
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏทินิการสอบคดัเลือก 
เข้าศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี   
ประจําปีการศึกษา 2560 
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กําหนดการ วัน/เดือน/ปี 
รับสมัครทางเว็บไซต์ท่ี 
       http://rmutp.ac.th  เข้าสู่เมนูรับสมัครนักศึกษา 
      http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp    

 
7  พฤศจิกายน  2559 – 15  มีนาคม  

2560 
      • พิมพ์บตัรประจําตัวสอบ 20  มีนาคม  2560  เปน็ตน้ไป 
การสอบคัดเลือก (หลักสูตร 4 ป ีและหลักสูตร 5 ปี) ดงันี้

1. คณะศิลปศาสตร์ 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. คณะบริหารธุรกิจ 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
6. คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและการออกแบบแฟชั่น 
7. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
8. คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 
 
 
 

25  มีนาคม  2560 

การสอบคัดเลือกดังนี้  (หลักสูตร 4 ปี โดยการเทียบโอน)/ต่อเนื่อง  
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. คณะบริหารธุรกิจ 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 
 

26  มีนาคม  2560 

ประกาศผลสอบข้อเขียน 30  มีนาคม  2560
สอบสัมภาษณ์                    2  เมษายน  2560
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 9  เมษายน  2560
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบันทึกการรายงานตัวผ่านเว็บไซต์
และพิมพ์ใบลงทะเบียนเรียนเพื่อนําไปชําระเงินท่ีธนาคาร 

9 – 18 เมษายน 2560 

ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ 20 – 21 เมษายน 2560
ตรวจโรคและเอกซเรย์ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
ปฐมนิเทศ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
เปิดภาคการศึกษา 1/2560 26 มิถุนายน 2560

หมายเหตุ  ปฏิทินการสอบคัดเลือกฯ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
สอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0 2665 3777, 0 2282 9009  ต่อ  6304-9 

ปฏิทินการสอบคดัเลือกเข้าศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2560 
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1.  การประกาศผลสอบขอ้เขียน ใหผู้ส้มคัรดูผลการสอบขอ้เขียนไดท่ี้สนามสอบ 
ของแต่ละคณะ หรือ http://www.rmutp.ac.th หรือ  

http://reg.rmutp.ac.th/registrar /apphome.asp    
 2.  การสอบสมัภาษณ์ ใหผู้ส้อบผา่นขอ้เขียนดูรายละเอียด วนั/เวลา สถานท่ีจาก

ทา้ยประกาศผลสอบขอ้เขียนเพ่ือปฏิบติัตามใหถู้กตอ้ง 
3.   การข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการตรวจสุขภาพ     ให้

ผูส้อบผา่นการคดัเลือกทุกคนดูรายละเอียดทา้ยประกาศผลการสอบคดัเลือก    
       และปฏิบติัใหถู้กตอ้งในวนัเวลาท่ีกาํหนดอยา่งเคร่งครัด 
4.   การปฐมนิเทศ  ใหผู้ส้อบผา่นการคดัเลือกทุกคนดูรายละเอียดของ 
      วนั/เวลา สถานท่ีจากทา้ยประกาศผลการสอบคดัเลือก 

   
                                            บริการตรวจผลการสอบคดัเลือกเข้าศึกษาต่อ 
                                            มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

                                          ประจําปีการศึกษา  2560 
                                                                                                 ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมตั ิ

 
(อตัราเดียวทัว่ประเทศ นาทีละ 6 บาทเท่านั้น) 

                                                   ขั้นตอนการตรวจผลสอบ  
   1.      กดหมายเลข 1900 – 888 –545 (ไม่ตอ้งกดรหสัทางไกล ) 

2. ทาํตามขั้นตอนเสียงตอบรับในระบบ 
** สามารถใช้ได้ทั้งโทรศัพท์บ้านและมือถือทุกระบบ ** 

บริการรับข้อมูลผลสอบผ่านระบบ  SSMMSS 
หากคุณเป็นผูห้น่ึงท่ีใชโ้ทรศพัทมื์อถือ คุณกส็ามารถรับผลการสอบ 

คดัเลือกไดอ้ยา่งรวดเร็ว แม่นยาํ ผา่นระบบ  SSMMSS 
        เข้าเมนู Write Message  
        พมิพ์คาํว่า RMVU เว้นวรรคแล้วตามด้วย  รหัสประจาํตัวสอบ 
        กด Send เพื่อส่งข้อความไปที ่ 4847821 
        ระบบจะส่งข้อความยืนยนัการสมัครใช้บริการไปยงัท่านและระบบจะส่งผลการสอบถึงท่าน 
        ตามกําหนดของมหาวทิยาลัย  

การประกาศผลสอบข้อเขียน  การสอบสัมภาษณ์ การขึน้ทะเบียน และ
ลงทะเบียนเรียน การตรวจสุขภาพ การปฐมนิเทศ 

ช่องทาง 
เลือกใหม่ 

โทร  
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สถานท่ีตั้ง/เบอร์โทรศัพท์/เวบ็ไซต์  
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300 
http://www.rmutp.ac.th 

หน่วยงาน ท่ีตั้ง/โทรศัพท์/เวบ็ไซต์ 
 

1.  คณะศิลปศาสตร์ 

 

2.  คณะบริหารธุรกิจ 

                                                                              

86  ถนนพษิณุโลก แขวงสวนจติรลดา 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          

 

3.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
   4.      คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1381  ถนนประชาราษฎร์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 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 
 

 
    5.    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

    6.    คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 

399  ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 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 
 

 
7. คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 

 

     8.     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
             และการออกแบบ 

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 
 

       9.     คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

    และออกแบบแฟชัน่ 
517  ถนนนครสวรรค์  แขวงสวนจติรลดา  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300 
โทร. 0-2665-3555 ต่อ 3021, 0-2629-9153 ต่อ 3021,3024 
http://www.itfd.rmutp.ac.th                                            
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สถานท่ีเรียนของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

 
 

พืน้ที่ คณะ/สาขาวชิา หลักสูตร สถานทีเ่รียน 
 

สถานทีต่ิดต่อ 
 

 

 

 

 

 

 
พณิชยการ
พระนคร 

 

คณะศิลปศาสตร์ 
- การท่องเท่ียว 
- การโรงแรม 
- ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล 

 

     ศศ.บ. 
  

พณิชยการ 
พระนคร 

86  ถนนพิษณุโลก  เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ  10300 
โทร  0-2665-3555 ต่อ 1007 
http://www.lar ts.rmutp.ac.th 

คณะบริหารธุรกิจ 
- การตลาด 
- การจดัการ 
- การเงิน 
- ระบบสารสนเทศ  
- ภาษาองักฤษธุรกิจ 
- ธุรกิจระหวา่งประเทศ (ภาคภาษาองักฤษ) 
- การบญัชี     

 
   
 
      
    บธ.บ. 
 
      
     บช.บ. 

  
พณิชยการ 
พระนคร 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
พระนคร
เหนือ 

คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 
- เทคโนโลยเีส้ือผา้ 
- เทคโนโลยเีคมีส่ิงทอ 
- นวตักรรมและเทคโนโลยส่ิีงทอ 
-  ออกแบบผลิตภณัฑส่ิ์งทอ 

ทล.บ. 
พณิชยการ 
พระนคร 

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

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
- วิศวกรรมไฟฟ้า 
- วิศวกรรมเคร่ืองกล 
- วิศวกรรมอุตสาหการ 
- วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
- วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
- วิศวกรรมโยธา 
- วิศวกรรมการบาํรุงรักษา 
- วิศวกรรมการผลิตเคร่ืองมือและแม่พมิพ ์
- เทคโนโลยแีม่พิมพเ์คร่ืองประดบั 
 

 
 
 
 
      วศ.บ. 
 
    
      

 
 

    อส.บ. 

 

  
พระนคร
เหนือ 

 
 
1381  ถนนพิบูลสงคราม  
แขวงวงศส์วา่ง  เขตบางซ่ือ 
กรุงเทพฯ  10800 
โทร  0-2836-3000  
         ต่อ 4117, 4118 
http://www.eng.rmutp.ac.th 
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พืน้ท่ี คณะ/สาขาวชิา หลกัสูตร สถานทีเ่รียน 
 

สถานทีต่ิดต่อ 
 

 

 

 
พระนคร
เหนือ 

 

 

 

 

 
เทเวศร์ 

 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย  ี
-     วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
-    วิทยาการส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
-    วสัดุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 
 
 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
- วิศวกรรมเคร่ืองกล 
- วิศวกรรมอุตสาหการ 
- วิศวกรรมไฟฟ้า 
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
- วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

      
     วท.บ.   
 
 
 
 
 
 
 
        
       ค.อ.บ. 
       อส.บ. 

 
พระนคร
เหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
เทเวศร์ 

 
1381  ถนนพิบูลสงคราม 
แขวงวงศส์วา่ง  เขตบางซ่ือ 
กรุงเทพฯ  10800 
โทร  0-2836-3000  
         ต่อ 4156, 4159 
http://www.sci.rmutp.ac.th 
 
399  ถนนสามเสน   
แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  
กรุงเทพฯ 10300 
โทร  0-2665-3777   
         ต่อ 7103 - 7104     
http://www.teched.rmutp.ac.
th 

คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 
-    เทคโนโลยกีารโทรทศันแ์ละวิทยกุระจายเสียง 
- เทคโนโลยกีารโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 
- เทคโนโลยมีลัติมีเดีย 
หมายเหตุ   (เลือกสาขาวิชาใน ปี 2) 

 
      
        ทล.บ. เทเวศร์ 

399  ถนนสามเสน   
แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  
กรุงเทพฯ 10300 
โทร  0-2665-3777  ต่อ 6834 
 http://www.mct.rmutp.ac.th    

 

 

 

 
โชตเิวช 

คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 
- ออกแบบเคร่ืองแต่งกายแฟชัน่ 
- อาหารและโภชนาการ 
- อุตสาหกรรมการบริการอาหาร 
- การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

     
 
      
     คศ.บ. 
 
     วท.บ. 
     ทล.บ. 

โชติเวช 

168  ถนนศรีอยธุยา   
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต  
กรุงเทพฯ 10300 
โทร  0-2665-3777  ต่อ 5235-6 
http://www.hec.rmutp.ac.th 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
- การออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
- การออกแบบบรรจุภณัฑ ์
- สถาปัตยกรรม 

    

      ทล.บ. 

      สถ.บ. 

 

โชติเวช 
168  ถนนศรีอยธุยา   
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต  
กรุงเทพฯ 10300 
โทร  0-2665-3777  
        ต่อ 5002 
http://www.arch.rmutp.ac.th 
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การสอบคดัเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ในมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร          มี

ระบบการคดัเลือก  โดยสรุป ดงันี ้
 
 

  1.  วตัถุประสงค์และองค์ประกอบ 
 

 
1.1  วตัถุประสงค์  

1.1.1  เพื่อใหม้หาวิทยาลยั ไดผู้เ้รียนท่ีมีความรู้ ความสามารถ และความถนดัตรงตามสาขาวิชาท่ีเรียน 
1.1.2  เพื่อส่งเสริมใหก้ารเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี เป็นไปตามปรัชญา และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

 
1.2  องค์ประกอบ 

การพิจารณาคดัเลือกผูส้มคัรสอบจะพิจารณาจากองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 
1.2.1   คะแนนรวมจากผลการสอบวิชาศึกษาทัว่ไป และวิชาชีพเฉพาะ 
            คะแนนจากผลการสอบสัมภาษณ์และผลการตรวจโรคและเอกซเรยโ์ดยมหาวิทยาลยัจะทาํการ 
            สอบสัมภาษณ์ตรวจโรคและเอกซเรยเ์พื่อหาขอ้มูลประกอบการพจิารณาความพร้อมและความเหมาะสม 
             เป็นขั้นสุดทา้ยก่อนรับเขา้ศึกษา  
1.2.3   การพจิารณาคดัเลือก  จะพจิารณาจากสาขาวิชาท่ีผูส้มคัรสอบเลือก  เป็นอนัดบั 1 

 

  
2.  วธีิการและขั้นตอนการเลือกสาขาวิชา 

 
 
ผูส้มคัรสอบสามารถเลือกสาขาวิชาท่ีสมคัรสอบไดสู้งสุด 2 อันดับ โดยท่ีทุกอนัดบัตอ้งอยูใ่นกลุ่มสอบเดียวกนั 

โดยผูส้มคัรสอบจะตอ้งตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา, กลุ่มสอบและรหสัสาขาวิชาท่ีประสงคจ์ะเขา้ศึกษาตามท่ีกาํหนดไว้
ก่อนการยืน่ใบสมคัร    

 
 
 
 

การสอบคดัเลือกเข้าศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
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หลักการเลือกอันดบัสาขาวชิาทีส่มัครสอบมีดงันี ้

 

2.1 กรณทีี่เลือกได้เพยีง 1 อันดับ ได้แก่ กรณทีีม่หาวทิยาลัย  เปิดรับสมคัรในสาขาวชิาทีเ่ปิดสอนเพยีงสาขาวชิา
เดยีวและเปิดสอนภาคปกติ หรือภาคสมทบเพยีงอย่างเดียว เช่น 
    

                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์ (4 ปี โดยการเทยีบโอน)  รับวุฒิการศึกษา ปวส.                        

