 10300
(คณะบริ หารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์)

ศูนย์ พณิชยการพระนคร มทร.พระนคร

517 ถ.นครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร 10300
(คณะอุตสาหกรรมสิ่ งทอและออกแบบแฟชัน่ )
การเดินทาง รถประจําทางสาย : 5, 10, 16, 23, 99, 157, 201
รถปรับอากาศประจําทางสาย : ปอ.16, ปอ.23, ปอ.505, ปอ.509, ปอ.171
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รายละเอียดการรับเข้ าศึกษา หลักสู ตร 4 ปี
ตารางจํานวนที่รับเข้ าศึกษา

ที่

รหัสสาขาวิชา

สาขาวิชา

ภาค

จํานวนรับ กลุ่มสอบ

1

30300

การบัญชี

ปกติ

50

0301

2

30301

การจัดการ-การจัดการทัว่ ไป

ปกติ

35

0301

3

30302

การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ปกติ

15

0301

4

30303

การตลาด-การบริ หารการตลาด

ปกติ

30

0301

5

30304

การตลาด-การสื่ อสารการตลาด

ปกติ

15

0301

6

30312

การเงิน

ปกติ

35

0301

7

30313

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ปกติ

10

0301

8

30314

ธุรกิจระหว่างประเทศ ( ภาคภาษาอังกฤษ )

สมทบ

10

0314

9

30330

การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน

ปกติ

35

0301

10

30336

การตลาด – การบริ หารธุรกิจค้าปลีก

สมทบ

10

0301

11

30341

ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์)

ปกติ

35

0301

ตารางวุฒ ิการศึกษาทีร่ ับเข้ าศึกษา

รหัสสาขาวิชา
30301,
30302,30330
30303,
30304,30336
30341
30312
30313

หลักสู ตร/สาขาวิชา
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี )

วุฒ ิทรี่ ับเข้ าศึกษา

การจัดการ
การตลาด

ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ปวช. บริ หารธุรกิจทุกสาขา

ระบบสารสนเทศ
การเงิน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

30314

ธุรกิจระหว่างประเทศ ( ภาคภาษาอังกฤษ )

30300

หลักสู ตรบัญชีบัณฑิต (4 ปี )
การบัญชี

ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ปวช. บริ หารธุรกิจทุกสาขา
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ตารางสอบคัดเลือก กลุ่มสอบ 0301, 0314

วันสอบ

เวลาสอบ

คะแนนเต็ม

รหัสวิชา

25 มีนาคม 2560

09.00 – 10.30 น.
10.35 – 12.05 น.
13.30 – 15.30 น.

100
100
100

020112
010101

วิชาทีส่ อบคัดเลือก

คณิ ตศาสตร์ 2
ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย – สังคม 1
030108,031408 วิชาชีพเฉพาะ 1

ตารางกลุ่มสอบ

กลุ่มสอบ

0301

0314

สาขาวิชา
การจัดการ-การจัดการทัว่ ไป
การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน
การตลาด-การบริ หารการตลาด
การตลาด-การสื่ อสารการตลาด
การตลาด – การบริ หารธุรกิจค้าปลีก
การบัญชี
ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์)
การเงิน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ธุรกิจระหว่างประเทศ ( ภาคภาษาอังกฤษ )

รหัสวิชาชีพเฉพาะ 1

030108

031408

ผู้เข้ าสอบมาสายเกินกว่ า 15 นาที ไม่ อนุญาตให้ เข้ าห้ องสอบ

ระเบียบการสอบคัดเลือกปี การศึกษา 2560

เงื่อนไขในการสมัครเข้ าศึกษาต่ อของนักศึกษา
จัดการเรี ยนการสอน ภาคปกติ วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08.00 - 18.00 น.
จัดการเรี ยนการสอน ภาคสมทบ วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08.00 - 18.00 น.
(สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ)
(สาขาวิชาการตลาด – การบริ หารธุรกิจค้าปลีก)
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รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก
รหัสวิชา/ชื่ อวิชา

รายละเอียดวิชาทีส่ อบคัดเลือก

020112 คณิ ตศาสตร์ 2

เซต ระบบจํานวน พหุนาม การแก้สมการและอสมการ ระบบสมการ เลขยกกําลัง
เมตริ กซ์ ดีเทอร์มิแนนท์ ฟังก์ชนั ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั พีชคณิ ต
สถิติเบื้องต้น ความน่าจะเป็ น (ห้ ามใช้ เครื่ องคิดเลขและไม้ บรรทัดทีม่ สี ู ตรคณิตศาสตร์ )

010101 ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
สังคม 1

ภาษาอังกฤษ
1. Structure (โครงสร้างภาษา) 40 %
- Grammar (ไวยากรณ์)
- Vocabulary (คําศัพท์)
2. Conversation (บทสนทนา) 30 %
3. Reading Comprehension (เนื้อหาการอ่าน) 30 %
ภาษาไทย หลักการสะกดการันต์ (การเขียนคํา) การอ่านคํา การใช้โวหาร และ สํานวน
ต่าง ๆ การเขียนแบบต่าง ๆ (การเขียนโครงการ การเขียนรายงานทางวิชาการ ฯลฯ)
การย่อความ การอ่านเพื่อวิเคราะห์ความและหาสาระสําคัญของเรื่ อง ความรู ้เรื่ องการพูด
ในที่ประชุมชน
สังคม ภูมิศาสตร์ไทย และภูมิศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์ไทยและสากล สังคมวิทยา
เบื้องต้น ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมของสังคมไทย
การเมืองการปกครองของไทย ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกฎหมายของไทย
เหตุการณ์ปัจจุบนั ของไทยและสากล

030108 วิชาชีพเฉพาะ 1

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ความรู ้ทวั่ ไปในสภาวะเศรษฐกิจปั จจุบนั ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การบัญชี กระบวนการจัดเก็บเอกสาร แนวคิดทางการขาย การตลาด ความรู ้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจและแรงงาน

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”

031308 วิชาชีพเฉพาะ 1

031408 วิชาชีพเฉพาะ 1

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ความรู ้ทวั่ ไปในสภาวะเศรษฐกิจปั จจุบนั ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การบัญชี กระบวนการจัดเก็บเอกสาร แนวคิดทางการขาย การตลาด ความรู ้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจและแรงงาน และ
“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”
“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”
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รายละเอียดการรับเข้ าศึกษา 4 ปี โดยการเทียบโอน
ตารางจํานวนทีร่ ับเข้ าศึกษา
ที่

รหัสสาขาวิชา

ชื่ อสาขาวิชา

ภาค

จํานวนรับ

กลุ่มสอบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

30315
30338
30319
30321
30322
30344
30325
30324
30342
30343

การจัดการ-การจัดการทัว่ ไป
การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน
การตลาด-การบริ หารการตลาด
การบัญชี-การบัญชีบริ หาร
การบัญชี-การบัญชีการเงิน
การบัญชี-การสอบบัญชี
การบัญชี-การบัญชีการเงิน
การบัญชี-การบัญชีบริ หาร
ระบบสารสนเทศ -พัฒนาซอฟท์แวร์
ระบบสารสนเทศ-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

15
15
30
20
20
10
10
10
45
17

0315
0315
0319
0321
0321
0321
0321
0321
0325
0325

ตารางวุฒ ิการศึกษาทีร่ ับเข้ าศึกษา
รหัสสาขาวิชา
หลักสู ตร/สาขาวิชา
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี โดยการเทียบโอน
30315,30338
30319
30342, 30343

การจัดการ
การตลาด
ระบบสารสนเทศ

30321, 30322, หลักสู ตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี โดยการเทีย บโอน
30324, 30325, การบัญชี
30344

สมทบ (ส.อ.)
สมทบ (ส.อ.)

ปกติ
สมทบ

วุฒ ิทรี่ ับเข้ าศึกษา
ปวส. บริ หารธุรกิจทุกสาขา
ปวส. บริ หารธุรกิจทุกสาขา
ปวส. บริ หารธุรกิจ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรื อเทียบเท่า
ปวส. สาขาวิชาการบัญชี
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ตารางสอบคัดเลือก กลุ่มสอบ 0315, 0319, 0321, 0325, 0329

วันสอบ
26 มีนาคม 2560

เวลาสอบ

คะแนนเต็ม

09.00 – 11.00 น.

300

11.05 – 12.05 น.
13.30 – 15.30 น.

