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ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
การสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับปวส. ปริญญาตรี
และปริญญาโท
(สอบตรง)
ประจําปการศึกษา 2561
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วิธีการคัดเลือกเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

กําหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะดําเนินการรับสมัครผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
(INTERNET) ระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ 2561 ผูสนใจสามารถสมัครและดูรายละเอียด
การรับ สมัคร จากเว็บไซต http://admission.rmutsv.ac.th โดยมหาวิทยาลัยจะปดเว็บไซตรับสมัค รใน
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 เวลา 18.00 น.

คุณสมบัติการสมัครสอบคัดเลือก
ผูสมัครสอบจะตองตรวจสอบ “รายละเอียดคุณวุฒิที่รับสมัค ร” ของแตละคณะ/วิทยาลัย แตละ
สาขาวิชาหากคุณวุฒิของผูสมัครสอบไมตรงตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกําหนดในการสอบ
คัดเลือกเขาศึกษาตอ มหาวิทยาลัยฯ สามารถเพิกถอนสิทธิ์การสมัครสอบได
ผูสมัครสอบตองไปสอบ ณ สนามสอบที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศใหทราบเทานั้น

ขอแนะนําสําหรับผูสมัคร
ผูสมัครควรศึกษาและอานรายละเอียดการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ประจําปการศึกษา 2561 ใหเขาใจกอนการสมัครสอบ
ตรวจสอบคุณวุฒิที่เขาศึกษาของสาขาวิชาที่ผูสมัครตองการสมัครในรายละเอียดฯใหตรงกับวุฒิของผูสมัคร
พรอมทั้งการเลือกสาขาวิชาที่สมัคร
ตรวจสอบวัน / เวลา / สถานที่รับสมัคร
หมายเหตุ หากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตรวจสอบพบวาคุณวุฒิและคุณสมบัติของผูสมัครไม
ตรงตามที่กําหนด หรือตรวจพบวามีการปลอมแปลงเอกสาร ทางมหาวิทยาลัยฯ จะเพิกถอนสิทธิ์การสมัคร
สอบคัดเลือกทุกประการ
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การเลือกสาขาวิชาที่สมัคร
การเลือกสาขาวิชาที่สมัครสอบ
ระดับปวส. ผูสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่สมัครไดเพียงอันดับเดียว
ระดับปริญญาตรี ผูสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่สมัครได 3 อันดับ จะตองมีคุณวุฒิที่รับ สมั คร
เหมือนกัน ซึ่งผูสมัครจะตองตรวจสอบคุณวุฒิและเกณฑการคัดเลือกของแตละสาขาที่ประสงคจะเขาศึกษา
ตามที่กําหนดไว กอนทําการสมัคร
ระดับปริญญาโท ผูสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่สมัคร ไดเพียงอันดับเดียว
ตัวอยางการเลือกสาขาวิชา
 กรณีที่ 1 เลือกคณะเดียวกันแตเลือกสาขาวิชาตางกันโดยมีขอสอบวิชาชีพเฉพาะเหมือนกัน
อาทิเชน ผูสมัครจบวุฒิ ปวช.การบัญชี
อันดับ

คณะ

สาขาวิชา

ภาค

1

รหัส
สาขาวิชา
001

บริหารธุรกิจ

การบัญชี 4 ป

ปกติ

2

002

บริหารธุรกิจ

การตลาด 4 ป

ปกติ
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004

บริหารธุรกิจ

การจัดการทั่วไป 4 ป

ปกติ

วันเวลาสอบ
26 มี.ค.61 สอบพื้นฐาน
27 มี.ค. 61 สอบวิชาเฉพาะ(เชา)
26 มี.ค.61 สอบพื้นฐาน
27 มี.ค. 61 สอบวิชาเฉพาะ(บาย)
26 มี.ค.61 สอบพื้นฐาน
27 มี.ค. 61 สอบวิชาเฉพาะ(บาย)

 กรณีที่ 2 เลือกคณะเดียวกันแตเลือกสาขาวิชาตางกันโดยมีขอสอบวิชาชีพเฉพาะไมตรงกัน
อาทิเชน ผูสมัครจบวุฒิ ปวช.
อันดับ

คณะ

สาขาวิชา

ภาค

1

รหัส
สาขาวิชา
003

บริหารธุรกิจ

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4 ป

ปกติ

2

004

บริหารธุรกิจ

การจัดการทั่วไป 4 ป

ปกติ

วันเวลาสอบ
26 มี.ค.61 สอบพื้นฐาน
27 มี.ค. 61 สอบวิชาเฉพาะ(เชา)
26 มี.ค.61 สอบพื้นฐาน
27 มี.ค. 61 สอบวิชาเฉพาะ(บาย)