รหัสสาขาวชิา สาขาวชิา กลุ่มสอบ 
30412 วิศวกรรมอุตสาหการ   ภาคปกติ 0412 

 
 
 

2.2  กรณทีี่เลือกได้ 2 อันดับ มีดงัน้ี  
 

กรณเีลือกสาขาวชิาในคณะเดยีวกันต้องเป็นสาขาวชิาท่ีมีกลุ่มสอบเดียวกันดงันี ้            

         คณะบริหารธุรกิจ (4 ปี)  รับวุฒิการศึกษา  ปวช./ม.6  
รหัสสาขาวชิา สาขาวชิา กลุ่มสอบ 

30300 การบญัชี       ภาคปกติ                 0301 
30301 การจดัการ    ภาคปกติ            0301 
30303 การตลาด      ภาคปกติ                                        0301 

 
2.3 ผู้สมคัรสอบที่เลือกอันดับ 2  ผดิจากหลักการที่มหาวทิยาลัยกําหนดในข้อ 2.2 จะถือว่าการเลือกอันดับ 2  

เป็นโมฆะ 
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ขั้นตอนการสมัครสอบผ่านระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ (INTERNET)   

                   ตั้งแต่วนัท่ี  7  พฤศจิกายน   2559   ถงึ   วนัท่ี  15  มีนาคม  2560 

1.1 ผูส้มคัรสอบสามารถดูรายละเอียดในระเบียบการสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาระดบัปริญญาตรี  ปีการศึกษา  2560                             

จาก    http://www.rmutp.ac.th    เลือก “เมนูนกัศึกษา” เลือก “ระบบรับสมคัรนกัศึกษา”  หรือ        

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

1.2 ผูส้มคัรสอบพิมพข์อ้มูลรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการสมคัรสอบจาก  WebSite   ใหถู้กตอ้งครบถว้น 

1.3 ตรวจสอบขอ้มูลในการสมคัรสอบใหถู้กตอ้งก่อนท่ีจะยืนยนัการสมคัรสอบ (SUBMIT) 

1.4 พิมพใ์บยนืยนัการสมคัรสอบเพื่อนาํไปชาํระเงินท่ีธนาคารตามท่ีระบุไวใ้นใบสมคัรสอบของมหาวิทยาลยั 

1.5 ธนาคารรับชาํระเงินจากผู้สมคัรสอบเป็นค่าสมคัรสอบ  จาํนวน 300 บาท กับค่าธรรมเนียมธนาคาร      

        จํานวน   15  บาท   รวมเป็นเงิน  315  บาท  

      (สามารถดาวน์โหลดระเบียบการได้ท่ี  http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp ) 

1.6  ผูส้มคัรสอบตรวจสอบสถานะการสมคัรสอบเพ่ือยนืยนัหลงัการชาํระเงินผา่นธนาคาร ไม่เกิน 2 สปัดาห์ 

 และพิมพบ์ตัรประจาํตวัผูเ้ขา้สอบท่ีแจง้รายละเอียดวนัเวลาและสถานท่ีสอบในวนัท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

1.7 ผูส้มคัรสอบเกบ็หลกัฐานการชาํระเงินผา่นธนาคารและบตัรประจาํตวัผูเ้ขา้สอบไวเ้ป็นหลกัฐานสาํหรับเขา้หอ้ง

สอบในวนัสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

1.  การสมัครสอบคดัเลือก 

  สมัครสอบผ่านระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ (INTERNET) 



                                                                                                                                               ระเบียบการสอบคดัเลือกปีการศึกษา 2560 
    

10   

4.   บัตรประจําตัวสอบสูญหาย/ชํารุด 

 

2.1    มหาวิทยาลยั จะจดัส่งบตัรประจาํตวัผูส้มคัรสอบ พร้อมระบุสถานท่ีสอบ หอ้งสอบ และรหสัประจาํตวัสอบให ้            

                         กรณมีีการเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเท่านั้น  ตั้งแต่วนัที ่20 มีนาคม 2560  เป็นตน้ไป 

 

 

 

2.2 หากผู้สมคัรสอบไม่ได้รับบัตรประจาํตัวสอบหรือบัตรแจ้งสถานทีส่อบ (กรณมีกีารเปล่ียนแปลง/แก้ไข) ให้ปฏิบัติ ดงันี ้

� ใหรี้บติดต่อ  กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร หรือทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 -2665-3777 ต่อ 6409, 6305-6309 
 

 

 

 

 

3.1 ให้ผู้สมัครสอบ นาํบตัรประจาํตวัสอบท่ีมหาวิทยาลยัออกให ้ซ่ึงระบุสถานท่ีสอบ หอ้งสอบ และรหสัประจาํตวัสอบ นาํติดตวั

มาแสดงในวนัสอบดว้ย 

3.2 ผู้สมคัรสอบต้องนําบัตรประจาํตวัประชาชนแสดงให้กรรมการกาํกับห้องสอบพร้อมบัตรประจาํตัวสอบในวนัสอบคดัเลือก  

 

  

  

ให้ผู้สมคัรสอบรีบดาํเนินการ ดงันี ้

4.1  ผูส้มคัรสอบจะตอ้งแจง้ความท่ีสถานีตาํรวจ เร่ืองบตัรประจาํตวัสอบสูญหายหรือชาํรุด 

4.2 นาํใบแจง้ความพร้อมทั้งรูปถ่ายท่ีเป็นรูปเดียวกนักบัท่ีใชใ้นใบสมคัรสอบ จาํนวน 1 รูป และปฏิบติั ดงัน้ี 

� ใหผู้ส้มคัรสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

รีบติดต่อ   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ช้ัน 4  (ตึกลฟิต์แก้ว) 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  หรือทางโทรศัพท์   0 -2665-3777 ต่อ 6409, 6305-6309 

� ติดต่อกรรมการกลางประจาํสนามสอบในวนัท่ีมีการสอบ 

 

 

 

3.  หลักฐานท่ีใช้ในวนัสอบคดัเลือก 

2.   การจดัส่งเอกสารให้ผู้สมัครสอบ (กรณมีกีารเปล่ียนแปลงและแก้ไข) 

ผู้สมัครสอบควรพักอาศัยตามท่ีอยู่ ท่ีแจ้งไว้ในใบสมคัรสอบ หรือท่ีอยู่ใน 
ใบสมคัรสอบ เพื่อประโยชน์ในการรับเอกสารหรือข่าวสารต่าง  ๆจากมหาวทิยาลัย 
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หากมหาวทิยาลยัตรวจพบวา่มีการปลอมแปลงหลกัฐาน 

การสมคัรสอบ จะถือวา่การสมคัรสอบเป็นโมฆะ 
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ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขึน้ทะเบียนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน 
ค่าบํารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาค ดงันี ้

คณะ หลักสูตร ภาคปกติ ภาคสมทบ 
1. ศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตรบณัฑิต 

   
12,000 

    
22,000 

 
2.    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วิทยาศาสตรบณัฑิต 

  
13,000 

   
23,000 

3.    บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบณัฑิต 
บญัชีบณัฑิต 

บริหารธุรกิจบณัฑิต (สาขาวิชาระบบสารสนเทศ) 
บริหารธุรกิจบณัฑิต (สาขาวิชาธุรกิจระหวา่งประเทศ) 

บริหารธุรกิจบณัฑิต (น.ศ.โครงการเซ็นทรัลฯ)   

12,000 
13,000 
13,000  

-  
- 

22,000 
23,000 
23,000 
27,000 
14,000 

 4.   วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (น.ศ.โครงการเซ็นทรัลฯ) 

15,000 
13,000 

- 

25,000 
23,000 
18,000 

5.  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต 
อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 

13,000 23,000 

6. อุตสาหกรรมส่ิงทอและ 
      ออกแบบแฟชัน่ 

เทคโนโลยบีณัฑิต 13,000 23,000 
 

7. เทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตรบณัฑิต 
วิทยาศาสตรบณัฑิต 

 
13,000 

 
23,000 

 8.   เทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน เทคโนโลยบีณัฑิต 13,000 23,000 
 

9. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และการออกแบบ 

เทคโนโลยบีณัฑิต 
สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต 

13,000 23,000 

 
 
 

 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการขึน้และลงทะเบียนเรียน 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
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คณะ / สาขาวชิา / คุณวุฒท่ีิรับเข้าศึกษา 
ตารางสอบ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  คณะศิลปศาสตร์ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หากสาขาวิชาใดมผีู้ขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษารวมแล้วตํ่ากว่า 25 คน 
 มหาวทิยาลัยขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวชิาน้ัน 

จาํนวนรับท่ีปรากฏในระเบียบการฯ  
อาจมกีารเพิม่หรือลดตามแต่มหาวทิยาลัยจะเห็นสมควร 
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แผนทีค่ณะศิลปศาสตร์ 
ศูนย์พณชิยการพระนคร  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์พณชิยการพระนคร 
88 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
(คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์) 
 

517 ถ.นครสวรรค ์แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

(คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่) 
การเดินทาง รถประจาํทางสาย : 5, 10, 16, 23, 99, 157, 201  
รถปรับอากาศประจาํทางสาย : ปอ.16, ปอ.23, ปอ.505, ปอ.509, ปอ.171 

 

ศูนย์พณิชยการพระนคร มทร.พระนคร 
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รายละเอียดการรับเข้าศึกษา  หลักสูตร  4  ปี 

ตารางจาํนวนที่รับเข้าศึกษา 

ท่ี รหัสสาขาวชิา สาขาวิชา ภาค จาํนวนรับ กลุ่มสอบ 
1 30101 การท่องเท่ียว ปกติ 30 0101 

2 30102 การโรงแรม ปกติ 30 0102 

3 30103 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล ปกติ 25 0103 

 
ตารางวุฒิการศึกษาทีรั่บเข้าศึกษา 
 

รหัสสาขาวชิา หลักสูตร/สาขาวชิา วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 
 

30101 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ   ( 4 ปี ) 
การท่องเท่ียว 

 
ปวช. ทุกสาขาวิชา 
ม. 6 ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า 30102 การโรงแรม 

30103 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล ปวช. สาขาภาษาต่างประเทศ 
ม. 6 ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า 

 
ตารางสอบคดัเลือก   กลุ่มสอบ  0101, 0102, 0103 
 

วนัสอบ เวลาสอบ คะแนนเต็ม รหัสวชิา วชิาทีส่อบคดัเลือก 

25 มีนาคม 2560 

09.00 – 10.30  น. 100 020112 คณิตศาสตร์ 2 
10.35 – 12.05  น. 100 010101 ภาษาองักฤษ – ภาษาไทย – สังคม  1 
13.30 – 15.30  น. 100 010108,010208,

010308 
วิชาชีพเฉพาะ  1 

 
 
ตารางกลุ่มสอบ 
 

กลุ่มสอบ สาขาวชิา รหัสวชิาชีพเฉพาะ 1  
0101 การท่องเท่ียว 010108 

0102 การโรงแรม 010208 

0103 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล 010308 
 

 ผู้เข้าสอบมาสายเกินกว่า 15 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
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รายละเอียดวชิาสอบคดัเลือก 
 
 

รหัสวชิา/ช่ือวชิา รายละเอียดวชิาสอบคดัเลือก 

020112  คณิตศาสตร์ 2 

เซต  ระบบจาํนวน  พหุนาม  การแกส้มการและอสมการ  ระบบสมการ  เลขยกกาํลงั  
เมตริกซ์  ดีเทอร์มิแนนท ์ ฟังกช์นั  ลิมิตและความต่อเน่ือง  อนุพนัธ์ของฟังกช์นัพีชคณิต  
สถิติเบ้ืองตน้  ความน่าจะเป็น  (ห้ามใช้เคร่ืองคดิเลขและไม้บรรทดัทีม่สูีตรคณติศาสตร์) 

010101  ภาษาองักฤษ 
ภาษาไทย 
สงัคม 1 

ภาษาอังกฤษ  

   1. Structure (โครงสร้างภาษา)      40 % 
                       - Grammar  (ไวยากรณ์)  
                       - Vocabulary (คาํศพัท)์ 
  2. Conversation (บทสนทนา)        30 % 
  3. Reading Comprehension (เน้ือหาการอ่าน)    30 % 
ภาษาไทย    หลกัการสะกดการันต ์(การเขียนคาํ)  การอ่านคาํ การใชโ้วหาร  และ
สาํนวนต่าง ๆ    การเขียนแบบต่าง  ๆ (การเขียนโครงการ  การเขียนรายงานทาง 
วิชาการ ฯลฯ) การยอ่ความ  การอ่านเพ่ือวิเคราะห์ความและหาสาระสาํคญั ความรู้
เร่ืองการพดูในท่ีประชุมชน 
สังคม     ภูมิศาสตร์ไทย และภูมิศาสตร์สากล ประวติัศาสตร์ไทยและสากล สาขา
สงัคมวิทยาเบ้ืองตน้ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเศรษฐกิจ วฒันธรรม  ประเพณี 
ค่านิยมของสงัคมไทย  การเมืองการปกครองของไทย ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักฎหมาย
ของไทย  เหตุการณ์ปัจจุบนัของไทยและสากล 

010108 วิชาชีพเฉพาะ 1 
สาขาวชิาการท่องเที่ยว  
มคัคุเทศก ์พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียว ภาษาองักฤษเพื่อการ
ท่องเท่ียว  โบราณสถานและแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญัในประเทศไทย 

010208 วิชาชีพเฉพาะ 1 
สาขาวชิาการโรงแรม 
ภาษาองักฤษเพ่ือการโรงแรม การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั
งานโรงแรม งานแม่บา้น การตอ้นรับส่วนหนา้ 

010308 วิชาชีพเฉพาะ 1 
สาขาวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล 
ภาษาองักฤษท่ีใชใ้นการส่ือสาร 
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คณะ / สาขาวชิา / คุณวุฒิทีรั่บเข้าศึกษา 
ตารางสอบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย  ี
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
 

จาํนวนรับท่ีปรากฏในระเบียบการฯ  
อาจมกีารเพิม่หรือลดตามแต่มหาวทิยาลัยจะเห็นสมควร 

หากสาขาวิชาใดมผีู้ขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษารวมแล้วตํ่ากว่า 25 คน 
 มหาวทิยาลัยขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวชิาน้ัน 
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แผนทีค่ณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย  ี
ศูนย์พระนครเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์พระนครเหนือ 
1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซ่ือ กทม. 10800  
 

การเดินทาง 
รถประจาํทางสาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 175, 203, 543 
 ศูนย์พระนครเหนือ มทร.พระนคร 
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รายละเอียดการรับเข้าศึกษา  หลักสูตร  4  ปี 
 

ตารางจาํนวนรับเข้าศึกษา 
ท่ี รหัสสาขาวชิา สาขาวชิา ภาค จาํนวน กลุ่มสอบ 
1 30201 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปกติ 30 0201 

2 30202 วิทยาการส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ปกติ 10 0202 

3 30204 วสัดุศาสตร์อุตสาหกรรม ปกติ 10 0204 

 
ตารางวุฒิการศึกษาท่ีรับเข้าศึกษา 

รหัสสาขาวชิา หลักสูตร/สาขาวชิา วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 
 วทิยาศาสตรบัณฑติ  (4 ปี ) (รอบปกต)ิ  

30201 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ม.6  วิทย-์คณิต, ศิลป์-คาํนวณ, หรือ ปวช. 
สายช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชา
อิเลก็ทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
หรือ ปวช. ทางดา้นคอมพิวเตอร์  
หรือเทียบเท่า 

30202 วิทยาการส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ม.6  วิทย-์คณิต 
30204 วสัดุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.6  วิทย-์คณิต, หรือ ปวช.สายช่าง

อุตสาหกรรม หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ตารางสอบคดัเลือก  กลุ่มสอบ 0201 , 0202,0204 