100
100

รหัสวิชา

วิชาทีส่ อบคัดเลือก

031508,031908, วิชาชีพเฉพาะ 2
032108,032508

010102
020114

ภาษาไทย - สังคม – ภาษาอังกฤษ 2
คณิ ตศาสตร์ 4

ตารางกลุ่มสอบ

กลุ่มสอบ

สาขาวิชา

รหัสวิชาชีพเฉพาะ2

0315

การจัดการ

031508

0319
0321
0325

การตลาด
การบัญชี
ระบบสารสนเทศ

031908
032108
032508

เงื่อนไขในการสมัครเข้ าศึกษาต่ อของนักศึกษา
จัดการเรี ยนการสอน ภาคปกติ วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08.00 - 18.00 น.
จัดการเรี ยนการสอน ภาคสมทบ วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 17.00 - 21.00 น.
ภาคสมทบ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 19.00 น.

ผู้เข้ าสอบมาสายเกินกว่ า 15 นาที ไม่ อนุญาตให้ เข้ าห้ องสอบ
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รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก
รหัสวิชา/ชื่ อวิชา

รายละเอียดวิชาทีส่ อบคัดเลือก

เซต ระบบจํานวน ตรรกศาสตร์ การอ้างเหตุผล การแก้สมการและอสมการ ระบบสมการ
เลขยกกําลัง เมตริ กซ์ ดีเทอร์มิแนนท์ ฟังก์ชนั เอกซ์โพแนนเชียล ฟังก์ชนั ลอการิ ทึม
020114 คณิตศาสตร์ 4
อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั พีชคณิต สถิติเบื้องต้น ความน่าจะเป็ น
(ห้ ามใช้ เครื่ องคิดเลขและไม้ บรรทัดทีม่ สี ู ตรคณิตศาสตร์ )
1. Pronunciation (การออกเสี ยง) 10 %
2 Grammar (ไวยากรณ์) 25 %
010103 ภาษาอังกฤษ 2 3. Conversation (บทสนทนา) 15 %
4. Vocabulary (คําศัพท์) 20 %
5. Reading Comprehension (เนื้อหาการอ่าน) 20 %
6. Writing Ability (ความสามารถในการเขียน) 10 %
ภาษาไทย หลักการสะกดการันต์ (การเขียนคํา) การอ่านคํา การใช้โวหาร ความหมาย
ของคํา และสํานวนต่าง ๆ การเขียนแบบต่าง ๆ (จดหมายราชการ บันทึก การเขียน
โครงการ การเขียนรายงานทางวิชาการ ฯลฯ) การย่อความ การอ่านเพื่อวิเคราะห์ความและ
010102 ภาษาไทย สังคม 2 หาสาระสําคัญของเรื่ อง ความรู ้เรื่ องการพูดในที่ประชุมชน
สังคม ภูมิศาสตร์ไทย และภูมิศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์ไทยและสากล สังคมวิทยา
เบื้องต้น ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจวัฒนธรรมประเพณี ค่านิยมของสังคมไทย
การเมืองการปกครองของไทย ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกฎหมายของไทย เหตุการณ์ปัจจุบนั
ของไทยและสากล

รหัสวิชา/ชื่ อวิชา

รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก

จรรยาบรรณทางธุรกิจ ภาวะผูน้ าํ การจัดการคุณภาพ เทคนิคการ
จัดการสมัยใหม่ แนวคิดการจัดการทัว่ ไปและการบริ หารทรัพยากร
031508 วิชาชีพเฉพาะ 2
มนุษย์ การบริ หารสํานักงาน การสื่ อสารและมนุษย์สมั พันธ์ทาง
ธุรกิจ การวิเคราะห์เชิงปริ มาณขั้นต้น
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การจัดซื้ อ การส่ งเสริ มการตลาด
031908 วิชาชีพเฉพาะ 2
การตลาดบริ การ การศึกษาและการกลัน่ กรอง สถานการณ์
การบัญชีสินทรัพย์ การบัญชีหนี้สิน การบัญชีหา้ งหุน้ ส่ วน
032108 วิชาชีพเฉพาะ 2 การบัญชีบริ ษทั การบัญชีภาษีอากร การสอบบัญชี การบัญชีตน้ ทุน
งานสัง่ ทํา การบัญชีตน้ ทุนช่วง และการบัญชีตน้ ทุนมาตรฐาน

สาขาวิชาทีส่ อบ
คัดเลือก
การจัดการ

การตลาด

การบัญชี

สั ญ ลัก ษณ์ แ ละผัง โปรแกรม (Flowcharts) การเขี ย นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น ระบบปฏิบตั ิการ แฟ้มข้อมูล
ระบบสารสนเทศฯ
032508 วิชาชีพเฉพาะ 2
และฐานข้อมู ล ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ การ
ประยุกต์ใช้งาน และเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนั

หมายเหตุ คณะบริหารธุรกิจ ห้ ามใช้ เครื่ องคํานวณและไม้ บรรทัดทีม่ สี ู ตรทุกชนิด

ระเบียบการสอบคัดเลือกปี การศึกษา 2560

คณะ / สาขาวิชา / คุณวุฒ ิทรี่ ับเข้ าศึกษา
ตารางสอบ



คณะวิศวกรรมศาสตร์

จํานวนรับทีป่ รากฏในระเบียบการฯ
อาจมีการเพิม่ หรื อลดตามแต่ มหาวิทยาลัย จะเห็นสมควร

หากสาขาวิชาใดมีผู้ขนึ้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษารวมแล้ วตํ่ากว่ า 25 คน
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ เปิ ดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น
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แผนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์
ศูนย์พ ระนครเหนือ

ศูนย์พ ระนครเหนือ
1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800
การเดินทาง
รถประจําทางสาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 175, 203, 543
ศูนย์ พระนครเหนือ มทร.พระนคร
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รายละเอียดการรับเข้ าศึกษา หลักสู ตร 4 ปี
ผูส้ มัครเข้าเรี ยนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี การศึกษา 2560 ในหลักสู ตร 4 ปี การเรี ยนในชั้นปี ที่ 1 จะเป็ นการเรี ยนการ
สอนไม่แยกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่ องประดับ และสาขาวิชาวิศวกรรมการบํารุ งรักษาไม่ได้
เข้าร่ วมโครงการเรี ยนรวม ในชั้นปี ที่ 1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะทําการแยกสาขาวิชา เมื่อนักศึกษาเข้าศึกษาในชั้นปี ที่ 2 โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้
1) ผูท้ ี่มีเกรดเฉลี่ยสู งสุดในการศึกษาชั้นปี ที่ 1 จะได้รับสิ ทธิ์ในการเลือกสาขาวิชาก่อน
2) หากนักศึกษามีการถอนการเรี ยนบางรายวิชาในการศึกษาชั้นปี ที่ 1 จะใช้เกณฑ์การแยกสาขาวิชาตามประกาศของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี การศึกษา 2560

ตารางจํานวนทีร่ ับเข้ าศึกษา
ที่

รหัส
สาขาวิชา

1

30400

สาขาวิชา
รับเข้าเรี ยนรวมในชั้นปี ที่ 1
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
- วิศวกรรมเครื่ องกล
- วิศวกรรมอุตสาหการ
- วิศวกรรมไฟฟ้า
- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
-

2

30448

3

30445

4

30438

ภาค

จํานวน กลุ่มสอบ
รับ

ปกติ

240

0401

สมทบ,
พิเศษ

95

0401

ปกติ

20

0401

สมทบ

15

0401

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมการผลิตเครื่ องมือและแม่พมิ พ์

รับเข้าเรี ยนรวมในชั้นปี ที่ 1
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
- วิศวกรรมเครื่ องกล (ภาคสมทบ)
- วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคสมทบ)
- วิศวกรรมโยธา (ภาคสมทบ)
หลักสู ตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
- วิศวกรรมการผลิตเครื่ องประดับ
วิศวกรรมการบํารุ งรักษา
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ตารางวุฒ ิการศึกษาทีร่ ับเข้ าศึกษา
รหัสสาขาวิชา
30400,30448

30445

หลักสู ตร/ สาขาวิชา

วุฒ ิการศึกษาทีร่ ับเข้ าศึกษาต่ อ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี )
ทุกสาขาวิชาที่เปิ ดสอน ทั้งภาคปกติ, ภาคพิเศษ
และภาคสมทบ

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี )
วิศวกรรมการผลิตเครื่ องประดับ

ปวช. ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา
หรื อ เทียบเท่า
ม.6 วิทย์ - คณิ ต
(กรณี ผจู ้ บ ม.6 ไม่ระบุแผนการเรี ยน
ที่สาํ เร็ จการศึกษา จะต้องเรี ยนวิชา
วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ไม่นอ้ ย
กว่า 25 หน่วยกิต)
ปวช. ช่างอุตสาหกรรม หรื อเทียบเท่า
ม.6 ทุกแผนการเรี ยน

ตารางสอบคัดเลือก กลุ่มสอบ 0401
วันสอบ
25 มีนาคม 2560

เวลาสอบ
09.00 – 10.30
10.35 – 12.05
13.00 – 14.30
14.35 – 16.05

น.
น.
น.
น.