 กรณีที่ 3 เลือกตางคณะกัน โดยมีขอสอบวิชาชีพเฉพาะไมตรงกัน
อาทิเชน ผูสมัครจบวุฒิ ม.6 วิทย-คณิต
อันดับ

คณะ

สาขาวิชา

ภาค

วันเวลาสอบ

1

รหัส
สาขาวิชา
001

บริหารธุรกิจ

การบัญชี 4 ป

ปกติ

2

037

ศิลปะศาสตร

การทองเที่ยว 4 ป

ปกติ

3

053

เทคโนโลยีการจัดการ

การจัดการโลจิสติกส 4 ป

ปกติ

26 มี.ค.61 สอบพื้นฐาน
27 มี.ค. 61 สอบวิชาเฉพาะ(เชา)
26 มี.ค.61 สอบพื้นฐาน
27 มี.ค. 61 สอบวิชาเฉพาะ(บาย)
28 มี.ค.61 สอบสัมภาษณอยางเดียว

หมายเหตุ การประมวลผลการสอบ ผูเขาสอบจะตองเขาสอบทุกวิชา จึงจะมีสิทธิ์ประมวลผลการสอบได
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ขั้นตอนการสมัครสอบ
1. ผูสมัครที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ในระดับมัธยมศึกษา
ปที่ 6 (ม.6) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้นสูง(ปวส.) ใหดาวน
โหลดเอกสารหรื อ อ า นรายละเอี ย ดหลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขการรั บ สมั ค รสอบคั ด เลื อ กที่ เ ว็ บ ไซต
http://admission.rmutsv.ac.th ใหเขาใจกอนยืนยันการสมัคร
2. ผูสมัครกรอกขอมูลการสมัครหนาเว็บไซตใหถูกตองและครบถวน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ขอมูลผูสมัคร
2. ขอมูลที่อยูตามทะเบียนบาน
3. ขอมูลการศึกษาเดิม
4. ขอมูลคณะ/วิทยาลัย หลักสูตรสาขาวิชา ที่จะสมัครสอบ
ผูสมัครตองตรวจสอบขอมูลที่กรอกในเว็บไซตใหถูกตองและครบถวนกอนบันทึกยืนยันการสมัคร
จากนั้นใหผูสมัครคลิกปุม “สมัครสอบ” ที่อยูหนาเว็บไซตสมัครสอบเพื่อยืนยันการสมัครสอบ
3. การเขาสูระบบเพื่อแกไขขอมูลสวนตัว หรือพิมพใบชําระเงิน
หลังจากคลิกปุม “สมัครสอบ” เรียบรอยแลว ผูสมัครสอบสามารถพิมพใบชําระเงิน หรือแกไขขอมูล
ผูสมัครสอบ แตหากจะดําเนินการในภายหลังก็สามารถทําไดโดยการล็อคอินเขาสูระบบสมัครสอบ ดวยเลข
ประจําตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อพิมพใบชําระเงินคาสมัครสอบหรือแกไขขอมูลผูสมัครสอบ
4. การชําระเงินคาสมัครสอบ
ผู ส มั ค รสอบตอ งนํ า ใบแจ ง ยอดเพื่ อ ชํ า ระเงิ น ไปยื่ น ชํ า ระเงิ น ได ที่ จุ ด บริ ก ารรับ ชํ า ระเงิ น โดยมี
รายละเอียดและเงื่อนไขการชําระเงินดังตอไปนี้
4.1 ผูสมัครสอบสามารถยื่ นชํา ระเงิน ไดที่จุด บริ การรั บ ชํา ระเงินผ า นเคาน เตอรเ ซอรวิส หรือ
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
4.2 ผูสมัครสอบจะตองชําระเงินคาสมัครสอบภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 เวลา 20.00 น.
หากพนกําหนดนี้จะถือวาการสมัครเปนโมฆะ
5. ตรวจสอบสถานะชําระเงิน
เมื่อผูสมัครสอบไดชําระเงินที่จุดบริการรับชําระเงินแลว ผูสมัครสามารถคลิกที่เมนู “สถานะการชําระ
เงิน” เพื่อตรวจสอบสถานะการชําระเงินไดในระบบรับสมัครสอบคัดเลือก หลังจากชําระเงินไปแลว 5 วัน
6. การพิมพบัตรประจําตัวสอบ
ผูสมัครพิมพบัตรประจําตัวสอบพรอมติดรูปถายขนาด 1 นิ้ว ไดตั้งแตวันที่ 10 มีนาคม 2561 โดยการ
ล็ อ คอิน “เขา สูระบบรับ สมัครสอบคัดเลื อก” และสั่งพิมพบัตรประจํ า ตัว สอบโดยคลิกเลื อ ก “พิม พบั ต ร
ประจําตัวสอบ” ผูสมัครสอบจะตองนําบัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัวประชาชน (หรือบัตรที่มีรูปถาย
ซึ่งออกโดยหนวยงานราชการ) เพื่อนําไปแสดงตอกรรมการกํากับหองสอบในวันสอบ
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการใชงานระบบสมัครสอบตรง

ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครสอบ

อานขอมูลระเบียบการสมัครสอบ

ลงทะเบียนบันทึกขอมูลผูสมัครสอบ

เลือกอันดับสาขาวิชาที่สมัครสอบ

พิมพใบแจงยอดเพื่อชําระเงิน

ชําระเงินคาสมัครสอบ

ล็อกอินเขาสูระบบเพื่อตรวจสอบสถานะชําระเงินคาสมัครสอบ
(หลังจากชําระเงินคาสมัครสอบเรียบรอยแลว 5 วันทําการ)

พิมพบัตรประจําตัวสอบ
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ขอปฏิบัติของผูเขาสอบ
ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามขอปฏิบัติของผูเขาสอบคัดเลือกโดยเครงครัด มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย จะระงับสิทธิ์ในการสอบของผูสมัครหรือไมพิจารณาตรวจกระดาษคําตอบของผูสมัคร
ขอปฏิบัติของผูเขาสอบคัดเลือก
1. ไมอนุญาตใหเขาหองสอบกอนกําหนดเวลาสอบ และหลังจากเริ่มสอบผานไปแลว 30 นาที และ
ไมอนุญาตใหออกจากหองสอบไมวา กรณีใด ๆ ภายในเวลาครึ่งหนึ่งของเวลาสอบแตละวิชา
2. หามนํากระดาษใด ๆ เขาหองสอบ และหามนํากระดาษคําตอบ หรือกระดาษคําถาม ออกจาก
หองสอบโดยเด็ดขาด
3. หามพูดคุยหรือสงเสียงดัง เมื่ออยูในหองสอบ และขณะเดินออกจากหองสอบ
4. แตงกายใหสุภาพเรียบรอย เมื่อเขาไปในสถานที่สอบและหองสอบ
5. ปดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
6. หามทุจริตในการสอบ ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น มิฉะนั้นจะปรับตกทุกวิชา
หลักฐานที่ใชแสดงตอกรรมการคุมสอบในวันสอบคัดเลือก
ในการสอบทุกครั้ง ใหผูเขาสอบแสดงบัตรประจําตัว โดยใหนําบัตรวางไวบนโตะที่นั่งสอบ หรือแสดง
ตอกรรมการกํากับหองสอบ ดังตอไปนี้
1. บัตรประจําตัวสอบ
2. บัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวที่ทางราชการออกให (ที่มีรูปถาย)
ใหผูเขาสอบนําอุปกรณการสอบในวันสอบ ดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.

ปากกาสําหรับเขียนชื่อในกระดาษคําตอบ
ดินสอ 2B
ยางลบดินสอ
อุปกรณอื่น ๆ ตามที่คณะ กําหนดใหผูสมัครใชในการสอบ
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อัตราการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
อัตราการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560
1 คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
1.1 หลักสูตรสาขาวิชาชางอุตสาหกรรม
ภาคการศึกษาละ 9,500.1.2 หลักสูตรสาขาวิชาอื่นๆ
ภาคการศึกษาละ 8,000.2 คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
2.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
ภาคการศึกษาละ 14,000.2.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
ภาคการศึกษาละ 14,000.2.3 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
ภาคการศึกษาละ 13,000.2.4 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
ภาคการศึกษาละ 14,000.2.5 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียม
ภาคการศึกษาละ 40,000.- สาขาวิชาอื่นๆ
ภาคการศึกษาละ 13,000.2.6 หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
ภาคการศึกษาละ 12,000.2.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
ภาคการศึกษาละ 12,000.2.8 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
ภาคการศึกษาละ 12,000.2.9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
ภาคการศึกษาละ 12,000.2.10 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.)
ภาคการศึกษาละ 12,000.2.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
ภาคการศึกษาละ 12,000.2.12 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)
ภาคการศึกษาละ 26,000.2.13 หลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)
ภาคการศึกษาละ 13,000.3 คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ
3.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
ภาคการศึกษาละ 21,000.3.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
ภาคการศึกษาละ 21,000.3.3 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
ภาคการศึกษาละ 16,000.3.4 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
ภาคการศึกษาละ 17,000.3.5 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
- สาขาวิชาการผังเมือง
ภาคการศึกษาละ 18,000.- สาขาวิชาอื่นๆ
ภาคการศึกษาละ 16,000.3.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
ภาคการศึกษาละ 16,000.3.7 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
ภาคการศึกษาละ 16,000.3.8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
ภาคการศึกษาละ 16,000.4. คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับระดับปริญญาโท
4.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ภาคปกติ (โดยประมาณ)
ภาคการศึกษาละ 20,000.ภาคสมทบ
ภาคการศึกษาละ 28,000.4.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาคการศึกษาละ 28,000.-
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4. คาธรรมเนียมอื่น ใหเรียกเก็บอัตราตามรายการ ดังนี้
4.1 คาสมัครสอบคัดเลือก
4.1.1 กรณีเลือกหนึ่งอันดับ
4.1.2 กรณีเลือกมากกวาหนึ่งอันดับ ใหชําระเพิ่ม อันดับละ