วนัสอบ เวลาสอบ คะแนนเต็ม รหัสวชิา วชิาทีส่อบคดัเลือก 

25 มีนาคม 2560 

09.00 – 10.30  น. 100 020111 คณิตศาสตร์ 1 
10.35 - 12.05  น. 100 010101 ภาษาองักฤษ – ภาษาไทย – สังคม 1 
13.00 – 14.30  น. 100 020101 วิทยาศาสตร์ 1 
14.35 – 16.05  น. 100 020108,020208,

020408 
วิชาชีพเฉพาะ 1 

 
ตารางกลุ่มสอบ 

กลุ่มสอบ สาขาวชิา รหัสวชิาชีพเฉพาะ 1 
0201 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 020108 
0202 วิทยาการส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 020208 
0204 วสัดุศาสตร์อุตสาหกรรม 020408 
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รายละเอียดวชิาสอบคดัเลือก 
 

รหัสวชิา/ช่ือวชิา รายละเอียดวชิาสอบคดัเลือก 

020111 คณิตศาสตร์ 1 

เซต  ความสัมพนัธ์  ฟังกช์ัน่  ระบบจาํนวน  เลขยกกาํลงั  จาํนวนเชิงซอ้น  การแก ้
สมการ  และอสมการ  การแปรผนั  ตรรกศาสตร์เบ้ืองตน้  สถิติเบ้ืองตน้  วิธีเรียงสับเปล่ียน  
วิธีจดัหมู่  ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้  ทฤษฎีบททวินาม  ฟังกช์ัน่ชนิดต่างๆ  เรขาคณิต
วิเคราะห์เบ้ืองตน้  ลิมิตและความต่อเน่ือง  อนุพนัธ์และอินทิเกรตของ 
ฟังกช์ัน่พีชคณิต  (ห้ามใช้เคร่ืองคดิเลขและไม้บรรทดัที่มสูีตรคณิตศาสตร์) 

010101  ภาษาองักฤษ 
ภาษาไทย 
สงัคม 1 

ภาษาอังกฤษ  
   1. Structure (โครงสร้างภาษา)      40 % 
                       - Grammar  (ไวยากรณ์)  
                       - Vocabulary (คาํศพัท)์ 
  2. Conversation (บทสนทนา)        30 % 
  3. Reading Comprehension (เน้ือหาการอ่าน)    30 % 
ภาษาไทย  หลกัการสะกดการันต ์(การเขียนคาํ)  การอ่านคาํ  การใชโ้วหาร และสาํนวน
ต่าง  ๆ  การเขียนแบบต่าง  ๆ (การเขียนโครงการ การเขียนรายงานทางวิชาการ ฯลฯ )   
การยอ่ความ  การอ่านเพื่อวิเคราะห์ความ และหาสาระสาํคญัของเร่ือง  ความรู้เร่ืองการพดู
ในท่ีประชุมชน 
สังคม     ภูมิศาสตร์ไทย และภูมิศาสตร์สากล ประวติัศาสตร์ไทยและสากล  สังคมวิทยา
เบ้ืองตน้ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเศรษฐกิจ วฒันธรรม  ประเพณีค่านิยมของสังคมไทย  
การเมืองการปกครองของไทย ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักฎหมายของไทย  เหตุการณ์ปัจจุบนั
ของไทยและสากล 

020101 วิทยาศาสตร์ 1 
กลศาสตร์ (สถิตศาสตร์และพลศาสตร์) ความร้อน  อุณหพลศาสตร์  คล่ืน  แสง  เสียง  
แม่เหลก็ไฟฟ้า  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ  สสาร  ธาตุ  
สารประกอบ สารละลาย คอลลอยด ์ปฏิกริยาเคมี กรด-เบส-เกลือ สารอินทรีย ์แร่เช้ือเพลิง 

020108  วิชาชีพเฉพาะ1 
ความถนดั  การใชเ้หตุผล  (Attitude Test)  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
ข่าวสารเทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่ 

020208 วิชาชีพเฉพาะ 1 

ส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม นิเวศวิทยาประกอบดว้ยนํ้าจืด นํ้าทะเล ป่าไมช้ายเลน  
ป่าไม ้ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ความสมัพนัธ์ระหวา่งมี
ชีวติท่ีอยูร่่วมกนัในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลงังานในระบบนิเวศ  การหมุนเวียนสารใน
ระบบนิเวศ การเปล่ียนแปลงขนาดของประชากร การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของชุมชน ส่ิงมีชีวิต  
มนุษย ์กบัส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดว้ยมลภาวะต่าง ๆ การเปล่ียนแปลง
ของอุณหภูมิโลกและทรัพยากรมนุษยป์ระกอบดว้ย เซลล ์ ภูมิคุม้กนัโรคของร่างกาย  การ
รักษาสมดุลของร่างกาย การขบัถ่ายของมนุษย ์วิวฒันาการของมนุษย ์

020408  วิชาชีพเฉพาะ1 
โครงสร้างอะตอมและพนัธะเคมี สมบติัของสสาร (ทางกล ทางเคมี ทางความร้อน ทางไฟฟ้า 
ทางแม่เหลก็ และทางแสง) สถานะของสสาร ประเภทวสัดุ และการเลือกใชว้สัดุ 

 
 
 



                                                                                                                                               ระเบียบการสอบคดัเลือกปีการศึกษา 2560 
    

21   

 
 

รายละเอียดการรับเข้าศึกษา  หลักสูตร  4  ปี  โดยการเทียบโอน 
 

ตารางจาํนวนรับเข้าศึกษา 
ท่ี รหัสสาขาวชิา สาขาวชิา ภาค จาํนวน กลุ่มสอบ 
1 30203 วิทยาการคอมพิวเตอร์ สมทบ 10 0203 

 
ตารางวุฒิการศึกษาท่ีรับเข้าศึกษา 

รหัสสาขาวชิา หลักสูตร/สาขาวชิา วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 
 วทิยาศาสตรบัณฑติ  (เทียบโอน)  

30203 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ปวส. ทางดา้นคอมพิวเตอร์ เขา้ศึกษาโดยการ 
เทียบโอนหน่วยกิต จากหลกัสูตร 4 ปี 

** หมายเหตุ ภาคสมทบระยะเวลาท่ีศึกษาขึน้อยู่กับจํานวนหน่วยกิตท่ีเทียบโอนได้จากหลักสูตร 4 ปี 
ตารางสอบคดัเลือก  กลุ่มสอบ 0203 

วนัสอบ เวลาสอบ คะแนนเต็ม รหัสวชิา วชิาทีส่อบคดัเลือก 

26 มีนาคม 2560 

 09.00 – 11.00  น. 100 020308 วิชาชีพเฉพาะ 2 
11.05 - 12.05  น. 100 010102 ภาษาไทย – ภาษาองักฤษ - สังคม 2 
13.00 – 14.30  น. 
14.35 – 16.05 น. 

100 
50 

020113 
020103 

คณิตศาสตร์ 3 
วิทยาศาสตร์ 3 

    
 
ตารางกลุ่มสอบ 

กลุ่มสอบ สาขาวชิา รหัสวชิาชีพเฉพาะ 2 
0203 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 020308 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 ผู้เข้าสอบมาสายเกินกว่า 15 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
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รายละเอียดวชิาสอบคดัเลือก 
 

รหัสวชิา/ช่ือวชิา รายละเอียดวชิาสอบคดัเลือก 

020113 คณิตศาสตร์ 3 

เซต  ระบบจาํนวน การแกส้มการและอสมการ เลขยกกาํลงั สถิติเบ้ืองตน้ ความสัมพนัธ์
ฟังกช์นัลอการิทึม ฟังกช์นัเอก็ซโพแนนเซียล ทฤษฏีบททวินาม ลาํดบั และอนุกรม วิธี
เรียง สบัเปล่ียน วิธีจดัหมู่ และทฤษฏีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้   
(ห้ามใช้เคร่ืองคดิเลขและไม้บรรทดัทีม่สูีตรคณติศาสตร์) 

 
010102  ภาษาองักฤษ 2 

 
 
 
 
 
 

010102 ภาษาไทย สังคม 2 

ภาษาอังกฤษ  
   1. Pronunciation (การออกเสียง)                        10 % 
   2. Grammar  (ไวยากรณ์)                                   25 % 
   3. Conversation (บทสนทนา)                            15 % 
   4. Vocabulary (คาํศพัท)์                                     20 % 
   5. Reading Comprehension (เน้ือหาการอ่าน)    20 % 
   6. Writing Ability (ความสามารถในการเขียน)  10 % 
 
ภาษาไทย หลกัการสะกดการันต ์(การเขียนคาํ) การอา่นคาํ การใชโ้วหารความหมาย 
ของคาํ และสาํนวนต่าง ๆ  การเขียนแบบต่าง ๆ  (จดหมายราชการ บนัทึก การเขียน 
โครงการ การเขียนรายงานทางวิชาการ ฯลฯ) การยอ่ความ การอ่านเพ่ือวิเคราะห์ความ 
และหาสาระสาํคญัของเร่ือง ความรู้เบ้ืองตน้การพดูในท่ีชุมชน 
สังคม ภูมิศาสตร์ไทย และภูมิศาสตร์สากล ประวติัศาสตร์ไทยและสากล สังคมวิทยา 
เบ้ืองตน้ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเศรษฐกิจวฒันธรรมประเพณีค่านิยมของสงัคมไทย  
การเมืองการปกครองของไทย ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักฎหมายของไทย เหตุการณ์ปัจจุบนั 
ของไทยและสากล 
 

020103 วิทยาศาสตร์ 3 

กลศาสตร์ (สถิตศาสตร์และพลศาสตร์) ความร้อน  อุณหพลศาสตร์  คล่ืน  แสง  เสียง  
แม่เหลก็ไฟฟ้า  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ  ธาตุ  
สารประกอบ พนัธะเคมี สารละลาย  กรด-เบส-เกลือ การกดักร่อน  อินทรียเ์คมีเบ้ืองตน้   
พลาสติก ยาง ปิโตรเลียม 

020308 วิชาชีพเฉพาะ2 

 -  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
 -  การวิเคราะห์ผงังาน และการวิเคราะห์ขั้นตอน (Flowchart and Algorithm) 
 -  ระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ (Data Struchture) 
 -  โครงสร้างขอ้มูล (Data Struchture) 
 -  การประมวลผล และฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้ (Data Processing and Database) 
 -  ข่ายส่ือสารคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 
 -  เทคโนโลยมีลัติมีเดีย อินเทอร์เน็ต ข่าวส่ือสารคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 
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เง่ือนไขในการสมัครเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา 
  

       จดัการเรียนการสอน  ภาคปกติ      (ภาคปกติ)  เรียนวนัจนัทร์ – วนัศุกร์   เวลา 8.00 – 16.00 น. 

       จดัการเรียนการสอน  ภาคสมทบ  (ภาคสมทบ)  เรียนวนัจนัทร์ – วนัศุกร์   เวลา 17.00 – 21.00 น. 
 และ         เรียนวนัอาทิตย์    เวลา 8.00 – 17.00 น.
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คณะ / สาขาวชิา / คุณวุฒิทีรั่บเข้าศึกษา 
ตารางสอบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  คณะบริหารธุรกิจ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

จาํนวนรับท่ีปรากฏในระเบียบการฯ  
อาจมกีารเพิม่หรือลดตามแต่มหาวทิยาลัยจะเห็นสมควร 

หากสาขาวิชาใดมผีู้ขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษารวมแล้วตํ่ากว่า 25 คน 
 มหาวทิยาลัยขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวชิาน้ัน 
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แผนทีค่ณะบริหารธุรกิจ 
ศูนย์พณชิยการพระนคร  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์พณชิยการพระนคร 
88 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

(คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์) 
 

517 ถ.นครสวรรค ์แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

(คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่) 
การเดินทาง รถประจาํทางสาย : 5, 10, 16, 23, 99, 157, 201  
รถปรับอากาศประจาํทางสาย : ปอ.16, ปอ.23, ปอ.505, ปอ.509, ปอ.171 

ศูนย์พณิชยการพระนคร มทร.พระนคร 
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รายละเอียดการรับเข้าศึกษา  หลักสูตร  4  ปี 

 

ตารางจาํนวนท่ีรับเข้าศึกษา 

ท่ี รหัสสาขาวชิา สาขาวชิา ภาค จาํนวนรับ กลุ่มสอบ 
1 30300 การบญัชี ปกติ 50 0301 

2 30301 การจดัการ-การจดัการทัว่ไป ปกติ 35 0301 

3 30302 การจดัการ-การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ ปกติ 15 0301 

4 30303 การตลาด-การบริหารการตลาด ปกติ 30 0301 

5 30304 การตลาด-การส่ือสารการตลาด ปกติ 15 0301 

6 30312 การเงิน ปกติ 35 0301 

7 30313 ภาษาองักฤษธุรกิจ ปกติ 10 0301 

8 30314 ธุรกิจระหว่างประเทศ ( ภาคภาษาองักฤษ ) สมทบ 10 0314 

9 30330 การจดัการ-การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปกติ 35 0301 

10  30336 การตลาด – การบริหารธุรกิจคา้ปลีก สมทบ 10 0301 

11 30341 ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) ปกติ 35 0301 

 
ตารางวุฒิการศึกษาทีรั่บเข้าศึกษา 
 

รหัสสาขาวชิา หลักสูตร/สาขาวชิา วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  (4 ปี) 

 
 

ม.6  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปวช. บริหารธุรกิจทุกสาขา 

30301, 
30302,30330 

การจดัการ 

30303, 
30304,30336 

การตลาด 

30341 ระบบสารสนเทศ 
30312 การเงิน              

  30313 ภาษาองักฤษธุรกิจ 

 30314 ธุรกิจระหว่างประเทศ ( ภาคภาษาองักฤษ )  
 หลักสูตรบัญชีบัณฑติ  (4 ปี)  

ม.6  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปวช. บริหารธุรกิจทุกสาขา 

30300 
 

การบญัชี 
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ตารางสอบคดัเลือก   กลุ่มสอบ   0301,  0314 
 

วนัสอบ เวลาสอบ คะแนนเต็ม รหัสวชิา วชิาทีส่อบคดัเลือก 

25 มีนาคม 2560 
09.00 – 10.30  น. 100 020112 คณิตศาสตร์ 2 
10.35 – 12.05  น. 100 010101 ภาษาองักฤษ – ภาษาไทย – สังคม  1 
13.30 – 15.30  น. 100 030108,031408 วิชาชีพเฉพาะ 1 

 

ตารางกลุ่มสอบ 

 