คะแนนเต็ม
100
100
100
100

รหัสวิชา
020111
010101
020101
040108

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

หมายเหตุ ภาคสมทบ เรี ยนวันจันทร์ – วันศุกร์ เริ่ มเรี ยนเวลา 13.00 – 19.00 น.
ภาคพิเศษ เรี ยนวันจันทร์ – วันศุกร์ เริ่ มเรี ยนเวลา 08.00 – 16.00 น.
ตารางกลุ่มสอบ

กลุ่มสอบ
0401

สาขาวิชา
ทุกสาขาวิชาที่เปิ ดสอนในหลักสู ตร 4 ปี ทั้งภาคปกติ, ภาคพิเศษ
และภาคสมทบ

รหัสวิชาชีพเฉพาะ 1
040108

ผู้เข้ าสอบมาสายเกินกว่ า 15 นาที ไม่ อนุญาตให้ เข้ าห้ องสอบ
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รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก
รหัสวิชา/ชื่ อวิชา
020111 คณิ ตศาสตร์ 1

010101 ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
สังคม 1

020101 วิทยาศาสตร์ 1

รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก
เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชนั ระบบจํานวน เลขยกกําลัง จํานวนเชิงซ้อน การแก้สมการ
และอสมการ การแปรผัน ตรรกศาสตร์เบื้องต้น สถิติเบื้องต้น วิธีเรี ยงสับเปลี่ยน
วิธีจดั หมู่ ทฤษฎีความน่าจะเป็ นเบื้องต้น ทฤษฎีบททวินาม ฟังก์ชนั ชนิดต่าง ๆ
เรขาคณิ ตวิเคราะห์เบื้องต้น ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพนั ธ์และอินทิเกรตของ
ฟังก์ชนั พีชคณิ ต (ห้ ามใช้ เครื่ องคิดเลขและไม้ บรรทัดที่มสี ู ตรคณิตศาสตร์ )
ภาษาอังกฤษ
1. Structure (โครงสร้างภาษา) 40 %
- Grammar (ไวยากรณ์)
- Vocabulary (คําศัพท์)
2. Conversation (บทสนทนา) 30 %
3. Reading Comprehension (เนื้อหาการอ่าน) 30 %
ภาษาไทย หลักการสะกดการันต์ (การเขียนคํา) การอ่านคํา การใช้โวหารและ
สํานวนต่าง ๆ การเขียนแบบต่าง ๆ (การเขียนโครงการ การเขียนรายงานทาง
วิชาการ ฯลฯ) การย่อความ การอ่านเพื่อวิเคราะห์ความ และหาสาระสําคัญ
ความรู ้เรื่ องการพูดในที่ประชุมชน
สั งคม ภูมิศาสตร์ไทย และภูมิศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์ไทยและสากล สังคม
วิทยาเบื้องต้น ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมของ
สังคมไทย การเมืองการปกครองของไทย ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกฎหมายของไทย
เหตุการณ์ปัจจุบนั ของไทยและสากล
กลศาสตร์ (สถิตย์ศาสตร์และพลศาสตร์ ) ความร้อน อุณหพลศาสตร์ คลื่น แสง
เสี ยง แม่เหล็กไฟฟ้า ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ สสาร
ธาตุ สารประกอบ สารละลาย คอลอยด์ ปฏิกิริยาเคมี กรด-เบส-เกลือ สารอินทรี ย ์
แร่ เชื้อเพลิง

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น คณิ ตศาสตร์วิศวกรรม วิทยาศาสตร์วิศวกรรม เคมีอตุ สาหกรรม
040108 วิชาชีพเฉพาะ 1 วัสดุวิศวกรรมและพื้นฐานทางวิศวกรรม

หมายเหตุ ห้ ามใช้ เครื่ องคํานวณและไม้ บรรทัดทีม่ ีสูตรทุกชนิด
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รายละเอียดการรับเข้ าศึกษาหลักสู ตร 4 ปี โดยการเทียบโอน
ตารางจํานวนทีร่ ับเข้ าศึกษา
ที่ รหัสสาขาวิชา

สาขาวิชา

ภาค

จํานวนรับ กลุ่มสอบ

1

30412

วิศวกรรมอุตสาหการ

ปกติ

15

0412

2

30442

วิศวกรรมไฟฟ้า

สมทบ

15

0413

3

30443

วิศวกรรมเครื่ องกล

สมทบ

25

0414

5

30444

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

สมทบ

25

0415

ตารางวุฒ ิการศึกษาทีร่ ับเข้ าศึกษา
รหัส
สาขาวิชา

หลักสู ตร/สาขาวิชา

วุฒ ิทรี่ ับเข้ าศึกษาต่ อ

วิศ วกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี โดยการเทียบโอน
30412

วิศวกรรมอุตสาหการ

30442

วิศวกรรมไฟฟ้า

30443

วิศวกรรมเครื่ องกล

30444

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิชาช่างโลหะ
ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างเครื่ องมือกล ช่าง
เครื่ องกล ช่างเขียนแบบเครื่ องกล ช่างกลโลหะ
ช่าง Tool and Die ช่างเทคนิคการหล่อ ช่างท่อ
และประสาน ช่างเครื่ องจักรกลอัตโนมัติ ช่าง
เทคนิคการผลิตหรื อเทียบเท่า
ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง สาขาไฟฟ้า
อุตสาหกรรม สาขาเครื่ องมือวัดหรื อเทียบเท่า
เข้าศึกษาโดยการเทียบโอนหน่วยกิต
ปวส. สายวิชาช่างยนต์ เทคนิคยานยนต์ ช่าง
จักรกลหนัก ช่างกลเรื อ ช่างกลเกษตร ช่าง
เครื่ องกล ช่างเครื่ องทําความเย็นและปรับอากาศ
(คุณวุฒิ ปวช. มาจากช่างยนต์) หรื อเทียบเท่า
ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรี ยน
ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อเทียบเท่า
ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรี ยน

** ทุกสาขาวิชาในหลักสู ตร นักศึกษาจะต้ องฝึ กงาน 1 ภาคการศึกษา **
หมายเหตุ สําหรับนักศึกษาที่เรี ยนนอกเวลาราชการ และมีงานทําประจําสามารถใช้ที่ทาํ งานปัจจุบนั เป็ นสถานที่
ฝึ กงานได้ ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของภาควิชา ข้าราชการหรื อผูท้ ี่มีงานประจํา ต้องได้รับอนุญาตจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาให้ฝึกงานในสถานประกอบการ
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ตารางสอบคัดเลือกเข้ าศึกษาต่ อ กลุ่มสอบ 0412, 0413, 0414, 0415

วันสอบ
26 มีนาคม 2560

เวลาสอบ

จํานวนข้ อ

09.00 – 11.00 น.

300

11.05 – 12.05 น.
13.00 – 14.30 น.
14.35 – 16.05 น.

100
100
100

รหัสวิชา

วิชาทีส่ อบคัดเลือก

041208,041308 วิชาชีพเฉพาะ 2
041408,041508

010102
020113
020103

ภาษาไทย - สังคม – ภาษาอังกฤษ 2
คณิ ตศาสตร์ 3
วิทยาศาสตร์ 3

ตารางกลุ่มสอบ

กลุ่มสอบ

สาขาวิชา

รหัสวิชาชีพเฉพาะ 2

0412

วิศวกรรมอุตสาหการ

041208

0413

วิศวกรรมไฟฟ้า

041308

0414

วิศวกรรมเครื่ องกล

041408

0415

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

041508

ผู้เข้ าสอบมาสายเกินกว่ า 15 นาที ไม่ อนุญาตให้ เข้ าห้ องสอบ
รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก
รหัสวิชา/ชื่ อวิชา

รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก

ภาษาอังกฤษ
1. Pronunciation (การออกเสี ยง) 10 %
2. Grammar (ไวยากรณ์) 25 %
3. Conversation (บทสนทนา) 15 %
4. Vocabulary (คําศัพท์) 20 %
5. Reading Comprehension (เนื้อหาการอ่าน) 20 %
6. Writing Ability (ความสามารถในการเขียน) 10 %
ภาษาไทย หลักการสะกดการันต์ (การเขียนคํา) การอ่านคํา การใช้โวหารความหมาย
ของคํา และสํานวนต่าง ๆ การเขียนแบบต่าง ๆ (จดหมายราชการ บันทึก การเขียน
010102 ภาษาไทย – สังคม
โครงการ การเขียนรายงานทางวิชาการ ฯลฯ) การย่อความ การอ่านเพื่อวิเคราะห์ความ
- อังกฤษ 2
และหาสาระสําคัญของเรื่ อง ความรู ้เรื่ องการพูดในที่ประชุมชน
สั งคม ภูมิศาสตร์ไทย และภูมิศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์ไทยและสากล สังคม
วิทยาเบื้องต้น ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมของ
สังคมไทย การเมืองการปกครองของไทย ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกฎหมายของไทย
เหตุการณ์ปัจจุบนั ของไทยและสากล
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020113 คณิ ตศาสตร์ 3