กลุ่มสอบ สาขาวชิา รหัสวชิาชีพเฉพาะ 1 

0301 

การจดัการ-การจดัการทัว่ไป 

030108 

การจดัการ-การจดัการทรัพยากรมนุษย ์

การจดัการ-การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

การตลาด-การบริหารการตลาด 

การตลาด-การส่ือสารการตลาด 

การตลาด – การบริหารธุรกิจคา้ปลีก 

การบญัชี 

ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) 

การเงิน 

 ภาษาองักฤษธุรกิจ  
0314 ธุรกิจระหวา่งประเทศ ( ภาคภาษาองักฤษ ) 031408 

 
 
 
 
 

  ผู้เข้าสอบมาสายเกินกว่า 15 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
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เง่ือนไขในการสมัครเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา 
  
 

จดัการเรียนการสอน  ภาคปกติ       วนัจนัทร์ – วนัศุกร์           เวลา  08.00 - 18.00  น. 
จดัการเรียนการสอน  ภาคสมทบ    วนัจนัทร์ – วนัศุกร์           เวลา  08.00 - 18.00  น. 
                                                        (สาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ)  
                                                        (สาขาวิชาการตลาด – การบริหารธุรกิจคา้ปลีก) 
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รายละเอียดวชิาสอบคดัเลือก 
 

รหัสวชิา/ช่ือวชิา รายละเอียดวชิาท่ีสอบคดัเลือก 

020112  คณิตศาสตร์ 2 

เซต  ระบบจาํนวน  พหุนาม  การแกส้มการและอสมการ  ระบบสมการ  เลขยกกาํลงั  
เมตริกซ์  ดีเทอร์มิแนนท ์ ฟังกช์นั  ลิมิตและความต่อเน่ือง  อนุพนัธ์ของฟังกช์นัพีชคณิต  
สถิติเบ้ืองตน้  ความน่าจะเป็น  (ห้ามใช้เคร่ืองคดิเลขและไม้บรรทัดทีม่สูีตรคณติศาสตร์) 

010101  ภาษาองักฤษ 
ภาษาไทย 
สงัคม  1 

ภาษาอังกฤษ  
   1. Structure (โครงสร้างภาษา)      40 % 
                       - Grammar  (ไวยากรณ์)  
                       - Vocabulary (คาํศพัท)์ 
  2. Conversation (บทสนทนา)        30 % 
  3. Reading Comprehension (เน้ือหาการอ่าน)    30 %  
ภาษาไทย หลกัการสะกดการันต ์(การเขียนคาํ)  การอ่านคาํ  การใชโ้วหาร  และ สาํนวน
ต่าง ๆ  การเขียนแบบต่าง ๆ  (การเขียนโครงการ การเขียนรายงานทางวิชาการ ฯลฯ)  
การยอ่ความ การอ่านเพื่อวิเคราะห์ความและหาสาระสาํคญัของเร่ือง ความรู้เร่ืองการพดู
ในท่ีประชุมชน 
สังคม ภูมิศาสตร์ไทย และภูมิศาสตร์สากล ประวติัศาสตร์ไทยและสากล  สังคมวิทยา
เบ้ืองตน้ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเศรษฐกิจ   วฒันธรรม  ประเพณีค่านิยมของสงัคมไทย 
การเมืองการปกครองของไทย ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักฎหมายของไทย   
เหตุการณ์ปัจจุบนัของไทยและสากล 

030108  วิชาชีพเฉพาะ 1 

เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้  ความรู้ทัว่ไปในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
การบญัชี กระบวนการจดัเกบ็เอกสาร แนวคิดทางการขาย การตลาด ความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ กฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและแรงงาน 

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 

เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้  ความรู้ทัว่ไปในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
การบญัชี กระบวนการจดัเกบ็เอกสาร แนวคิดทางการขาย การตลาด ความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ กฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและแรงงาน 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” 

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” 
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รายละเอียดการรับเข้าศึกษา  4 ปี โดยการเทียบโอน 
 

ตารางจาํนวนท่ีรับเข้าศึกษา 
ที ่ รหัสสาขาวชิา ช่ือสาขาวชิา ภาค จาํนวนรับ กลุ่มสอบ 

1 30315 การจดัการ-การจดัการทัว่ไป ปกติ 15 0315 

2  30338 การจดัการ-การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปกติ 15 0315 
3 30319 การตลาด-การบริหารการตลาด ปกติ 30 0319 
4 30321 การบญัชี-การบญัชีบริหาร ปกติ 20 0321 
5 30322 การบญัชี-การบญัชีการเงิน ปกติ 20 0321 
6 30344 การบญัชี-การสอบบญัชี ปกติ 10 0321 
7 30325 การบญัชี-การบญัชีการเงิน สมทบ (ส.อ.) 10 0321 
8 30324 การบญัชี-การบญัชีบริหาร สมทบ (ส.อ.) 10 0321 
9 30342 ระบบสารสนเทศ -พฒันาซอฟทแ์วร์  ปกติ 45 0325 
10 30343 ระบบสารสนเทศ-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สมทบ 17 0325 

 
ตารางวุฒิการศึกษาท่ีรับเข้าศึกษา  
รหัสสาขาวชิา หลักสูตร/สาขาวชิา วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  4 ปี โดยการเทียบโอน  

30315,30338 การจดัการ ปวส. บริหารธุรกิจทุกสาขา 
30319 การตลาด         ปวส. บริหารธุรกิจทุกสาขา 

30342, 30343 ระบบสารสนเทศ      ปวส. บริหารธุรกิจ สาขาวิชา 
   คอมพวิเตอร์ธุรกิจหรือเทียบเท่า 

30321, 30322, 
30324, 30325, 

30344 

หลักสูตรบัญชีบัณฑติ  4 ปี โดยการเทียบโอน 
การบญัชี 

 
          ปวส. สาขาวิชาการบญัชี 
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ตารางสอบคดัเลือก  กลุ่มสอบ   0315, 0319, 0321, 0325, 0329 
 

วนัสอบ เวลาสอบ คะแนนเต็ม รหัสวชิา วชิาทีส่อบคดัเลือก 
 09.00 – 11.00  น. 300 031508,031908,

032108,032508 
วิชาชีพเฉพาะ 2 

 26 มีนาคม 2560 11.05 – 12.05 น. 
13.30 – 15.30  น. 

100 010102 ภาษาไทย - สงัคม – ภาษาองักฤษ 2 
 100 020114 คณิตศาสตร์ 4 

 

ตารางกลุ่มสอบ 
 

กลุ่มสอบ สาขาวชิา รหัสวชิาชีพเฉพาะ 2 
0315 การจดัการ 031508 

0319 การตลาด 031908 
0321 การบญัชี 032108 
0325 ระบบสารสนเทศ 032508 

 

เง่ือนไขในการสมัครเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา 
 

       จดัการเรียนการสอน  ภาคปกติ    วนัจนัทร์ – วนัศุกร์           เวลา   08.00 - 18.00  น. 
       จดัการเรียนการสอน  ภาคสมทบ วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา   17.00 - 21.00  น. 
                                          ภาคสมทบ วนัเสาร์   –  วนัอาทิตย ์ เวลา   08.00 - 19.00  น. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผู้เข้าสอบมาสายเกินกว่า 15 นาท ีไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
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รายละเอียดวชิาสอบคดัเลือก 
 

รหัสวชิา/ช่ือวชิา รายละเอียดวิชาท่ีสอบคดัเลือก 

020114  คณิตศาสตร์ 4 

เซต  ระบบจาํนวน  ตรรกศาสตร์  การอา้งเหตุผล  การแกส้มการและอสมการ  ระบบสมการ  
เลขยกกาํลงั  เมตริกซ์  ดีเทอร์มิแนนท ์ ฟังกช์นัเอกซ์โพแนนเชียล  ฟังกช์นัลอการิทึม  
อนุพนัธ์ของฟังกช์นัพีชคณิต  สถิติเบ้ืองตน้  ความน่าจะเป็น   
(ห้ามใช้เคร่ืองคดิเลขและไม้บรรทดัทีม่สูีตรคณติศาสตร์) 

 
 

010103  ภาษาองักฤษ  2 

   1. Pronunciation (การออกเสียง) 10 % 
   2  Grammar  (ไวยากรณ์)     25 %                     
   3. Conversation (บทสนทนา)    15  % 
   4.  Vocabulary (คาํศพัท)์        20 % 
   5.  Reading Comprehension (เน้ือหาการอ่าน)    20 % 
   6.  Writing  Ability  (ความสามารถในการเขียน)  10 % 

 
 
 

010102  ภาษาไทย สังคม 2 

ภาษาไทย    หลกัการสะกดการันต ์(การเขียนคาํ)  การอ่านคาํ การใชโ้วหาร ความหมาย
ของคาํ  และสาํนวนต่าง ๆ การเขียนแบบต่าง  ๆ   (จดหมายราชการ บนัทึก การเขียน
โครงการ  การเขียนรายงานทางวิชาการ ฯลฯ) การยอ่ความ การอ่านเพ่ือวิเคราะห์ความและ
หาสาระสาํคญัของเร่ือง ความรู้เร่ืองการพดูในท่ีประชุมชน 
สังคม     ภูมิศาสตร์ไทย และภูมิศาสตร์สากล ประวติัศาสตร์ไทยและสากล  สังคมวิทยา
เบ้ืองตน้ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเศรษฐกิจวฒันธรรมประเพณีค่านิยมของสงัคมไทย 
การเมืองการปกครองของไทย ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักฎหมายของไทย เหตุการณ์ปัจจุบนั
ของไทยและสากล 

รหัสวชิา/ช่ือวชิา รายละเอียดวชิาสอบคดัเลือก 
สาขาวชิาทีส่อบ

คดัเลือก 

031508 วิชาชีพเฉพาะ 2 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ  ภาวะผูน้าํ  การจดัการคุณภาพ  เทคนิคการ
จดัการสมยัใหม่  แนวคิดการจดัการทัว่ไปและการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์ การบริหารสาํนกังาน  การส่ือสารและมนุษยส์มัพนัธ์ทาง
ธุรกิจ  การวิเคราะห์เชิงปริมาณขั้นตน้ 

การจดัการ 

031908 วิชาชีพเฉพาะ 2 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค  การจดัซ้ือ  การส่งเสริมการตลาด  
การตลาดบริการ  การศึกษาและการกลัน่กรอง สถานการณ์ 

       การตลาด 

032108 วิชาชีพเฉพาะ 2 
การบญัชีสินทรัพย ์การบญัชีหน้ีสิน การบญัชีหา้งหุน้ส่วน 
การบญัชีบริษทั การบญัชีภาษีอากร การสอบบญัชี การบญัชีตน้ทุน
งานสัง่ทาํ  การบญัชีตน้ทุนช่วง  และการบญัชีตน้ทุนมาตรฐาน 

การบญัชี 

032508 วิชาชีพเฉพาะ 2 

สัญลักษณ์และผังโปรแกรม  (Flowcharts)  การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  โครงสร้างขอ้มูลเบ้ืองตน้ ระบบปฏิบติัการ แฟ้มขอ้มูล
และฐานขอ้มูล ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การ
ประยกุตใ์ชง้าน  และเทคโนโลยสีารสนเทศในปัจจุบนั   

ระบบสารสนเทศฯ 

 
หมายเหตุ     คณะบริหารธุรกิจ   ห้ามใช้เคร่ืองคาํนวณและไม้บรรทัดท่ีมสูีตรทุกชนิด 
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คณะ / สาขาวชิา / คุณวุฒิทีรั่บเข้าศึกษา 
ตารางสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  คณะวศิวกรรมศาสตร์  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หากสาขาวิชาใดมผีู้ขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษารวมแล้วตํ่ากว่า 25 คน 
 มหาวทิยาลัยขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาน้ัน 

จาํนวนรับท่ีปรากฏในระเบียบการฯ  
อาจมกีารเพิม่หรือลดตามแต่มหาวทิยาลัยจะเห็นสมควร 
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แผนที่คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
ศูนย์พระนครเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์พระนครเหนือ 
1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซ่ือ กทม. 10800  
 

การเดินทาง 
รถประจาํทางสาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 175, 203, 543 

 
 

ศูนย์พระนครเหนือ มทร.พระนคร 
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รายละเอียดการรับเข้าศึกษา  หลักสูตร  4  ปี 
 

� ผูส้มคัรเขา้เรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ในหลกัสูตร 4 ปี การเรียนในชั้นปีท่ี 1 จะเป็นการเรียนการ 
สอนไม่แยกสาขาวิชา  ยกเวน้สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเคร่ืองประดบั  และสาขาวิชาวิศวกรรมการบาํรุงรักษาไม่ได ้
เขา้ร่วมโครงการเรียนรวม ในชั้นปีท่ี 1 

� คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะทาํการแยกสาขาวิชา เม่ือนกัศึกษาเขา้ศึกษาในชั้นปีท่ี 2 โดยใชเ้กณฑ ์ดงัน้ี 
1)  ผูท่ี้มีเกรดเฉล่ียสูงสุดในการศึกษาชั้นปีท่ี 1 จะไดรั้บสิทธ์ิในการเลือกสาขาวิชาก่อน 
2) หากนกัศึกษามีการถอนการเรียนบางรายวิชาในการศึกษาชั้นปีท่ี 1 จะใชเ้กณฑก์ารแยกสาขาวิชาตามประกาศของ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซ่ึงจะแจง้ใหท้ราบวนัปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 
 

ตารางจาํนวนท่ีรับเข้าศึกษา 
 
ท่ี รหัส

สาขาวชิา 
สาขาวชิา ภาค จาํนวน

รับ 
กลุ่มสอบ 

1 30400 รับเขา้เรียนรวมในชั้นปีท่ี 1 
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา 

- วิศวกรรมเคร่ืองกล 
- วิศวกรรมอุตสาหการ 
- วิศวกรรมไฟฟ้า 
- วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
- วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอตัโนมติั 
- วิศวกรรมโยธา 
- วิศวกรรมการผลิตเคร่ืองมือและแม่พิมพ ์

 
 
 
 

ปกติ 

 
 
 
 
240 

 
 
 
 
0401 

2 30448 รับเขา้เรียนรวมในชั้นปีท่ี 1 
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา 

- วิศวกรรมเคร่ืองกล (ภาคสมทบ) 
- วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคสมทบ) 
- วิศวกรรมโยธา (ภาคสมทบ) 

 
 

สมทบ, 
พิเศษ 

 
 
95 

 
 
0401 

3 30445 หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 
- วิศวกรรมการผลิตเคร่ืองประดบั 

ปกติ 20 0401 

4 30438 วิศวกรรมการบาํรุงรักษา สมทบ 15 0401 
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 ตารางวุฒิการศึกษาท่ีรับเข้าศึกษา 
 

รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/ สาขาวชิา วุฒิการศึกษาท่ีรับเข้าศึกษาต่อ 
 วศิวกรรมศาสตรบัณฑติ ( 4 ปี )  

ปวช.  ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา
หรือ เทียบเท่า  
ม.6  วิทย ์ -  คณิต 
(กรณีผูจ้บ ม.6 ไม่ระบุแผนการเรียน
ท่ีสาํเร็จการศึกษา จะตอ้งเรียนวิชา 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่นอ้ย
กวา่ 25 หน่วยกิต) 

30400,30448 ทุกสาขาวิชาท่ีเปิดสอน ทั้งภาคปกติ, ภาคพิเศษ 
และภาคสมทบ 
 
 
 
 
 

 
       30445 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑติ ( 4 ปี ) 
วิศวกรรมการผลิตเคร่ืองประดบั 

 
ปวช. ช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 
ม.6 ทุกแผนการเรียน     

 

 
ตารางสอบคดัเลือก  กลุ่มสอบ  0401 
 

วนัสอบ เวลาสอบ คะแนนเต็ม รหัสวชิา วชิาทีส่อบคดัเลือก 

25 มีนาคม 2560 

09.00 – 10.30  น. 100 020111 คณิตศาสตร์ 1 
10.35 – 12.05  น. 100 010101 ภาษาองักฤษ – ภาษาไทย – สังคม  1 
13.00 – 14.30  น. 100 020101 วิทยาศาสตร์  1 
14.35 – 16.05  น. 100 040108 วิชาชีพเฉพาะ 1 

 
หมายเหตุ   ภาคสมทบ เรียนวนัจนัทร์ – วนัศกุร์  เร่ิมเรียนเวลา  13.00 – 19.00 น. 
    ภาคพิเศษ   เรียนวนัจนัทร์ – วนัศุกร์   เร่ิมเรียนเวลา  08.00 – 16.00 น. 

 
 

ตารางกลุ่มสอบ 
 

กลุ่มสอบ สาขาวชิา รหัสวชิาชีพเฉพาะ 1  

0401 
ทุกสาขาวิชาท่ีเปิดสอนในหลกัสูตร 4 ปี ทั้งภาคปกติ, ภาคพิเศษ 
และภาคสมทบ 

040108 

 

 
 

  ผู้เข้าสอบมาสายเกินกว่า 15 นาท ีไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
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รายละเอียดวชิาสอบคดัเลือก 
 

รหัสวชิา/ช่ือวชิา รายละเอียดวชิาสอบคดัเลือก 

020111  คณิตศาสตร์ 1 

เซต  ความสมัพนัธ์  ฟังกช์นั  ระบบจาํนวน  เลขยกกาํลงั จาํนวนเชิงซอ้น  การแกส้มการ
และอสมการ  การแปรผนั ตรรกศาสตร์เบ้ืองตน้  สถิติเบ้ืองตน้  วิธีเรียงสบัเปล่ียน   
วิธีจดัหมู่  ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ ทฤษฎีบททวินาม ฟังกช์นัชนิดต่าง ๆ  
เรขาคณิตวิเคราะห์เบ้ืองตน้  ลิมิตและความต่อเน่ือง  อนุพนัธ์และอินทิเกรตของ
ฟังกช์นัพีชคณิต  (ห้ามใช้เคร่ืองคดิเลขและไม้บรรทดัที่มสูีตรคณติศาสตร์) 

010101  ภาษาองักฤษ 
ภาษาไทย 
สงัคม 1 

ภาษาอังกฤษ  
   1. Structure (โครงสร้างภาษา)      40 % 
                       - Grammar  (ไวยากรณ์)  
                       - Vocabulary (คาํศพัท)์ 
  2. Conversation (บทสนทนา)        30 % 
  3. Reading Comprehension (เน้ือหาการอ่าน)    30 % 
ภาษาไทย  หลกัการสะกดการันต ์(การเขียนคาํ)  การอ่านคาํ  การใชโ้วหารและ
สาํนวนต่าง ๆ    การเขียนแบบต่าง ๆ  (การเขียนโครงการ การเขียนรายงานทาง 
วิชาการ ฯลฯ) การยอ่ความ การอ่านเพื่อวิเคราะห์ความ และหาสาระสาํคญั   
ความรู้เร่ืองการพดูในท่ีประชุมชน 
สังคม    ภูมิศาสตร์ไทย  และภูมิศาสตร์สากล  ประวติัศาสตร์ไทยและสากล  สังคม
วิทยาเบ้ืองตน้  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเศรษฐกิจ วฒันธรรม  ประเพณี  ค่านิยมของ
สงัคมไทย  การเมืองการปกครองของไทย  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักฎหมายของไทย  
เหตุการณ์ปัจจุบนัของไทยและสากล 

020101  วิทยาศาสตร์ 1 

กลศาสตร์ (สถิตยศ์าสตร์และพลศาสตร์)  ความร้อน อุณหพลศาสตร์  คล่ืน  แสง  
เสียง  แม่เหลก็ไฟฟ้า ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีหม่ ๆ  สสาร  
ธาตุ  สารประกอบ สารละลาย คอลอยด ์ ปฏิกิริยาเคมี  กรด-เบส-เกลือ  สารอินทรีย ์ 
แร่  เช้ือเพลิง 

040108   วิชาชีพเฉพาะ 1 

 

คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ คณิตศาสตร์วิศวกรรม วิทยาศาสตร์วิศวกรรม เคมีอุตสาหกรรม
วสัดุวิศวกรรมและพื้นฐานทางวิศวกรรม 

 

หมายเหตุ   ห้ามใช้เคร่ืองคาํนวณและไม้บรรทัดท่ีมีสูตรทุกชนิด 
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รายละเอียดการรับเข้าศึกษาหลักสูตร  4 ปี โดยการเทียบโอน 
 

ตารางจาํนวนท่ีรับเข้าศึกษา 
ท่ี รหัสสาขาวชิา สาขาวชิา ภาค จาํนวนรับ กลุ่มสอบ 
1 30412 วิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ 15 0412 

2 30442 วิศวกรรมไฟฟ้า สมทบ 15 0413 

3 30443 วิศวกรรมเคร่ืองกล  สมทบ 25 0414 

5 30444 วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม สมทบ 25 0415 
 

 
ตารางวุฒิการศึกษาท่ีรับเข้าศึกษา 
 
 

รหัส
สาขาวชิา 

หลักสูตร/สาขาวชิา วุฒิท่ีรับเข้าศึกษาต่อ 

 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี โดยการเทียบโอน  

30412 วิศวกรรมอุตสาหการ ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิชาช่างโลหะ 
ช่างเช่ือมและโลหะแผน่ ช่างเคร่ืองมือกล ช่าง
เคร่ืองกล ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล ช่างกลโลหะ 
ช่าง Tool and Die ช่างเทคนิคการหล่อ ช่างท่อ
และประสาน ช่างเคร่ืองจกัรกลอตัโนมติั ช่าง
เทคนิคการผลิตหรือเทียบเท่า 

  

30442 วิศวกรรมไฟฟ้า 
 

ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาํลงั สาขาไฟฟ้า 
อุตสาหกรรม สาขาเคร่ืองมือวดัหรือเทียบเท่า 
เขา้ศึกษาโดยการเทียบโอนหน่วยกิต 

30443 วิศวกรรมเคร่ืองกล ปวส. สายวิชาช่างยนต ์เทคนิคยานยนต ์ช่าง 
จกัรกลหนกั ช่างกลเรือ ช่างกลเกษตร ช่าง 
เคร่ืองกล ช่างเคร่ืองทาํความเยน็และปรับอากาศ 
(คุณวฒิุ ปวช. มาจากช่างยนต)์ หรือเทียบเท่า 
ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน 

30444 วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปวส. สาขาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า  
ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน 

 

** ทุกสาขาวชิาในหลักสูตร  นักศึกษาจะต้องฝึกงาน  1  ภาคการศึกษา ** 
 
หมายเหตุ   สาํหรับนกัศึกษาท่ีเรียนนอกเวลาราชการ  และมีงานทาํประจาํสามารถใชท่ี้ทาํงานปัจจุบนัเป็นสถานท่ี 
                   ฝึกงานได ้ ทั้งน้ีโดยความเห็นชอบของภาควิชา  ขา้ราชการหรือผูท่ี้มีงานประจาํ  ตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก 
   ผูบ้งัคบับญัชาใหฝึ้กงานในสถานประกอบการ 
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ตารางสอบคดัเลือกเข้าศึกษาต่อ  กลุ่มสอบ   0412, 0413, 0414, 0415 

วนัสอบ เวลาสอบ จาํนวนข้อ รหัสวชิา วชิาทีส่อบคดัเลือก 
 09.00 – 11.00  น. 300 041208,041308 

041408,041508 
วิชาชีพเฉพาะ 2 

26 มีนาคม 2560 11.05 – 12.05  น. 
13.00 – 14.30 น. 
14.35 – 16.05 น. 

100 010102 ภาษาไทย - สงัคม – ภาษาองักฤษ 2 
 100 020113 คณิตศาสตร์ 3 
 100 020103 วิทยาศาสตร์ 3 

 
ตารางกลุ่มสอบ 

กลุ่มสอบ สาขาวชิา รหัสวชิาชีพเฉพาะ 2 
0412 วิศวกรรมอุตสาหการ 041208 

0413 วิศวกรรมไฟฟ้า 041308 

0414 วิศวกรรมเคร่ืองกล 041408 

0415 วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม 041508 
 

 
 
 
รายละเอียดวชิาสอบคดัเลือก 
 

รหัสวชิา/ช่ือวชิา รายละเอียดวชิาสอบคดัเลือก 

 
 

010102 ภาษาไทย – สงัคม 
- องักฤษ 2 

ภาษาอังกฤษ 
  1. Pronunciation (การออกเสียง) 10 % 
  2.  Grammar  (ไวยากรณ์)     25 %                     
  3. Conversation (บทสนทนา)    15  % 
  4.  Vocabulary (คาํศพัท)์        20 % 
  5.  Reading Comprehension (เน้ือหาการอ่าน)    20 % 
  6.   Writing  Ability  (ความสามารถในการเขียน)  10 % 
ภาษาไทย    หลกัการสะกดการันต ์(การเขียนคาํ)   การอ่านคาํ การใชโ้วหารความหมาย
ของคาํ  และสาํนวนต่าง ๆ   การเขียนแบบต่าง  ๆ   (จดหมายราชการ  บนัทึก การเขียน
โครงการ  การเขียนรายงานทางวิชาการ ฯลฯ) การยอ่ความ การอ่านเพื่อวิเคราะห์ความ
และหาสาระสาํคญัของเร่ือง ความรู้เร่ืองการพูดในท่ีประชุมชน 
สังคม     ภูมิศาสตร์ไทย และภูมิศาสตร์สากล ประวติัศาสตร์ไทยและสากล  สังคม
วิทยาเบ้ืองตน้ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเศรษฐกิจ  วฒันธรรม   ประเพณีค่านิยมของ 
สงัคมไทย  การเมืองการปกครองของไทย ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักฎหมายของไทย   
เหตุการณ์ปัจจุบนัของไทยและสากล 
 
 

  ผู้เข้าสอบมาสายเกินกว่า 15 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
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020113  คณิตศาสตร์  3 

เซต ระบบจาํนวน  การแกส้มการและอสมการ  เลขยกกาํลงั สถิติเบ้ืองตน้  
ความสมัพนัธ์ฟังกช์นัลอการิทึม  ฟังกช์นัเอกซ์โพแนนเซียล  ทฤษฎีบททวินาม  ลาํดบั 
และอนุกรม  วิธีเรียงสบัเปล่ียน  วิธีจดัหมู่และทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ 
(ห้ามใช้เคร่ืองคดิเลขและไม้บรรทดัทีม่สูีตรคณติศาสตร์) 

020103  วิทยาศาสตร์ 3 

กลศาสตร์ (สถิตยศ์าสตร์และพลศาสตร์)  ความร้อน และอุณหพลศาสตร์   คล่ืน   
แสง  เสียง   แม่เหลก็ไฟฟ้า  คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า   ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยใีหม่ ๆ  ธาตุสารประกอบ  พนัธะเคมี   สารละลาย  กรด-เบส-เกลือ และ 
การกดักร่อน    อินทรียเ์คมีเบ้ืองตน้   พลาสติก   ยาง  ปิโตรเลียม 

041208  วิชาชีพเฉพาะ 2 

สถิติ  การวดัละเอียดและตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพ 
การศึกษางาน  ระบบงานสวม   การประเมินค่า โลหะ
วิทยา  การออกแบบแม่พมิพ/์กระบวนการผลิต  งานเช่ือม
และงานเคร่ืองมือกล 

 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

 

041308  วิชาชีพเฉพาะ 2 

วงจรไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์ เคร่ืองมือวดัไฟฟ้า เคร่ืองกล 
ไฟฟ้ากระแสตรงและสลบั หมอ้แปลงไฟฟ้า การควบคุม 
มอเตอร์ไฟฟ้า การส่งและการจ่ายไฟฟ้า การออกแบบ 
ระบบส่องสวา่ง 

 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

 

041408  วิชาชีพเฉพาะ 2 

กลศาสตร์วิศวกรรม กลศาสตร์ของแขง็ เทอร์โมไดนามิกส์ 
กลศาสตร์ของไหล กลศาสตร์ยานยนต ์ระบบนิวแมติกส์
และไฮดรอลิกส์ เคร่ืองยนตส์นัดาปภายใน การทาํความเยน็ 
และปรับอากาศ เช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน 

 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

 

041508  วิชาชีพเฉพาะ 2 

วงจรไฟฟ้า เคร่ืองมือและการวดัอิเลก็ทรอนิกส์ อุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ ดิจิตอลเทคนิค วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 
ไมโครโปรเซสเซอร์ สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า หลกัการส่ือสาร 

วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 
และโทรคมนาคม 

 

หมายเหตุ    ห้ามใช้เคร่ืองคาํนวณและไม้บรรทัดท่ีมสูีตรทุกชนิด 
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รายละเอียดการรับเข้าศึกษาหลักสูตร  2 ปี ต่อเน่ือง 
 

ตารางจาํนวนท่ีรับเข้าศึกษา 
ท่ี รหัสสาขาวชิา สาขาวิชา ภาค จาํนวนรับ กลุ่มสอบ 
1 30446 เทคโนโลยวีิศวกรรมนวตักรรมเพื่อความ

ย ัง่ยนื 
ปกติ 35 0446 

 

 
ตารางวุฒิการศึกษาท่ีรับเข้าศึกษา 
 
 

รหัส
สาขาวชิา 

หลักสูตร/สาขาวชิา วุฒิท่ีรับเข้าศึกษาต่อ 

 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี โดยการเทียบโอน  

30446 เทคโนโลยวีิศวกรรมนวตักรรมเพื่อความย ัง่ยนื สาํเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญา หรือระดบั 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเท่า ในประเภทวิชาอตุสาหกรรม 

  

 
 

** ทุกสาขาวชิาในหลักสูตร นักศึกษาจะต้องฝึกงาน 1 ภาคการศึกษา** 
 
หมายเหตุ  สาํหรับนกัศึกษาท่ีเรียนนอกเวลาราชการและมีงานทาํประจาํสามารถใชท่ี้ทาํงานปัจจุบนัเป็นสถานท่ีฝึกงานได ้
                  ทั้งน้ีโดยความเห็นชอบของภาควิชา   ขา้ราชการหรือผูท่ี้มีงานประจาํ   ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาใน 
                  สถานประกอบการ 
 
ตารางสอบคดัเลือกเข้าศึกษาต่อ  กลุ่มสอบ    

วนัสอบ เวลาสอบ จาํนวนข้อ รหัสวชิา วชิาทีส่อบคดัเลือก 
 09.00 – 11.00  น. 300 030446 วิชาชีพเฉพาะ 2 

26 มีนาคม 2560 11.05 – 12.05  น. 
13.00 – 14.30 น. 
14.35 – 16.05 น. 