020103 วิทยาศาสตร์ 3

041208 วิชาชีพเฉพาะ 2

041308 วิชาชีพเฉพาะ 2

041408 วิชาชีพเฉพาะ 2

041508 วิชาชีพเฉพาะ 2
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เซต ระบบจํานวน การแก้สมการและอสมการ เลขยกกําลัง สถิติเบื้องต้น
ความสัมพันธ์ฟังก์ชนั ลอการิ ทึม ฟังก์ชนั เอกซ์โพแนนเซียล ทฤษฎีบททวินาม ลําดับ
และอนุกรม วิธีเรี ยงสับเปลี่ยน วิธีจดั หมู่และทฤษฎีความน่าจะเป็ นเบื้องต้น
(ห้ ามใช้ เครื่ องคิดเลขและไม้ บรรทัดทีม่ สี ู ตรคณิตศาสตร์ )
กลศาสตร์ (สถิตย์ศาสตร์และพลศาสตร์ ) ความร้อน และอุณหพลศาสตร์ คลื่น
แสง เสี ยง แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ธาตุสารประกอบ พันธะเคมี สารละลาย กรด-เบส-เกลือ และ
การกัดกร่ อน อินทรี ยเ์ คมีเบื้องต้น พลาสติก ยาง ปิ โตรเลียม
สถิติ การวัดละเอียดและตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพ
การศึกษางาน ระบบงานสวม การประเมินค่า โลหะ
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิทยา การออกแบบแม่พมิ พ์/กระบวนการผลิต งานเชื่อม
และงานเครื่ องมือกล
วงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่ องมือวัดไฟฟ้า เครื่ องกล
ไฟฟ้ากระแสตรงและสลับ หม้อแปลงไฟฟ้า การควบคุม
วิศวกรรมไฟฟ้า
มอเตอร์ไฟฟ้า การส่ งและการจ่ายไฟฟ้า การออกแบบ
ระบบส่ องสว่าง
กลศาสตร์ วิศวกรรม กลศาสตร์ของแข็ง เทอร์โมไดนามิกส์
กลศาสตร์ ของไหล กลศาสตร์ยานยนต์ ระบบนิวแมติกส์
วิศวกรรมเครื่ องกล
และไฮดรอลิกส์ เครื่ องยนต์สนั ดาปภายใน การทําความเย็น
และปรับอากาศ เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
วงจรไฟฟ้า เครื่ องมือและการวัดอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์ ดิจิตอลเทคนิค วงจรอิเล็กทรอนิกส์
ไมโครโปรเซสเซอร์ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า หลักการสื่ อสาร และโทรคมนาคม

หมายเหตุ ห้ ามใช้ เครื่ องคํานวณและไม้ บรรทัดทีม่ สี ู ตรทุกชนิด
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รายละเอียดการรับเข้ าศึกษาหลักสู ตร 2 ปี ต่ อเนื่อง
ตารางจํานวนทีร่ ับเข้ าศึกษา
ที่ รหัสสาขาวิชา
1

30446

สาขาวิชา

ภาค

เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความ
ยัง่ ยืน

ปกติ

จํานวนรับ กลุ่มสอบ
35

0446

ตารางวุฒ ิการศึกษาทีร่ ับเข้ าศึกษา
รหัส
สาขาวิชา

หลักสู ตร/สาขาวิชา

วุฒ ิทรี่ ับเข้ าศึกษาต่ อ

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี โดยการเทียบโอน
30446

เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยัง่ ยืน

สําเร็ จการศึกษาระดับอนุปริ ญญา หรื อระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) หรื อ
เทียบเท่า ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม

** ทุกสาขาวิชาในหลักสู ตร นักศึกษาจะต้ องฝึ กงาน 1 ภาคการศึกษา**
หมายเหตุ สําหรับนักศึกษาที่เรี ยนนอกเวลาราชการและมีงานทําประจําสามารถใช้ที่ทาํ งานปัจจุบนั เป็ นสถานที่ฝึกงานได้
ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของภาควิชา ข้าราชการหรื อผูท้ ี่มีงานประจํา ต้องได้รับอนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชาใน
สถานประกอบการ
ตารางสอบคัดเลือกเข้ าศึกษาต่ อ กลุ่มสอบ

วันสอบ
26 มีนาคม 2560

เวลาสอบ

จํานวนข้ อ

รหัสวิชา

09.00 – 11.00 น.
11.05 – 12.05 น.
13.00 – 14.30 น.
14.35 – 16.05 น.

300
100
100
100

030446

010102
020113
020103

วิชาทีส่ อบคัดเลือก
วิชาชีพเฉพาะ 2
ภาษาไทย - สังคม – ภาษาอังกฤษ 2
คณิ ตศาสตร์ 3
วิทยาศาสตร์ 3

ตารางกลุ่มสอบ

กลุ่มสอบ
0446

สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยัง่ ยืน

รหัสวิชาชีพเฉพาะ 2
030446
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รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก
รหัสวิชา/ชื่ อวิชา

รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก

ภาษาอังกฤษ
1. Pronunciation (การออกเสี ยง) 10 %
2. Grammar (ไวยากรณ์) 25 %
3. Conversation (บทสนทนา) 15 %
4. Vocabulary (คําศัพท์) 20 %
5. Reading Comprehension (เนื้อหาการอ่าน) 20 %
6. Writing Ability (ความสามารถในการเขียน) 10 %
ภาษาไทย หลักการสะกดการันต์ (การเขียนคํา) การอ่านคํา การใช้โวหารความหมาย
010102 ภาษาไทย – สังคม
ของคํา และสํานวนต่าง ๆ การเขียนแบบต่าง ๆ (จดหมายราชการ บันทึก การเขียน
- อังกฤษ 2
โครงการ การเขียนรายงานทางวิชาการ ฯลฯ) การย่อความ การอ่านเพื่อวิเคราะห์ความ
และหาสาระสําคัญของเรื่ อง ความรู ้เรื่ องการพูดในที่ประชุมชน
สั งคม ภูมิศาสตร์ไทย และภูมิศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์ไทยและสากล สังคม
วิทยาเบื้องต้น ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมของ
สังคมไทย การเมืองการปกครองของไทย ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกฎหมายของไทย
เหตุการณ์ปัจจุบนั ของไทยและสากล
เซต ระบบจํานวน การแก้สมการและอสมการ เลขยกกําลัง สถิติเบื้องต้น
ความสัมพันธ์ฟังก์ชนั ลอการิ ทึม ฟังก์ชนั เอกซ์โพแนนเซียล ทฤษฎีบททวินาม ลําดับ
020113 คณิ ตศาสตร์ 3
และอนุกรม วิธีเรี ยงสับเปลี่ยน วิธีจดั หมู่และทฤษฎีความน่าจะเป็ นเบื้องต้น
(ห้ ามใช้ เครื่ องคิดเลขและไม้ บรรทัดทีม่ สี ู ตรคณิตศาสตร์ )
กลศาสตร์ (สถิตย์ศาสตร์และพลศาสตร์ ) ความร้อน และอุณหพลศาสตร์ คลื่น
แสง เสี ยง แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และ
020103 วิทยาศาสตร์ 3
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ธาตุสารประกอบ พันธะเคมี สารละลาย กรด-เบส-เกลือ และ
การกัดกร่ อน อินทรี ยเ์ คมีเบื้องต้น พลาสติก ยาง ปิ โตรเลียม
เคมีอุตสาหกรรม วัสดุวิศวกรรม ฟิ สิ กส์
เทคโนโลยีวิศวกรรม
และพื้นฐานทางวิศวกรรม
นวัตกรรมเพื่อความยัง่ ยืน
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เงื่อนไขในการสมัครเข้ าศึกษาต่ อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1. การจัดการเรี ยนการสอน (หลักสู ตร 4 ปี )
1.1 ภาคปกติ จัดการเรี ยนการสอนในเวลาราชการ เวลา 08.00 - 17.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์
1.2 ภาคพิเศษ จัดการเรี ยนการสอนในเวลาราชการ เวลา 08.00 – 17.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 13.00 - 21.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์
1.3 ภาคสมทบ จัดการเรี ยนการสอน
และวันเสาร์ หรื อ วันอาทิตย์
**สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาคพิเศษ ในชั้นปี 1 เรี ยนรวมกับภาคสมทบ และเมื่อขึ้นปี 2 จะเรี ยนแบบภาคพิเศษ**
2. การจัดการเรี ยนการสอน (หลักสู ตรเทียบโอน)
2.1 ภาคปกติ จัดการเรี ยนการสอนในเวลาราชการ เวลา 08.00 – 17.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์
2.2 ภาคสมทบ จัดการเรี ยนการสอน
เวลา 17.30 – 21.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08.00 – 16.30 น. และวันอาทิตย์