100 010102 ภาษาไทย - สงัคม – ภาษาองักฤษ 2 
 100 020113 คณิตศาสตร์ 3 
 100 020103 วิทยาศาสตร์ 3 

 
ตารางกลุ่มสอบ 
 

กลุ่มสอบ สาขาวชิา รหัสวชิาชีพเฉพาะ 2 
0446 เทคโนโลยวีิศวกรรมนวตักรรมเพ่ือความยัง่ยนื  030446 
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รายละเอียดวชิาสอบคดัเลือก 
 

รหัสวชิา/ช่ือวชิา รายละเอียดวชิาสอบคดัเลือก 

 
 

010102 ภาษาไทย – สงัคม 
- องักฤษ 2 

ภาษาอังกฤษ 
  1. Pronunciation (การออกเสียง) 10 % 
  2.  Grammar  (ไวยากรณ์)     25 %                     
  3. Conversation (บทสนทนา)    15  % 
  4.  Vocabulary (คาํศพัท)์        20 % 
  5.  Reading Comprehension (เน้ือหาการอ่าน)    20 % 
  6.   Writing  Ability  (ความสามารถในการเขียน)  10 % 
ภาษาไทย    หลกัการสะกดการันต ์(การเขียนคาํ)   การอ่านคาํ การใชโ้วหารความหมาย
ของคาํ  และสาํนวนต่าง ๆ   การเขียนแบบต่าง  ๆ   (จดหมายราชการ  บนัทึก การเขียน
โครงการ  การเขียนรายงานทางวิชาการ ฯลฯ) การยอ่ความ การอ่านเพื่อวิเคราะห์ความ
และหาสาระสาํคญัของเร่ือง ความรู้เร่ืองการพูดในท่ีประชุมชน 
สังคม     ภูมิศาสตร์ไทย และภูมิศาสตร์สากล ประวติัศาสตร์ไทยและสากล  สังคม
วิทยาเบ้ืองตน้ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเศรษฐกิจ  วฒันธรรม   ประเพณีค่านิยมของ 
สงัคมไทย  การเมืองการปกครองของไทย ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักฎหมายของไทย   
เหตุการณ์ปัจจุบนัของไทยและสากล 

020113  คณิตศาสตร์  3 

เซต ระบบจาํนวน  การแกส้มการและอสมการ  เลขยกกาํลงั สถิติเบ้ืองตน้  
ความสมัพนัธ์ฟังกช์นัลอการิทึม  ฟังกช์นัเอกซ์โพแนนเซียล  ทฤษฎีบททวินาม  ลาํดบั 
และอนุกรม  วิธีเรียงสบัเปล่ียน  วิธีจดัหมู่และทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ 
(ห้ามใช้เคร่ืองคดิเลขและไม้บรรทดัทีม่สูีตรคณติศาสตร์) 

020103  วิทยาศาสตร์ 3 

กลศาสตร์ (สถิตยศ์าสตร์และพลศาสตร์)  ความร้อน และอุณหพลศาสตร์   คล่ืน   
แสง  เสียง   แม่เหลก็ไฟฟ้า  คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า   ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยใีหม่ ๆ  ธาตุสารประกอบ  พนัธะเคมี   สารละลาย  กรด-เบส-เกลือ และ 
การกดักร่อน    อินทรียเ์คมีเบ้ืองตน้   พลาสติก   ยาง  ปิโตรเลียม 

 
เคมีอุตสาหกรรม วสัดุวิศวกรรม ฟิสิกส์ 
และพื้นฐานทางวิศวกรรม 

เทคโนโลยวีิศวกรรม
นวตักรรมเพื่อความยัง่ยนื 
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เง่ือนไขในการสมคัรเข้าศึกษาต่อ 
 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
1. การจดัการเรียนการสอน  (หลกัสูตร 4 ปี) 

1.1 ภาคปกติ  จดัการเรียนการสอนในเวลาราชการ  เวลา  08.00 - 17.00 น. วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ 
1.2 ภาคพิเศษ จดัการเรียนการสอนในเวลาราชการ  เวลา 08.00 – 17.00 น.    วนัจนัทร์ – วนัศกุร์  
1.3 ภาคสมทบ  จดัการเรียนการสอน เวลา  13.00 - 21.00 น. วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ 
     และวนัเสาร์ หรือ วนัอาทิตย ์

**สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาคพเิศษ ในชั้นปี 1 เรียนรวมกบัภาคสมทบ และเม่ือข้ึนปี 2 จะเรียนแบบภาคพเิศษ** 
 
2.  การจดัการเรียนการสอน (หลกัสูตรเทียบโอน) 

 2.1    ภาคปกติ จดัการเรียนการสอนในเวลาราชการ    เวลา 08.00 – 17.00 น.    วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ 
 2.2    ภาคสมทบ จดัการเรียนการสอน  เวลา 17.30 – 21.00 น.    วนัจนัทร์ – วนัศกุร์  
  เวลา 08.00 – 16.30 น.     และวนัอาทิตย ์
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คณะ / สาขาวชิา / คุณวุฒิทีรั่บเข้าศึกษา 
ตารางสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
  

                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
                                                   
 
 
 
 

หากสาขาวิชาใดมผีู้ขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษารวมแล้วตํ่ากว่า 25 คน 
 มหาวทิยาลัยขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวชิาน้ัน 

จาํนวนรับท่ีปรากฏในระเบียบการฯ  
อาจมกีารเพิม่หรือลดตามแต่มหาวทิยาลัยจะเห็นสมควร 
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แผนทีค่ณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
ศูนย์เทเวศร์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์เทเวศร์ 
399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 
 

การเดินทาง 
รถประจาํทางสาย : 3, 9, 16, 19, 23, 30, 32, 33, 43, 49, 53, 64, 65, 72, 99, 110 
รถปรับอากาศประจาํทางสาย : ปอ.16, ปอ.23, ปอ.64, ปอ.505, ปอ.516, ปอ.524 
เรือด่วนเจา้พระยาทุกลาํ ลงท่าเรือเทเวศร์ 

 

 

ศูนย์เทเวศร์ มทร.พระนคร 
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รายละเอียดการรับเข้าศึกษา  หลักสูตร  5  ปี 

ตารางจาํนวนที่รับเข้าศึกษา 

ที ่ รหัสสาขาวชิา สาขาวชิา / วชิาเอก ภาค จาํนวนรับ กลุ่มสอบ 
1 30501 วิศวกรรมเคร่ืองกล - เคร่ืองกล ปกติ 10 0501 
2 30502 วิศวกรรมเคร่ืองกล - อตุสาหการ ปกติ 10 0501 
3 30503 วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากาํลงั ปกติ 10 0501 

4 30504 วิศวกรรมไฟฟ้า - คอมพิวเตอร์ ปกติ 10 0501 
5 30505 วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปกติ 10 0501 

 

ตารางวุฒิการศึกษาทีรั่บเข้าศึกษา 
รหัสสาขาวชิา หลักสูตร/สาขาวชิา  วุฒิทีรั่บเข้าศึกษา 

 
30501 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑติ  ( 5 ปี) 
วิศวกรรมเคร่ืองกล – เคร่ืองกล 

ม.6  วิทย ์– คณิต   
ปวช. สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา 
หรือเทียบเท่า 30502 วิศวกรรมเคร่ืองกล - อุตสาหการ 

30503 วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากาํลงั ม.6 วิทย-์คณิต, ศิลป์-คาํนวณ  
ปวช. สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา 
หรือเทียบเท่า , คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

30504 วิศวกรรมไฟฟ้า - คอมพิวเตอร์ 
30505 วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

 

 

  ตารางสอบคดัเลือก    กลุ่มสอบ   0501 
วนัสอบ เวลาสอบ คะแนนเต็ม รหัสสาขาวชิา วชิาทีส่อบคดัเลือก 

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 
050108 

คณิตศาสตร์ 1 
ภาษาองักฤษ – ภาษาไทย – สังคม 1 
วิทยาศาสตร์ 1 
วิชาชีพเฉพาะ 1 

 

ตารางกลุ่มสอบ 
กลุ่มสอบ สาขาวชิา / วชิาเอก รหัสวชิาชีพเฉพาะ 1 

0501 

วิศวกรรมเคร่ืองกล - เคร่ืองกล 

050108 

   วิศวกรรมเคร่ืองกล - อุตสาหการ 
วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากาํลงั 
วิศวกรรมไฟฟ้า - คอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

 

  ผู้เข้าสอบมาสายเกินกว่า 15 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
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รายละเอียดวชิาสอบคดัเลือก 
 

รหัสวชิา/ช่ือวชิา รายละเอียดวชิาท่ีสอบคดัเลือก 

020111 คณิตศาสตร์ 1 

เซต  ความสัมพนัธ์ ฟังกช์นั  ระบบจาํนวน เลขยกกาํลงั จาํนวนเชิงซอ้น การแกส้มการ  และ
อสมการ  การแปรผนั  ตรรกศาสตร์เบ้ืองตน้  สถิติเบ้ืองตน้ วิธีเรียงสบัเปล่ียน  วิธีจดัหมู่  
ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ ทฤษฎีบททวินาม ฟังกช์นัชนิดต่าง ๆ  เรขาคณิตวิเคราะห์
เบ้ืองตน้ ลิมิตและความต่อเน่ือง  อนุพนัธ์และอินทิเกรตของฟังกช์นัพีชคณิต  (ห้ามใช้เคร่ือง
คดิเลขและไม้บรรทดัทีม่สูีตรคณติศาสตร์) 

010101  ภาษาองักฤษ 
ภาษาไทย 
สงัคม  1 

ภาษาอังกฤษ  

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

020101 วิทยาศาสตร์ 1 

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

050108 วิชาชีพเฉพาะ 1 
วสัดุช่าง  การเขียนแบบเบ้ืองตน้  วงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้  ความรู้ทัว่ไป 
และความถนดัทางวิชาชีพครู 
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รายละเอียดการรับเข้าศึกษา  หลักสูตรต่อเน่ือง 

ตารางจาํนวนที่รับเข้าศึกษา 

ที ่ รหัสสาขาวชิา สาขาวชิา / วชิาเอก ภาค จาํนวนรับ กลุ่มสอบ 
1 30506 วิศวกรรมเคร่ืองกล - เคร่ืองกล ปกติ 10 0503 
2 30507 วิศวกรรมเคร่ืองกล - อตุสาหการ ปกติ 10 0503 

 

ตารางวุฒิการศึกษาทีรั่บเข้าศึกษา 
รหัสสาขาวชิา หลักสูตร/สาขาวชิา  วุฒิทีรั่บเข้าศึกษา 

 
30506 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑติ  (ต่อเน่ือง) 
วิศวกรรมเคร่ืองกล – เคร่ืองกล 
 

 
ปวส. ช่างอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาช่างยนต ์
ช่างเคร่ืองจกัรกลหนกั ช่างเคร่ืองกล
การเกษตร หรือเทียบเท่า 

30507 
 
 
 
 
 
 
 

วิศวกรรมเคร่ืองกล - อุตสาหการ 
 
 
 
 
 
 
 

ปวส.สายช่างอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาช่าง
กลโรงงาน ช่างโลหะ ช่างยนต ์
ช่างเทคโนโลยกีารผลิต ช่างท่อและ
ประสาน ช่างกลเรือ ช่างเช่ือมโลหะแผน่ 
ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล ช่างเคร่ืองมือกล
ช่างผลิตเคร่ืองมือและแม่พมิพ ์ช่างเทคนิค
การผลิต ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่าง
ออกแบบการผลิต และช่างโลหะวิทยา 
หรือเทียบเท่า 

 

  ตารางสอบคดัเลือก    กลุ่มสอบ   0503 
วนัสอบ เวลาสอบ คะแนนเต็ม รหัสสาขาวชิา วชิาทีส่อบคดัเลือก 

 
26 มีนาคม 2560 

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

300 
100 

       100 
       100  

050308,050408 

010102 
020113 
020103  

วิชาชีพเฉพาะ 2 
ภาษาไทย-สงัคม-ภาษาองักฤษ 2 
คณิตศาสตร์  3 
วิทยาศาสตร์ 3 

 

ตารางกลุ่มสอบ 
กลุ่มสอบ สาขาวชิา / วชิาเอก รหัสวชิาชีพเฉพาะ 2 

0503 วิศวกรรมเคร่ืองกล - เคร่ืองกล  050308 
วิศวกรรมเคร่ืองกล - อตุสาหการ 
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เง่ือนไขในการสมัครเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา 
 

       จดัการเรียนการสอน  ภาคปกติ    เรียนวนัจนัทร์ – วนัศุกร์   เวลา   08.00 - 17.00  น.   ท่ีศูนยเ์ทเวศร์ 
 

       จดัการเรียนการสอน  ภาคสมทบ เรียนท่ีเทเวศร์ 50 %  และเรียนท่ี (อี.เทค) จงัหวดัชลบุรี 50 %  
  

กลุ่มท่ี 1   เรียนวนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์   เวลา  08.00 – 20.00  น.      
ท่ีวิทยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวนัออก (อี.เทค) ชลบุรี 

    และเรียนท่ีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (เทเวศร์) กรุงเทพฯ 
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คณะ / สาขาวชิา / คุณวุฒิทีรั่บเข้าศึกษา 
ตารางสอบ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

           
 
 

 
 