ระเบียบการสอบคัดเลือกปี การศึกษา 2560

คณะ / สาขาวิชา / คุณวุฒ ิทรี่ ับเข้ าศึกษา
ตารางสอบ



คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม

จํานวนรับที่ปรากฏในระเบียบการฯ
อาจมีการเพิม่ หรื อลดตามแต่ มหาวิทยาลัย จะเห็นสมควร

หากสาขาวิชาใดมีผู้ขนึ้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษารวมแล้ วตํ่ากว่ า 25 คน
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ เปิ ดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น
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แผนทีค่ ณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม
ศูนย์ เทเวศร์

ศูนย์ เทเวศร์
399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300

ศูนย์ เทเวศร์ มทร.พระนคร

การเดินทาง
รถประจําทางสาย : 3, 9, 16, 19, 23, 30, 32, 33, 43, 49, 53, 64, 65, 72, 99, 110
รถปรับอากาศประจําทางสาย : ปอ.16, ปอ.23, ปอ.64, ปอ.505, ปอ.516, ปอ.524
เรื อด่วนเจ้าพระยาทุกลํา ลงท่าเรื อเทเวศร์
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รายละเอียดการรับเข้ าศึกษา หลักสู ตร 5 ปี
ตารางจํานวนที่รับเข้ าศึกษา
ที่
1
2
3
4
5

รหัสสาขาวิชา
30501
30502
30503
30504
30505

สาขาวิชา / วิชาเอก
วิศวกรรมเครื่ องกล - เครื่ องกล
วิศวกรรมเครื่ องกล - อุตสาหการ
วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากําลัง
วิศวกรรมไฟฟ้า - คอมพิวเตอร์
วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ตารางวุฒ ิการศึกษาทีร่ ับเข้ าศึกษา
รหัสสาขาวิชา
หลักสู ตร/สาขาวิชา
ครุ ศาสตร์ อตุ สาหกรรมบัณฑิต ( 5 ปี )
30501
วิศวกรรมเครื่ องกล – เครื่ องกล
30502
วิศวกรรมเครื่ องกล - อุตสาหการ
30503
30504
30505

วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากําลัง
วิศวกรรมไฟฟ้า - คอมพิวเตอร์
วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ตารางสอบคัดเลือก กลุ่มสอบ 0501
วันสอบ
เวลาสอบ
09.00 – 10.30 น.
10.35 – 12.05 น.
25 มีนาคม 2560
13.00 – 14.30 น.
14.35 – 16.05 น.
ตารางกลุ่มสอบ
กลุ่มสอบ

0501

คะแนนเต็ม
100
100
100
100

ภาค
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

วิศวกรรมเครื่ องกล - เครื่ องกล
วิศวกรรมเครื่ องกล - อุตสาหการ
วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากําลัง
วิศวกรรมไฟฟ้า - คอมพิวเตอร์
วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

กลุ่มสอบ
0501
0501
0501
0501
0501

วุฒ ิทรี่ ับเข้ าศึกษา
ม.6 วิทย์ – คณิต , ม. 6 ศิลป์ – คํานวณ
,ม.6 ศิลป์ – ภาษา
ปวช. สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา
หรื อเทียบเท่า
ม.6 วิทย์ – คณิต , ม. 6 ศิลป์ – คํานวณ
,ม.6 ศิลป์ – ภาษา
ปวช. สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา
หรื อเทียบเท่า , คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

รหัสสาขาวิชา
020111
010101
020101
050108

สาขาวิชา / วิชาเอก

จํานวนรับ
10
10
10
10
10

วิชาทีส่ อบคัดเลือก
คณิตศาสตร์ 1
ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย – สังคม 1
วิทยาศาสตร์ 1
วิชาชีพเฉพาะ 1
รหัสวิชาชีพเฉพาะ 1

050108

ผู้เข้ าสอบมาสายเกินกว่ า 15 นาที ไม่ อนุญาตให้ เข้ าห้ องสอบ
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รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก
รหัสวิชา/ชื่ อวิชา

รายละเอียดวิชาที่สอบคัดเลือก

020111 คณิตศาสตร์ 1

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

010101 ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
สังคม 1

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 ความรู ้เรื่ องการพูดในที่ประชุมชน
สังคม ภูมิศาสตร์ไทยและภูมิศาสตร์ สากล ประวัติศาสตร์ ไทยและสากล สังคมวิทยาเบื้องต้น
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมของสังคมไทย การเมือง การ
ปกครองของไทย ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกฎหมายของไทย เหตุการณ์ปัจจุบนั ของไทยและสากล

กลศาสตร์ (สถิตศาสตร์และพลศาสตร์) ความร้อน อุณหพลศาสตร์ คลื่น แสง เสี ยง
แม่เหล็กไฟฟ้า ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ สสาร ธาตุ
020101 วิทยาศาสตร์ 1
สารประกอบ สารละลาย คอลอยด์ ปฏิกิริยาเคมี กรด-เบส-เกลือ สารอินทรี ย ์
แร่ เชื้อเพลิง
050108 วิชาชีพเฉพาะ 1

วัสดุช่าง การเขียนแบบเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ความรู ้ทวั่ ไป
และความถนัดทางวิชาชีพครู
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รายละเอียดการรับเข้ าศึกษา หลักสู ตรต่ อเนื่อง
ตารางจํานวนที่รับเข้ าศึกษา
ที่
1
2

รหัสสาขาวิชา
สาขาวิชา / วิชาเอก
30506
วิศวกรรมเครื่ องกล - เครื่ องกล
30507
วิศวกรรมเครื่ องกล - อุตสาหการ

ภาค
ปกติ
ปกติ

ตารางวุฒ ิการศึกษาทีร่ ับเข้ าศึกษา
รหัสสาขาวิชา
หลักสู ตร/สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่ อเนื่อง)
30506
วิศวกรรมเครื่ องกล – เครื่ องกล

30507

ตารางกลุ่มสอบ
กลุ่มสอบ
0503

คะแนนเต็ม
300
100
100
100

ปวส. ช่างอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาช่างยนต์
ช่างเครื่ องจักรกลหนัก ช่างเครื่ องกล
การเกษตร หรื อเทียบเท่า
ปวส.สายช่างอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาช่าง
กลโรงงาน ช่างโลหะ ช่างยนต์
ช่างเทคโนโลยีการผลิต ช่างท่อและ
ประสาน ช่างกลเรื อ ช่างเชื่อมโลหะแผ่น
ช่างเขียนแบบเครื่ องกล ช่างเครื่ องมือกล
ช่างผลิตเครื่ องมือและแม่พมิ พ์ ช่างเทคนิค
การผลิต ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่าง
ออกแบบการผลิต และช่างโลหะวิทยา
หรื อเทียบเท่า

รหัสสาขาวิชา
050308,050408

สาขาวิชา / วิชาเอก
วิศวกรรมเครื่ องกล - เครื่ องกล
วิศวกรรมเครื่ องกล - อุตสาหการ

กลุ่มสอบ
0503
0503

วุฒ ิทรี่ ับเข้ าศึกษา

วิศวกรรมเครื่ องกล - อุตสาหการ

ตารางสอบคัดเลือก กลุ่มสอบ 0503
วันสอบ
เวลาสอบ
09.00 – 11.00 น.
26 มีนาคม 2560
11.05 – 12.05 น.
13.00 – 14.30 น.
14.35 – 16.05 น.

จํานวนรับ
10
10

010102
020113
020103

วิชาทีส่ อบคัดเลือก
วิชาชีพเฉพาะ 2
ภาษาไทย-สังคม-ภาษาอังกฤษ 2
คณิ ตศาสตร์ 3
วิทยาศาสตร์ 3
รหัสวิชาชีพ เฉพาะ 2
050308
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เงื่อนไขในการสมัครเข้ าศึกษาต่ อของนักศึกษา
จัดการเรี ยนการสอน ภาคปกติ เรี ยนวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. ที่ศูนย์เทเวศร์
จัดการเรี ยนการสอน ภาคสมทบ เรี ยนที่เทเวศร์ 50 % และเรี ยนที่ (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี 50 %
กลุ่มที่ 1

เรี ยนวันเสาร์ – วันอาทิตย์
เวลา 08.00 – 20.00 น.
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี
และเรี ยนที่คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม (เทเวศร์) กรุ งเทพฯ

ระเบียบการสอบคัดเลือกปี การศึกษา 2560

50


คณะ / สาขาวิชา / คุณวุฒ ิทรี่ ับเข้ าศึกษา
ตารางสอบ



คณะอุตสาหกรรมสิ่ งทอและออกแบบแฟชั่น

จํานวนรับทีป่ รากฏในระเบียบการฯ
อาจมีการเพิม่ หรื อลดตามแต่ มหาวิทยาลัย จะเห็นสมควร

หากสาขาวิชาใดมีผ้ ูขนึ้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษารวมแล้ วตํ่ากว่ า 25 คน
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ เปิ ดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น

ระเบียบการสอบคัดเลือกปี การศึกษา 2560

แผนทีค่ ณะอุตสาหกรรมสิ่ งทอและออกแบบแฟชั่น
ศูนย์พ ณิชยการพระนคร

ศูนย์ พ ณิชยการพระนคร
88 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร 10300
(คณะบริ หารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์)

ศูนย์ พณิชยการพระนคร มทร.พระนคร

517 ถ.นครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร 10300
(คณะอุตสาหกรรมสิ่ งทอและออกแบบแฟชัน่ )
การเดินทาง รถประจําทางสาย : 5, 10, 16, 23, 99, 157, 201
รถปรับอากาศประจําทางสาย : ปอ.16, ปอ.23, ปอ.505, ปอ.509, ปอ.171
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รายละเอียดการรับเข้ าศึกษา หลักสู ตร 4 ปี
ตารางจํานวนที่รับเข้ าศึกษา

ที่ รหัสสาขาวิชา
1
2
3
4

30601
30603
30604
30606

สาขาวิชา
เทคโนโลยีเสื้ อผ้า
ออกแบบแฟชัน่ และสิ่ งทอ
ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ

ภาค

จํานวนรับ

กลุ่มสอบ

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

10
20
10
10

0601
0601
0601
0602

ตารางวุฒ ิการศึกษาที่รับเข้ าศึกษา

รหัส
สาขาวิชา

หลักสู ตร/สาขาวิชา

วุฒ ิทรี่ ับเข้ าศึกษา

เทคโนโลยีบัณทิต (4 ปี )
เทคโนโลยีเสื้ อผ้า
ออกแบบแฟชัน่ และสิ่ งทอ
ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ

30601
30603
30604
30606

ปวช. ทุกสาขาวิชา ม.6 ทุกแผนการเรี ยนหรื อเทียบเท่า
ปวช. ทุกสาขาวิชา ม.6 ทุกแผนการเรี ยนหรื อเทียบเท่า
ปวช. ทุกสาขาวิชา ม.6 ทุกแผนการเรี ยนหรื อเทียบเท่า
ปวช. สายช่างอุตสาหกรรม
ม.6 ทุกแผนการเรี ยน หรื อเทียบเท่า

หมายเหตุ สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ผู้เรียนต้ องตาไม่ บอดสี
ตารางสอบคัดเลือก กลุ่มสอบ 0601 ,0602

วันสอบ

เวลา

คะแนนเต็ม

รหัสวิชา

25 มีนาคม 2560

09.00 – 10.30 น.
1035 – 12.05 น.
13.00 – 14.30 น.
14.35 – 16.05 น.

100
100
100
100

020111
010101
020101

วิชาทีส่ อบคัดเลือก

คณิ ตศาสตร์ 1
ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคม 1
วิทยาศาสตร์ 1
060108,060208 วิชาชีพเฉพาะ 1

ตารางกลุ่มสอบ

กลุ่มสอบ
0601
0602

สาขาวิชา
เทคโนโลยีเสื้ อผ้า
ออกแบบแฟชัน่ และสิ่ งทอ
ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ

รหัสวิชาชีพ เฉพาะ 1
060108
060208

ผู้เข้ าสอบมาสายเกินกว่ า 15 นาที ไม่ อนุญาตให้ เข้ าห้ องสอบ

ระเบียบการสอบคัดเลือกปี การศึกษา 2560
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รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก
รหัสวิชา/ชื่ อวิชา

รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก

เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชนั่ ระบบจํานวน เลขยกกําลัง จํานวนเชิงซ้อน การแก้
สมการและอสมการ การแปรผัน ตรรกศาสตร์เบื้องต้น สถิติเบื้องต้น วิธีเรี ยง
020111 คณิตศาสตร์ 1 สับเปลี่ยน วิธีจดั หมู่ ทฤษฎีความน่าจะเป็ นเบื้องต้น ทฤษฎีบททวินาม ฟังก์ชนั ชนิด
ต่างๆ เรขาคณิ ตวิเคราะห์เบื้องต้น ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพนั ธ์และอินทิเกรตของ
ฟังก์ชนั่ พีชคณิ ต (ห้ ามใช้ เครื่ องคิดเลขและไม้ บรรทัดทีม่ สี ู ตรคณิตศาสตร์ )
ภาษาอังกฤษ

010101 ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
สังคม 1

1. Structure (โครงสร้างภาษา) 40 %
- Grammar (ไวยากรณ์)
- Vocabulary (คําศัพท์)
2. Conversation (บทสนทนา) 30 %
3. Reading Comprehension (เนื้อหาการอ่าน) 30 %
ภาษาไทย หลักการสะกดการันต์ (การเขียนคํา) การอ่านคํา การใช้โวหาร และ
สํานวนต่าง ๆ การเขียนแบบต่าง ๆ (การเขียนโครงการ การเขียนรายงานทางวิชาการ ฯลฯ )
การย่อความ การอ่านเพื่อวิเคราะห์ความ และหาสาระสําคัญของเรื่ อง ความรู ้เรื่ องการ
พูดในที่ประชุมชน
สังคม ภูมิศาสตร์ไทย และภูมิศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์ไทยและสากล สังคม
วิทยาเบื้องต้น ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมของ
สังคมไทย การเมืองการปกครองของไทย ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกฎหมายของไทย
เหตุการณ์ปัจจุบนั ของไทยและสากล

กลศาสตร์ สถิตย์ศาสตร์ และพลศาสตร์ ความร้อน อุณหพลศาสตร์ คลื่น แสง เสี ยง
แม่เหล็กไฟฟ้า ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ สสาร ธาตุ
020101 วิทยาศาสตร์ 1
สารประกอบ สารละลาย คอลลอยด์ ปฏิกริ ยาเคมี กรด-เบส-เกลือ สารอินทรี ย ์
แร่ เชื้อเพลิง
060108 วิชาชีพเฉพาะ 1 ทฤษฎีสี ทฤษฎีทางศิลปะและการออกแบบ ความรู ้เบื้องต้นทางสิ่ งทอ
วิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน ทฤษฎีสี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ความรู ้พ้นื ฐานทางด้านสิ่ งทอ
060208 วิชาชีพเฉพาะ1
และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทางด้านสิ่ งทอ

ระเบียบการสอบคัดเลือกปี การศึกษา 2560

คณะ / สาขาวิชา / คุณวุฒ ิทรี่ ับเข้ าศึกษา
ตารางสอบ



คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

จํานวนรับทีป่ รากฏในระเบียบการฯ
อาจมีการเพิม่ หรื อลดตามแต่ มหาวิทยาลัย จะเห็นสมควร

หากสาขาวิชาใดมีผู้ขนึ้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษารวมแล้ วตํ่ากว่ า 25 คน
มหาวิทยาลัย ขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ เปิ ดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น
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แผนที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ศูนย์ โชติเวช

ศูนย์ โชติเวช
168 ถ.ศรี อยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300

ศูนย์โชติเวช มทร.พระนคร

การเดินทาง
รถประจําทางสาย : 3, 9, 16, 19, 23, 30, 32, 33, 43, 49, 53, 64, 65, 72, 99, 110
รถปรับอากาศประจําทางสาย : ปอ.16, ปอ.23, ปอ.64, ปอ.505, ปอ.516, ปอ.524
เรื อด่วนเจ้าพระยาทุกลํา ลงท่าเรื อเทเวศร์

ระเบียบการสอบคัดเลือกปี การศึกษา 2560
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รายละเอียดการรับเข้ าศึกษา หลักสู ตร 4 ปี
ตารางจํานวนทีร่ ับเข้ าศึกษา
ที่

รหัสสาขาวิชา

1

30712

2

สาขาวิชา

ภาค

จํานวนรับ

กลุ่มสอบ

การออกแบบเครื่ องแต่งกายแฟชัน่

ปกติ

15

0701

30702

อาหารและโภชนาการ

ปกติ

60

0701

3

30703

อุตสาหกรรมการบริ การอาหาร

ปกติ

15

0701

4

30704

การบริ หารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

ปกติ

30

0701

5

30705

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

ปกติ

30

0705

6

30733

อุตสาหกรรมการบริ การอาหาร (TG)

ปกติ

15

0701

ตารางวุฒ ิการศึกษาทีร่ ับเข้ าศึกษา
รหัสสาขาวิชา
30701
30702
30703
30704
30705

หลักสู ตร/สาขาวิชา
คหกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี )
การออกแบบเครื่ องแต่งกายแฟชัน่
อาหารและโภชนาการ
อุตสาหกรรมการบริ การอาหาร
การบริ หารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี )
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

วุฒ ิทรี่ ับเข้ าศึกษา

ปวช. ทุกสาขาวิชา
ม.6 ทุกแผนการเรี ยน หรื อเทียบเท่า

ม.6 วิทย์ - คณิต เท่านั้น

ตารางสอบคัดเลือก กลุ่มสอบ 0701
วันสอบ
25 มีนาคม 2560

เวลาสอบ
09.00 – 10.30 น.
10.35 – 12.05 น.
13.30 – 15.30 น.