หากสาขาวิชาใดมผีู้ขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษารวมแล้วตํ่ากว่า 25 คน 
 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวชิาน้ัน 

จาํนวนรับท่ีปรากฏในระเบียบการฯ  
อาจมกีารเพิม่หรือลดตามแต่มหาวทิยาลัยจะเห็นสมควร 
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แผนท่ีคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 
ศูนย์พณชิยการพระนคร  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์พณชิยการพระนคร 
88 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
(คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์) 
 

517 ถ.นครสวรรค ์แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

(คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่) 
การเดินทาง รถประจาํทางสาย : 5, 10, 16, 23, 99, 157, 201  
รถปรับอากาศประจาํทางสาย : ปอ.16, ปอ.23, ปอ.505, ปอ.509, ปอ.171 

ศูนย์พณิชยการพระนคร มทร.พระนคร 
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รายละเอียดการรับเข้าศึกษา  หลักสูตร  4  ปี 

        

ตารางจาํนวนที่รับเข้าศึกษา 

ท่ี รหัสสาขาวชิา สาขาวชิา ภาค จาํนวนรับ กลุ่มสอบ 
1 30601 เทคโนโลยเีส้ือผา้ ปกติ 10 0601 
2 30603 ออกแบบแฟชัน่และส่ิงทอ ปกติ 20 0601 
3 30604 ออกแบบผลิตภณัฑส่ิ์งทอ ปกติ 10 0601 
4 30606 นวตักรรมและเทคโนโลยส่ิีงทอ ปกติ 10 0602 

          

 

   ตารางวุฒิการศึกษาที่รับเข้าศึกษา 

รหัส
สาขาวชิา 

หลักสูตร/สาขาวชิา วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

 เทคโนโลยบัีณทิต  (4 ปี)  
30601 เทคโนโลยเีส้ือผา้ ปวช. ทุกสาขาวิชา  ม.6  ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า 
30603 ออกแบบแฟชัน่และส่ิงทอ ปวช. ทุกสาขาวิชา  ม.6 ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า 
30604 ออกแบบผลิตภณัฑส่ิ์งทอ ปวช. ทุกสาขาวิชา  ม.6 ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า 
30606 นวตักรรมและเทคโนโลยส่ิีงทอ ปวช. สายช่างอุตสาหกรรม 

ม.6  ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
 

 
 

หมายเหตุ   สาขาวชิานวตักรรมและเทคโนโลยส่ิีงทอ  ผู้ เรียนต้องตาไม่บอดสี 
 

   ตารางสอบคดัเลือก  กลุ่มสอบ  0601 ,0602 

วนัสอบ เวลา คะแนนเต็ม รหัสวชิา วชิาทีส่อบคดัเลือก 

25 มีนาคม 2560 

09.00 – 10.30  น. 100 020111 คณิตศาสตร์ 1 
1035 – 12.05  น. 100 010101 ภาษาองักฤษ-ภาษาไทย-สงัคม 1 
13.00 – 14.30  น. 100 020101 วิทยาศาสตร์ 1 
14.35 – 16.05  น. 100 060108,060208 วิชาชีพเฉพาะ 1 

 

    ตารางกลุ่มสอบ 

กลุ่มสอบ สาขาวชิา รหัสวชิาชีพเฉพาะ 1 

0601 
เทคโนโลยเีส้ือผา้ 

060108 ออกแบบแฟชัน่และส่ิงทอ 
ออกแบบผลิตภณัฑส่ิ์งทอ 

0602 นวตักรรมและเทคโนโลยส่ิีงทอ 060208 

 
 
 
 

   ผู้เข้าสอบมาสายเกินกว่า 15 นาท ีไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
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รายละเอียดวชิาสอบคดัเลือก 
 
 

รหัสวชิา/ช่ือวชิา รายละเอียดวชิาสอบคดัเลือก 

020111  คณิตศาสตร์ 1 

เซต  ความสัมพนัธ์  ฟังกช์ัน่  ระบบจาํนวน  เลขยกกาํลงั  จาํนวนเชิงซอ้น  การแก ้
สมการและอสมการ  การแปรผนั  ตรรกศาสตร์เบ้ืองตน้  สถิติเบ้ืองตน้  วิธีเรียง
สบัเปล่ียน  วิธีจดัหมู่  ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้  ทฤษฎีบททวินาม  ฟังกช์นัชนิด
ต่างๆ  เรขาคณิตวิเคราะห์เบ้ืองตน้  ลิมิตและความต่อเน่ือง  อนุพนัธ์และอินทิเกรตของ
ฟังกช์ัน่พีชคณิต (ห้ามใช้เคร่ืองคดิเลขและไม้บรรทดัทีม่สูีตรคณติศาสตร์) 

010101  ภาษาองักฤษ 
ภาษาไทย 
สงัคม 1 

ภาษาอังกฤษ  

   1. Structure (โครงสร้างภาษา)      40 % 
                       - Grammar  (ไวยากรณ์)  
                       - Vocabulary (คาํศพัท)์ 
  2. Conversation (บทสนทนา)        30 % 
  3. Reading Comprehension (เน้ือหาการอ่าน)    30 % 
ภาษาไทย  หลกัการสะกดการันต ์(การเขียนคาํ)  การอ่านคาํ  การใชโ้วหาร  และ
สาํนวนต่าง  ๆ   การเขียนแบบต่าง  ๆ    (การเขียนโครงการ การเขียนรายงานทางวิชาการ ฯลฯ )   
 การยอ่ความ  การอ่านเพ่ือวิเคราะห์ความ และหาสาระสาํคญัของเร่ือง  ความรู้เร่ืองการ
พดูในท่ีประชุมชน 
สังคม     ภูมิศาสตร์ไทย และภูมิศาสตร์สากล ประวติัศาสตร์ไทยและสากล  สังคม
วิทยาเบ้ืองตน้ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเศรษฐกิจ วฒันธรรม  ประเพณีค่านิยมของ
สงัคมไทย  การเมืองการปกครองของไทย ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักฎหมายของไทย  
เหตุการณ์ปัจจุบนัของไทยและสากล 

020101 วิทยาศาสตร์ 1 

กลศาสตร์ สถิตยศ์าสตร์และพลศาสตร์  ความร้อน  อุณหพลศาสตร์  คล่ืน  แสง  เสียง  
แม่เหลก็ไฟฟ้า  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ  สสาร  ธาตุ  
สารประกอบ  สารละลาย  คอลลอยด ์   ปฏิกริยาเคมี  กรด-เบส-เกลือ  สารอินทรีย ์  
แร่   เช้ือเพลิง 

060108 วิชาชีพเฉพาะ 1 ทฤษฎีสี  ทฤษฎีทางศิลปะและการออกแบบ  ความรู้เบ้ืองตน้ทางส่ิงทอ 

060208 วิชาชีพเฉพาะ1 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ทฤษฎีสี เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐานทางดา้นส่ิงทอ 
และสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นส่ิงทอ 

 
 
 



                                                                                                                                               ระเบียบการสอบคดัเลือกปีการศึกษา 2560 
    

54   

คณะ / สาขาวชิา / คุณวุฒิทีรั่บเข้าศึกษา 
ตารางสอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จาํนวนรับท่ีปรากฏในระเบียบการฯ  
อาจมกีารเพิม่หรือลดตามแต่มหาวทิยาลัยจะเห็นสมควร 

หากสาขาวิชาใดมผีู้ขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษารวมแล้วตํ่ากว่า 25 คน 
 มหาวทิยาลัยขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวชิาน้ัน 



                                                                                                                                               ระเบียบการสอบคดัเลือกปีการศึกษา 2560 
    

55   

แผนท่ีคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 
ศูนย์โชติเวช 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศูนย์โชติเวช 
168 ถ.ศรีอยธุยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 
 

การเดินทาง 
รถประจาํทางสาย : 3, 9, 16, 19, 23, 30, 32, 33, 43, 49, 53, 64, 65, 72, 99, 110 
รถปรับอากาศประจาํทางสาย : ปอ.16, ปอ.23, ปอ.64, ปอ.505, ปอ.516, ปอ.524 
เรือด่วนเจา้พระยาทุกลาํ ลงท่าเรือเทเวศร์ 

 
 

ศูนย์โชติเวช มทร.พระนคร 
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รายละเอียดการรับเข้าศึกษา  หลักสูตร  4  ปี 
 

ตารางจาํนวนท่ีรับเข้าศึกษา 

ท่ี รหัสสาขาวิชา สาขาวชิา ภาค จาํนวนรับ กลุ่มสอบ 
1 30712 การออกแบบเคร่ืองแต่งกายแฟชัน่ ปกติ 15 0701 

2 30702 อาหารและโภชนาการ ปกติ 60 0701 

3 30703 อุตสาหกรรมการบริการอาหาร ปกติ 15 0701 

4 30704 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ปกติ 30 0701 

5 30705 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ปกติ 30 0705 

6 30733 อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (TG) ปกติ 15 0701 

 

ตารางวุฒิการศึกษาท่ีรับเข้าศึกษา 
 

รหัสสาขาวิชา หลักสูตร/สาขาวชิา วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 
 คหกรรมศาสตรบัณฑติ  (4 ปี )  

30701 การออกแบบเคร่ืองแต่งกายแฟชัน่ 
       ปวช. ทุกสาขาวิชา 
       ม.6  ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 

30702 อาหารและโภชนาการ 
30703 อุตสาหกรรมการบริการอาหาร                             
30704 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 

 วทิยาศาสตรบัณฑติ  ( 4 ปี )  
30705 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร        ม.6  วทิย์ -  คณติ  เท่านั้น 

 
ตารางสอบคดัเลือก    กลุ่มสอบ 0701 
 

วนัสอบ เวลาสอบ คะแนนเต็ม รหัสสาขาวชิา วชิาทีส่อบคดัเลือก 
 09.00 – 10.30 น. 100 020102 วิทยาศาสตร์ 2 

25 มีนาคม 2560 10.35 – 12.05 น. 100 010101 ภาษาองักฤษ – ภาษาไทย – สงัคม 1 

 13.30 – 15.30 น. 100 070108 วิชาชีพเฉพาะ 1 
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ตารางสอบคดัเลือก กลุ่มสอบ  0705  

วนัสอบ เวลา คะแนนเต็ม รหัสวชิา วชิาทีส่อบคดัเลือก 

25 มีนาคม 2560 

09.00 – 10.30  น. 100 020111 คณิตศาสตร์ 1 
10.35 – 12.05  น. 100 010101 ภาษาองักฤษ-ภาษาไทย-สงัคม 1 
13.00 – 14.30  น. 100 020101 วิทยาศาสตร์ 1 
14.35 – 16.05  น. 100 070508 วิชาชีพเฉพาะ 1 

 
  ตารางกลุ่มสอบ 
 

กลุ่มสอบ สาขาวชิา รหัสวชิาชีพเฉพาะ 1 

0701 

การออกแบบเคร่ืองแต่งกายแฟชัน่ 

070108 
อาหารและโภชนาการ 
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร 
การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 

0705 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 070508 

 
 
 
 

 
 
 
รายละเอียดวชิาสอบคดัเลือก 
 

รหัสวชิา/ช่ือวชิา รายละเอียดวชิาท่ีสอบคดัเลือก 

020111  คณิตศาสตร์ 1 

เซต ความสัมพนัธ์ ฟังกช์นั ระบบจาํนวน เลขยกกาํลงั จาํนวนเชิงซอ้น การแกส้มการ
และอสมการ  การแปรผนั  ตรรกศาสตร์เบ้ืองตน้ สถิติเบ้ืองตน้ วิธีเรียงสบัเปล่ียน วิธีจดั
หมู่ ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ ทฤษฎีบททวินาม ฟังกช์นัชนิดต่าง ๆ  เรขาคณิต
วิเคราะห์ เบ้ืองตน้  ลิมิตและความต่อเน่ือง อนุพนัธ์และอินทิเกรตของฟังกช์นัพีชคณิต 

 (ห้ามใช้เคร่ืองคดิเลขและไม้บรรทัดทีม่สูีตรคณติศาสตร์) 

ผู้เข้าสอบมาสายเกินกว่า 15 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
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รายละเอียดวชิาสอบคดัเลือก 
 

รหัสวชิา/ช่ือวชิา รายละเอียดวชิาท่ีสอบคดัเลือก 

010101  ภาษาองักฤษ 
         ภาษาไทย 

      สงัคม 1 

ภาษาอังกฤษ  
   1.) Structure (โครงสร้างภาษา)      40 %    
                       - Grammar  (ไวยากรณ์)  
                       - Vocabulary (คาํศพัท)์ 
   2.) Conversation (บทสนทนา)        30 % 
   3.) Reading Comprehension (เน้ือหาการอ่าน)    30 % 
ภาษาไทย  หลกัการสะกดการันต ์(การเขียนคาํ)  การอ่านคาํ  การใชโ้วหาร และ 
สาํนวนต่าง  ๆการเขียนแบบต่าง ๆ  (การเขียนโครงการ การเขียนรายงานทางวิชาการ ฯลฯ )   
การยอ่ความ การอ่านเพื่อวิเคราะห์ความและหาสาระสาํคญัของเร่ืองความรู้เร่ืองการพดู 
ในท่ีประชุมชน    
สังคม   ภูมิศาสตร์ไทย และภูมิศาสตร์สากล ประวติัศาสตร์ไทยและสากลความรู้ทัว่ไป
เก่ียวกบัเศรษฐกิจ วฒันธรรม ประเพณี   ค่านิยมของสังคมไทย  การเมือง  การปกครอง
ของไทย ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักฎหมายของไทย  เหตุการณ์ปัจจุบนัของไทยและสากล 

020101  วิทยาศาสตร์ 1 

กลศาสตร์ (สถิตยศ์าสตร์และพลศาสตร์)  ความร้อน  อุณหพลศาสตร์ คล่ืน แสง เสียง  
แม่เหลก็ไฟฟ้า  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีหม่ ๆ สสาร ธาตุ 
สารประกอบ สารละลาย คอลอยด ์ปฏิกิริยาเคมี กรด-เบส-เกลือ สารอินทรีย ์แร่
เช้ือเพลิง 

020102   วิทยาศาสตร์ 2 
สมบติัของสาร  สมบติัของธาตุ โครงสร้างอะตอม  โมเลกุล  พนัธะเคมี ปริมาณสาร
สมัพนัธ์ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน กรด-เบส-เกลือ เซลลก์ารแบ่งเซลล ์การเจริญ 
เติบโต พนัธุ์ศาสตร์เบ้ืองตน้  การจดัจาํพวกพืชและสตัว ์ระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย ์