คะแนนเต็ม
100
100
100

รหัสสาขาวิชา
วิชาทีส่ อบคัดเลือก
020102
วิทยาศาสตร์ 2
010101
ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย – สังคม 1
070108
วิชาชีพเฉพาะ 1

ระเบียบการสอบคัดเลือกปี การศึกษา 2560

ตารางสอบคัดเลือก กลุ่มสอบ 0705
วันสอบ
เวลา
09.00 – 10.30
10.35 – 12.05
25 มีนาคม 2560
13.00 – 14.30
14.35 – 16.05

น.
น.
น.
น.

คะแนนเต็ม
100
100
100
100

รหัสวิชา
020111
010101
020101
070508
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วิชาทีส่ อบคัดเลือก
คณิตศาสตร์ 1
ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคม 1
วิทยาศาสตร์ 1
วิชาชีพเฉพาะ 1

ตารางกลุ่มสอบ
กลุ่มสอบ
0701
0705

สาขาวิชา
การออกแบบเครื่ องแต่งกายแฟชัน่
อาหารและโภชนาการ
อุตสาหกรรมการบริ การอาหาร
การบริ หารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

รหัสวิชาชีพ เฉพาะ 1
070108
070508

ผู้เข้ าสอบมาสายเกินกว่ า 15 นาที ไม่ อนุญาตให้ เข้ าห้ องสอบ

รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก
รหัสวิชา/ชื่ อวิชา
020111 คณิตศาสตร์ 1

รายละเอียดวิชาทีส่ อบคัดเลือก
เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชนั ระบบจํานวน เลขยกกําลัง จํานวนเชิงซ้อน การแก้สมการ
และอสมการ การแปรผัน ตรรกศาสตร์เบื้องต้น สถิติเบื้องต้น วิธีเรี ยงสับเปลี่ยน วิธีจดั
หมู่ ทฤษฎีความน่าจะเป็ นเบื้องต้น ทฤษฎีบททวินาม ฟังก์ชนั ชนิดต่าง ๆ เรขาคณิ ต
วิเคราะห์ เบื้องต้น ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพนั ธ์และอินทิเกรตของฟังก์ชนั พีชคณิต
(ห้ ามใช้ เครื่ องคิดเลขและไม้ บรรทัดทีม่ สี ู ตรคณิตศาสตร์ )

ระเบียบการสอบคัดเลือกปี การศึกษา 2560
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รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก
รหัสวิชา/ชื่ อวิชา

รายละเอียดวิชาทีส่ อบคัดเลือก

010101 ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
สังคม 1

ภาษาอังกฤษ
1.) Structure (โครงสร้างภาษา) 40 %
- Grammar (ไวยากรณ์)
- Vocabulary (คําศัพท์)
2.) Conversation (บทสนทนา) 30 %
3.) Reading Comprehension (เนื้อหาการอ่าน) 30 %
ภาษาไทย หลักการสะกดการันต์ (การเขียนคํา) การอ่านคํา การใช้โวหาร และ
สํานวนต่างๆ การเขียนแบบต่าง ๆ (การเขียนโครงการ การเขียนรายงานทางวิชาการ ฯลฯ )
การย่อความ การอ่านเพื่อวิเคราะห์ความและหาสาระสําคัญของเรื่ องความรู ้เรื่ องการพูด
ในที่ประชุมชน
สั งคม ภูมิศาสตร์ไทย และภูมิศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์ไทยและสากลความรู ้ทวั่ ไป
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมของสังคมไทย การเมือง การปกครอง
ของไทย ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกฎหมายของไทย เหตุการณ์ปัจจุบนั ของไทยและสากล

020101 วิทยาศาสตร์ 1

กลศาสตร์ (สถิตย์ศาสตร์ และพลศาสตร์) ความร้อน อุณหพลศาสตร์ คลื่น แสง เสี ยง
แม่เหล็กไฟฟ้า ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ สสาร ธาตุ
สารประกอบ สารละลาย คอลอยด์ ปฏิกิริยาเคมี กรด-เบส-เกลือ สารอินทรี ย ์ แร่
เชื้อเพลิง

020102 วิทยาศาสตร์ 2

สมบัติของสาร สมบัติของธาตุ โครงสร้างอะตอม โมเลกุล พันธะเคมี ปริ มาณสาร
สัมพันธ์ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน กรด-เบส-เกลือ เซลล์การแบ่งเซลล์ การเจริ ญ
เติบโต พันธุ์ศาสตร์เบื้องต้น การจัดจําพวกพืชและสัตว์ ระบบต่าง ๆ ของร่ างกายมนุษย์

070108 วิชาชีพเฉพาะ 1

070508 วิชาชีพเฉพาะ 1

หลักการจัดการ หลักการทางศิลปะ ความรู ้เรื่ องผ้าและ
เทคนิคการตัดเย็บ ความรู ้ในงานอาหารและโภชนาการ
การบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
ส่ วนประกอบของอาหาร การถนอมอาหารและ
กระบวนการการแปรรู ปอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร การสุ ขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหาร

สาขาวิชาในกลุ่มสอบ
0701
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการอาหาร

ระเบียบการสอบคัดเลือกปี การศึกษา 2560

คณะ / สาขาวิชา / คุณวุฒ ิทรี่ ับเข้ าศึกษา
ตารางสอบ



คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

จํานวนรับที่ปรากฏในระเบียบการฯ
อาจมีการเพิม่ หรื อลดตามแต่ มหาวิทยาลัย จะเห็นสมควร

หากสาขาวิชาใดมีผ้ ูขนึ้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษารวมแล้ วตํ่ากว่ า 25 คน
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ เปิ ดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น
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แผนทีค่ ณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ศูนย์ เทเวศร์

ศูนย์ เทเวศร์
399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300

ศูนย์ เทเวศร์ มทร.พระนคร

การเดินทาง
รถประจําทางสาย : 3, 9, 16, 19, 23, 30, 32, 33, 43, 49, 53, 64, 65, 72, 99, 110
รถปรับอากาศประจําทางสาย : ปอ.16, ปอ.23, ปอ.64, ปอ.505, ปอ.516, ปอ.524
เรื อด่วนเจ้าพระยาทุกลํา ลงท่าเรื อเทเวศร์
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ระเบียบการสอบคัดเลือกปี การศึกษา 2560

รายละเอียดการรับเข้ าศึกษา หลักสู ตร 4 ปี
ตารางจํานวนที่รับเข้ าศึกษา

ที่

รหัสสาขาวิชา

1

30899

สาขาวิชา
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ภาค

จํานวนรับ

กลุ่มสอบ

ปกติ

70

0899

* หมายเหตุ เลือกสาขาวิชา ในปี 2 ประกอบด้วย สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์,
สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสี ยง, สาขาวิชาเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย
และสาขาวิชาวารสารสนเทศดิจิทลั
ตารางวุฒ ิการศึกษาที่รับเข้ าศึกษา

รหัสสาขาวิชา
30899

หลักสู ตร/สาขาวิชา

วุฒ ิที่รับเข้ าศึกษา

เทคโนโลยีบัณฑิต (4 ปี )
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
*เลือกสาขาในชั้นปี ที่ 2*

ปวช. ทุกสาขาวิชา
ม.6 ทุกแผนการเรี ยน หรื อเทียบเท่า

ตารางสอบคัดเลือก กลุ่ม 0899

วันสอบ
25 มีนาคม 2560

เวลา
09.00 – 10.30
10.35 – 12.05
13.00 – 14.30
14.35 – 16.05

น.
น.
น.
น.

คะแนนเต็ม

รหัสวิชา

100
100
100
100

020111
010101
020101
089908

วิชาที่สอบคัดเลือก
คณิ ตศาสตร์ 1
ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคม 1
วิทยาศาสตร์ 1
วิชาชีพเฉพาะ 1

ตารางกลุ่มสอบ

กลุ่มสอบ

สาขาวิชา

รหัสวิชาชีพเฉพาะ 1

0899

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

089908

ผู้เข้ าสอบมาสายเกินกว่ า 15 นาที ไม่ อนุญาตให้ เข้ าห้ องสอบ
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รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก
รหัสวิชา/ชื่ อวิชา

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 เครื่ องคิดเลขและไม้ 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 และ
ภาษาไทย
สํานวนต่าง ๆ การเขียนแบบต่าง ๆ (การเขียนโครงการ การเขียนรายงานทางวิชาการ ฯลฯ )
สังคม 1
การย่อความ การอ่านเพื่อวิเคราะห์ความ และหาสาระสําคัญของเรื่ อง ความรู ้เรื่ องการ
พูดในที่ประชุมชน
สั งคม ภูมิศาสตร์ไทยและภูมิศาสตร์ สากล ประวัติศาสตร์ไทยและสากล สังคมวิทยา
เบื้องต้น ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมของสังคมไทย
การเมืองการปกครองของไทย ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกฎหมายของไทย เหตุการณ์
ปั จจุบนั ของไทยและสากล
กลศาสตร์ สถิตย์ศาสตร์และพลศาสตร์ ความร้อน อุณหพลศาสตร์ คลื่น แสง เสี ยง
แม่เหล็กไฟฟ้า ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ สสาร ธาตุ
020101 วิทยาศาสตร์ 1
สารประกอบ สารละลาย คอลลอยด์ ปฏิกิริยาเคมี กรด-เบส-เกลือ สารอินทรี ย ์ แร่
เชื้อเพลิง
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่ อสาร ประเภทของการสื่ อสาร การสื่ อสารมวลชน
089908 วิชาชีพเฉพาะ 1 การโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสี ยง การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยี
มัลติมีเดียและแอนิเมชัน่ วารสารสนเทศ หนังสื อพิมพ์ ข่าว ศิลปะและความรู ้ทวั่ ไป
ทางการสื่ อสารมวลชน ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบนั
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คณะ / สาขาวิชา / คุณวุฒ ิทรี่ ับเข้ าศึกษา
ตารางสอบ



คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ

จํานวนรับที่ปรากฏในระเบียบการฯ
อาจมีการเพิม่ หรื อลดตามแต่ มหาวิทยาลัย จะเห็นสมควร

หากสาขาวิชาใดมีผ้ ขู นึ้ ทะเบีย นเป็ นนักศึกษารวมแล้ วตํ่ากว่ า 25 คน
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ เปิ ดการเรีย นการสอนในสาขาวิชานั้น
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แผนทีค่ ณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ
ศูนย์ โชติเวช

ศูนย์ โชติเวช
168 ถ.ศรี อยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300

ศูนย์โชติเวช มทร.พระนคร

การเดินทาง
รถประจําทางสาย : 3, 9, 16, 19, 23, 30, 32, 33, 43, 49, 53, 64, 65, 72, 99, 110
รถปรับอากาศประจําทางสาย : ปอ.16, ปอ.23, ปอ.64, ปอ.505, ปอ.516, ปอ.524
เรื อด่วนเจ้าพระยาทุกลํา ลงท่าเรื อเทเวศร์
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รายละเอียดการรับเข้ าศึกษา หลักสู ตร 4 ปี , 5 ปี
ตารางจํานวนที่รับเข้ าศึกษา

ที่

รหัสสาขาวิชา

1
2
3

30901
30902
30903

สาขาวิชา
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
สถาปัตยกรรม

ภาค

จํานวนรับ

กลุ่มสอบ

ปกติ
ปกติ
ปกติ

50
15
10

0901
0901
0902

ตารางวุฒ ิการศึกษาทีร่ ับเข้ าศึกษา

รหัสสาขาวิชา

หลักสู ตร/สาขาวิชา
เทคโนโลยีบัณฑิต (4 ปี )

30901

การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม **

30902

การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ **

วุฒ ิทรี่ ับเข้ าศึกษา
ม. 6 ทุกแผนการเรี ยน
ปวช. ประเภทวิชาศิลปกรรมทุกแขนงวิชา
วิชาสาขาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม ฯลฯ

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (5 ปี )
30903

สถาปัตยกรรม

ม.6 (วิทย์-คณิ ต)

หมายเหตุ ไม่ ได้ รับการรับรองจากสภาสถาปนิก **
ตารางสอบคัดเลือก กลุ่มสอบ 0901, 0902

วันสอบ
25 มีนาคม 2560

เวลา
09.00 – 10.30
10.35 – 12.05
13.00 – 14.30
14.35 – 16.05

น.
น.
น.
น.

คะแนนเต็ม

รหัสวิชา

100
100
100
100

020111
010101
020101

วิชาที่สอบคัดเลือก

คณิ ตศาสตร์ 1
ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคม 1
วิทยาศาสตร์ 1
090108,090208 วิชาชีพเฉพาะ 1

ตารางกลุ่มสอบ

กลุ่มสอบ
0901
0902

สาขาวิชา
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
สถาปัตยกรรม

รหัสวิชาชีพเฉพาะ 1

090108
090208

ผู้เข้ าสอบมาสายเกินกว่ า 15 นาที ไม่ อนุญาตให้ เข้ าห้ องสอบ
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รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก
รหัสวิชา/ชื่ อวิชา

020111 คณิ ตศาสตร์ 1

010101 ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
สังคม 1

รายละเอียดวิชาสอบคัดเลือก
เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชนั ระบบจํานวน เลขยกกําลัง จํานวนเชิงซ้อน การแก้สมการ
และอสมการ การแปรผัน ตรรกศาสตร์เบื้องต้น สถิติเบื้องต้น วิธีเรี ยงสับเปลี่ยน
วิธีจดั หมู่ ทฤษฎีความน่าจะเป็ นเบื้องต้น ทฤษฎีบททวินาม ฟังก์ชนั ชนิดต่าง ๆ
เรขาคณิ ตวิเคราะห์เบื้องต้น ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพนั ธ์และอินทิเกรตของ
ฟังก์ชนั พีชคณิ ต (ห้ ามใช้ เครื่ องคิดเลขและไม้ บรรทัดที่มสี ู ตรคณิตศาสตร์ )
ภาษาอังกฤษ
1. Structure (โครงสร้างภาษา) 40 %
- Grammar (ไวยากรณ์)
- Vocabulary (คําศัพท์)
2. Conversation (บทสนทนา) 30 %
3. Reading Comprehension (เนื้อหาการอ่าน) 30 %
ภาษาไทย หลักการสะกดการันต์ (การเขียนคํา) การอ่านคํา การใช้โวหาร และ
สํานวนต่าง ๆ การเขียนแบบต่าง ๆ (การเขียนโครงการ การเขียนรายงานทาง
วิชาการ ฯลฯ) การย่อความ การอ่านเพื่อวิเคราะห์ความและหาสาระสําคัญ
ความรู ้เรื่ องการพูดในที่ประชุมชน
สั งคม ภูมิศาสตร์ไทย และภูมิศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์ไทยและสากล สาขาสังคม
วิทยาเบื้องต้น ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมของ
สังคมไทย การเมืองการปกครองของไทย ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกฎหมายของไทย
เหตุการณ์ปัจจุบนั ของไทยและสากล

กลศาสตร์ (สถิตย์ศาสตร์และพลศาสตร์) ความร้อนอุณพลศาสตร์ คลื่น แสง เสี ยง
แม่เหล็กไฟฟ้า ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ สสาร ธาตุ
020101 วิทยาศาสตร์ 1
สารประกอบ สารละลาย คอลอยด์ ปฏิกิริยาเคมี กรด-เบส-เกลือ สารอินทรี ย ์
แร่ เชื้อเพลิง
ทฤษฎีดา้ นการออกแบบ ประวัติศาสตร์ศิลป์ ประวัติศาสตร์การออกแบบ ความรู ้
ั ฑ์ หลักการออกแบบ
090108 วิชาชีพเฉพาะ 1 พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภณ
หลักการเขียนแบบเบื้องต้น การจัดองค์ประกอบศิลป์ และทฤษฎีสี
ทฤษฎีดา้ นการออกแบบ องค์ประกอบศิลป์ ประวัติศาสตร์การออกแบบสถาปัตยกรรม
090208 วิชาชีพเฉพาะ 1 ความรู ้พ้ืนฐานทางสถาปั ตยกรรม ระบบอาคาร โครงสร้างอาคาร วัสดุและวิธีการ
ก่อสร้าง จรรยาบรรณวิชาชีพสถาปัตยกรรม

หมายเหตุ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ ห้ ามใช้ เครื่ องคํานวณและไม้ บรรทัด
ทีม่ สี ู ตรทุกชนิด รวมทั้งอุปกรณ์ สื่อสาร