070108 วิชาชีพเฉพาะ 1 
หลกัการจดัการ  หลกัการทางศิลปะ  ความรู้เร่ืองผา้และ
เทคนิคการตดัเยบ็  ความรู้ในงานอาหารและโภชนาการ  
การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

สาขาวิชาในกลุ่มสอบ 
0701 

070508  วิชาชีพเฉพาะ 1 
ส่วนประกอบของอาหาร  การถนอมอาหารและ
กระบวนการการแปรรูปอาหาร  การพฒันาผลิตภณัฑ์
อาหาร  การสุขาภิบาลและความปลอดภยัในอาหาร 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารอาหาร 



                                                                                                                                               ระเบียบการสอบคดัเลือกปีการศึกษา 2560 
    

59   

คณะ / สาขาวชิา / คุณวุฒิทีรั่บเข้าศึกษา 
ตารางสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
 

 
 

จาํนวนรับท่ีปรากฏในระเบียบการฯ  
อาจมกีารเพิม่หรือลดตามแต่มหาวทิยาลัยจะเห็นสมควร 

หากสาขาวิชาใดมผีู้ขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษารวมแล้วตํ่ากว่า 25 คน 
 มหาวทิยาลัยขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวชิาน้ัน 
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แผนท่ีคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
ศูนย์เทเวศร์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์เทเวศร์ 
399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 
 

การเดินทาง 
รถประจาํทางสาย : 3, 9, 16, 19, 23, 30, 32, 33, 43, 49, 53, 64, 65, 72, 99, 110 
รถปรับอากาศประจาํทางสาย : ปอ.16, ปอ.23, ปอ.64, ปอ.505, ปอ.516, ปอ.524 
เรือด่วนเจา้พระยาทุกลาํ ลงท่าเรือเทเวศร์ 

ศูนย์เทเวศร์ มทร.พระนคร 
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รายละเอียดการรับเข้าศึกษา  หลักสูตร  4  ปี 
 

ตารางจาํนวนที่รับเข้าศึกษา 

ท่ี รหัสสาขาวชิา สาขาวชิา ภาค จํานวนรับ กลุ่มสอบ 
1  30899 เทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน ปกติ 70 0899 

    *  หมายเหตุ   เลือกสาขาวิชา ในปี 2  ประกอบดว้ย  สาขาเทคโนโลยกีารโฆษณาและประชาสมัพนัธ์,  
                              สาขาเทคโนโลยีการโทรทศัน์และวิทยกุระจายเสียง, สาขาวิชาเทคโนโลยมีลัติมีเดีย     
               และสาขาวิชาวารสารสนเทศดิจิทลั                                                                      

   ตารางวุฒิการศึกษาที่รับเข้าศึกษา 

รหัสสาขาวชิา หลักสูตร/สาขาวชิา วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 
 เทคโนโลยบัีณฑิต  (4 ปี )  

 30899 เทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 
*เลือกสาขาในช้ันปีที่ 2* 

 ปวช.  ทุกสาขาวิชา                  
 ม.6 ทุกแผนการเรียน  หรือเทียบเท่า       

 
    ตารางสอบคดัเลือก  กลุ่ม  0899 

วนัสอบ เวลา คะแนนเตม็ รหัสวชิา วชิาท่ีสอบคดัเลือก 

25 มีนาคม 2560 

09.00 – 10.30  น. 100 020111 คณิตศาสตร์ 1 
10.35 – 12.05  น. 100 010101 ภาษาองักฤษ-ภาษาไทย-สงัคม 1 
13.00 – 14.30  น. 100 020101 วิทยาศาสตร์ 1 
14.35 – 16.05  น. 100 089908 วิชาชีพเฉพาะ 1 

 
 

    ตารางกลุ่มสอบ 

กลุ่มสอบ สาขาวชิา รหัสวชิาชีพเฉพาะ 1 

0899 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 089908 

 
 
 
 

  ผู้เข้าสอบมาสายเกินกว่า 15 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
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  รายละเอียดวชิาสอบคดัเลือก 
 

รหัสวชิา/ช่ือวชิา รายละเอียดวชิาสอบคดัเลือก 

020111  คณิตศาสตร์ 1 

เซต  ความสัมพนัธ์ ฟังกช์นั  ระบบจาํนวน เลขยกกาํลงั จาํนวนเชิงซอ้น การแกส้มการ 
และอสมการ  การแปรผนั  ตรรกศาสตร์เบ้ืองตน้  สถิติเบ้ืองตน้ วิธีเรียงสบัเปล่ียน     
วิธีจดัหมู่ (ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้)  ทฤษฎีบททวินาม  ฟังกช์นัชนิดต่าง ๆ  
เรขาคณิตวิเคราะห์เบ้ืองตน้  ลิมิตและความต่อเน่ือง  อนุพนัธ์และอินทิเกรตของ
ฟังกช์นัพีชคณิต  (ห้ามใช้เคร่ืองคดิเลขและไม้บรรทัดที่มสูีตรคณติศาสตร์) 

010101  ภาษาองักฤษ 
ภาษาไทย 
สงัคม 1 

ภาษาอังกฤษ  
   1. Structure (โครงสร้างภาษา)      40 % 
                       - Grammar  (ไวยากรณ์)  
                       - Vocabulary (คาํศพัท)์ 
  2. Conversation (บทสนทนา)        30 % 
  3. Reading Comprehension (เน้ือหาการอ่าน)    30 % 
ภาษาไทย  หลกัการสะกดการันต ์(การเขียนคาํ)  การอ่านคาํ  การใชโ้วหาร  และ
สาํนวนต่าง ๆ  การเขียนแบบต่าง ๆ  (การเขียนโครงการ การเขียนรายงานทางวิชาการ ฯลฯ )   
 การยอ่ความ การอ่านเพื่อวิเคราะห์ความ และหาสาระสาํคญัของเร่ือง ความรู้เร่ืองการ
พดูในท่ีประชุมชน 
สังคม     ภูมิศาสตร์ไทยและภูมิศาสตร์สากล ประวติัศาสตร์ไทยและสากล  สังคมวิทยา
เบ้ืองตน้ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเศรษฐกิจ วฒันธรรม ประเพณีค่านิยมของสงัคมไทย 
การเมืองการปกครองของไทย ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักฎหมายของไทย เหตุการณ์
ปัจจุบนัของไทยและสากล 

020101    วิทยาศาสตร์ 1 

กลศาสตร์ สถิตยศ์าสตร์และพลศาสตร์  ความร้อน อณุหพลศาสตร์  คล่ืน  แสง   เสียง  
แม่เหลก็ไฟฟ้า   ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีหม่ ๆ  สสาร  ธาตุ 
สารประกอบ สารละลาย คอลลอยด ์    ปฏิกิริยาเคมี  กรด-เบส-เกลือ สารอินทรีย ์ แร่  
เช้ือเพลิง 

089908 วิชาชีพเฉพาะ 1 
 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการส่ือสาร  ประเภทของการส่ือสาร  การส่ือสารมวลชน  
การโทรทศันแ์ละวิทยกุระจายเสียง  การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์  เทคโนโลยี
มลัติมีเดียและแอนิเมชัน่  วารสารสนเทศ หนงัสือพมิพ ์ขา่ว ศิลปะและความรู้ทัว่ไป
ทางการส่ือสารมวลชน ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบนั 
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  คณะ / สาขาวชิา / คุณวุฒิทีรั่บเข้าศึกษา 
ตารางสอบ 

 
 
 
 

   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หากสาขาวิชาใดมผีู้ขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษารวมแล้วตํ่ากว่า 25 คน 
 มหาวทิยาลัยขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวชิาน้ัน 

จาํนวนรับท่ีปรากฏในระเบียบการฯ  
อาจมกีารเพิม่หรือลดตามแต่มหาวทิยาลัยจะเห็นสมควร 
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แผนท่ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
ศูนย์โชติเวช 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศูนย์โชติเวช 
168 ถ.ศรีอยธุยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 
 

การเดินทาง 
รถประจาํทางสาย : 3, 9, 16, 19, 23, 30, 32, 33, 43, 49, 53, 64, 65, 72, 99, 110 
รถปรับอากาศประจาํทางสาย : ปอ.16, ปอ.23, ปอ.64, ปอ.505, ปอ.516, ปอ.524 
เรือด่วนเจา้พระยาทุกลาํ ลงท่าเรือเทเวศร์ 

 
 

ศูนย์โชติเวช มทร.พระนคร 



                                                                                                                                               ระเบียบการสอบคดัเลือกปีการศึกษา 2560 
    

65   

รายละเอียดการรับเข้าศึกษา  หลักสูตร  4  ปี,  5 ปี 
 

ตารางจาํนวนท่ีรับเข้าศึกษา 

ท่ี รหัสสาขาวชิา สาขาวชิา ภาค จาํนวนรับ กลุ่มสอบ 
1 30901 การออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม ปกติ 50 0901 
2 30902 การออกแบบบรรจุภณัฑ ์ ปกติ 15 0901 
3 30903 สถาปัตยกรรม ปกติ 10 0902 

 

ตารางวุฒิการศึกษาทีรั่บเข้าศึกษา 

รหัสสาขาวชิา หลักสูตร/สาขาวชิา วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 
 เทคโนโลยบัีณฑติ  (4 ปี)  

30901 การออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม ** ม. 6  ทุกแผนการเรียน   
ปวช. ประเภทวิชาศิลปกรรมทุกแขนงวิชา 
วิชาสาขาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปหตัถกรรม 
สาขาวิชาเทคโนโลยศิีลปกรรม ฯลฯ   

30902 การออกแบบบรรจุภณัฑ ์** 

 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ (5  ปี)  
30903 สถาปัตยกรรม ม.6 (วิทย-์คณิต) 

หมายเหตุ  ไม่ได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิก ** 

ตารางสอบคดัเลือก   กลุ่มสอบ  0901, 0902 

วนัสอบ เวลา คะแนนเตม็ รหัสวชิา วชิาที่สอบคดัเลือก 

25 มีนาคม 2560 

09.00 – 10.30  น. 100 020111 คณิตศาสตร์ 1 
10.35 – 12.05  น. 100 010101 ภาษาองักฤษ-ภาษาไทย-สงัคม 1 
13.00 – 14.30  น. 100 020101 วิทยาศาสตร์ 1 
14.35 – 16.05  น. 100 090108,090208 วิชาชีพเฉพาะ 1 

ตารางกลุ่มสอบ 

กลุ่มสอบ สาขาวชิา รหัสวชิาชีพเฉพาะ 1 

0901 
การออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

090108 
การออกแบบบรรจุภณัฑ ์

0902 สถาปัตยกรรม 090208 

 
  ผู้เข้าสอบมาสายเกินกว่า 15 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
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   รายละเอียดวชิาสอบคดัเลือก 
 

รหัสวชิา/ช่ือวชิา รายละเอียดวชิาสอบคดัเลือก 

020111 คณิตศาสตร์ 1 

เซต  ความสัมพนัธ์  ฟังกช์นั ระบบจาํนวน เลขยกกาํลงั  จาํนวนเชิงซอ้น การแกส้มการ  
และอสมการ  การแปรผนั  ตรรกศาสตร์เบ้ืองตน้  สถิติเบ้ืองตน้  วิธีเรียงสบัเปล่ียน     
วิธีจดัหมู่  ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้  ทฤษฎีบททวินาม ฟังกช์นัชนิดต่าง ๆ  
เรขาคณิตวิเคราะห์เบ้ืองตน้  ลิมิตและความต่อเน่ือง   อนุพนัธ์และอินทิเกรตของ
ฟังกช์นัพีชคณิต  (ห้ามใช้เคร่ืองคดิเลขและไม้บรรทัดที่มสูีตรคณติศาสตร์) 

010101  ภาษาองักฤษ 
ภาษาไทย 
สงัคม 1 

ภาษาอังกฤษ  
   1. Structure (โครงสร้างภาษา)      40 % 
                       - Grammar  (ไวยากรณ์)  
                       - Vocabulary (คาํศพัท)์ 
  2. Conversation (บทสนทนา)        30 % 
  3. Reading Comprehension (เน้ือหาการอ่าน)    30 % 
ภาษาไทย    หลกัการสะกดการันต ์(การเขียนคาํ)  การอ่านคาํ  การใชโ้วหาร  และ
สาํนวนต่าง ๆ การเขียนแบบต่าง ๆ  (การเขียนโครงการ  การเขียนรายงานทาง 
วิชาการ ฯลฯ)  การยอ่ความ  การอ่านเพื่อวิเคราะห์ความและหาสาระสาํคญั  
ความรู้เร่ืองการพดูในท่ีประชุมชน 
สังคม     ภูมิศาสตร์ไทย และภูมิศาสตร์สากล ประวติัศาสตร์ไทยและสากล สาขาสังคม
วิทยาเบ้ืองตน้ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเศรษฐกิจ วฒันธรรม  ประเพณีค่านิยมของ
สงัคมไทย  การเมืองการปกครองของไทย ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักฎหมายของไทย  
เหตุการณ์ปัจจุบนัของไทยและสากล 

020101 วิทยาศาสตร์ 1 

กลศาสตร์  (สถิตยศ์าสตร์และพลศาสตร์)  ความร้อนอุณพลศาสตร์  คล่ืน  แสง  เสียง 
แม่เหลก็ไฟฟ้า  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีหม่ ๆ  สสาร  ธาตุ 
สารประกอบ  สารละลาย  คอลอยด ์   ปฏิกิริยาเคมี  กรด-เบส-เกลือ สารอินทรีย ์  
แร่  เช้ือเพลิง 

090108 วชิาชีพเฉพาะ 1 

ทฤษฎีดา้นการออกแบบ    ประวติัศาสตร์ศิลป์  ประวติัศาสตร์การออกแบบ ความรู้
พ้ืนฐานการออกแบบผลิตภณัฑ ์การออกแบบบรรจุภณัฑ ์ หลกัการออกแบบ 
หลกัการเขียนแบบเบ้ืองตน้ การจดัองคป์ระกอบศิลป์และทฤษฎีสี 

090208 วชิาชีพเฉพาะ 1 

ทฤษฎีดา้นการออกแบบ  องคป์ระกอบศิลป์  ประวติัศาสตร์การออกแบบสถาปัตยกรรม  
ความรู้พื้นฐานทางสถาปัตยกรรม  ระบบอาคาร  โครงสร้างอาคาร  วสัดุและวิธีการ
ก่อสร้าง  จรรยาบรรณวิชาชีพสถาปัตยกรรม 

 

   หมายเหตุ   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  ห้ามใช้เคร่ืองคาํนวณและไม้บรรทัด 
        ท่ีมสูีตรทุกชนิด รวมท้ังอุปกรณ์ส่ือสาร 