๒๐๐ บาท
๑๐๐ บาท
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ขอมูลรายวิชาและวันเวลาสอบ
ระดับปวส. ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท
(สอบตรง)
ประจําปการศึกษา 2561

10

วันเวลาสอบสัมภาษณระดับปริญญาโท
วันที่ 25 มีนาคม 2561

ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สงขลา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
200001 สัมภาษณ

วันสอบ
25 มีนาคม 2561

เวลาสอบ
09.00 – 12.00 น.

ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สงขลา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
200002 สัมภาษณ

วันสอบ
25 มีนาคม 2561

เวลาสอบ
09.00 – 12.00 น.

วันเวลาสอบสัมภาษณ
วันที่ 28 มีนาคม 2561

ปวส.การบัญชี, การตลาด, คอมพิวเตอรธุรกิจ, ชางยนต และชางไฟฟา (วิทยาลัยรัตภูมิ)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วันสอบ
000001 สัมภาษณ
28 มีนาคม 2561

เวลาสอบ
09.00 – 12.00 น.

ระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยรัตภูมิ (ทุกสาขา)
คณะเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุกสาขา)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุกสาขา)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุกสาขา)
คณะเกษตรศาสตร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุกสาขา)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง วิทยาเขตตรัง (ทุกสาขา)
วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว วิทยาเขตตรัง (ทุกสาขา)
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาเขตตรัง (ทุกสาขา)
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ทุกสาขา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วันสอบ
110097 สัมภาษณ
28 มีนาคม 2561

เวลาสอบ
09.00 – 12.00 น.

วันเวลาสอบสัมภาษณ
วันที่ 6 เมษายน 2561

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล หลักสูตร 4 ป เทียบโอน (สงขลา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วันสอบ
110098 สัมภาษณ
6 เมษายน 2561

เวลาสอบ
09.00 – 12.00 น.
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รายวิชาสอบและวันเวลาสอบ

สอบวันที่ 26 มีนาคม 2561 และวันที่ 27 มีนาคม 2561
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล หลักสูตร 4 ป (สงขลา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วันสอบ
010101 ภาษาไทย – สังคม – ภาษาอังกฤษ
26 มีนาคม 2561
130101 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 1
26 มีนาคม 2561
010143 วิชาชีพเฉพาะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ป) 27 มีนาคม 2561

เวลาสอบ
09.00 – 12.00 น.
13.00 – 15.00 น.
09.00 – 12.00 น.

วศ.บ.โยธา 4 ป และ วศ.บ.สํารวจ หลักสูตร 4 ป (สงขลา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
010101 ภาษาไทย – สังคม – ภาษาอังกฤษ
130102 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 2
041001 พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมสํารวจ

วันสอบ
26 มีนาคม 2561
26 มีนาคม 2561
27 มีนาคม 2561

เวลาสอบ
09.00 – 12.00 น.
15.15 – 17.15 น.
09.00 – 12.00 น.

วศ.บ.เครื่องกล หลักสูตร 4 ป (สงขลา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
010101 ภาษาไทย – สังคม – ภาษาอังกฤษ
130102 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 2
041004 ความรูพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล

วันสอบ
26 มีนาคม 2561
26 มีนาคม 2561
27 มีนาคม 2561

เวลาสอบ
09.00 – 12.00 น.
15.15 – 17.15 น.
09.00 – 12.00 น.

วศ.บ.เครื่องกล (หลักสูตร 4 ป เทียบโอน) (สงขลา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
010101 ภาษาไทย – สังคม – ภาษาอังกฤษ
130102 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 2
042004 ความรูพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล

วันสอบ
26 มีนาคม 2561
26 มีนาคม 2561
27 มีนาคม 2561

เวลาสอบ
09.00 – 12.00 น.
15.15 – 17.15 น.
09.00 – 12.00 น.

อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ (ตอเนื่อง) (สงขลา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
010101 ภาษาไทย – สังคม – ภาษาอังกฤษ
130102 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 2
043002 วิชาชีพเฉพาะทางเทคโนโลยีอตุ สาหการ

วันสอบ
26 มีนาคม 2561
26 มีนาคม 2561
27 มีนาคม 2561

เวลาสอบ
09.00 – 12.00 น.
15.15 – 17.15 น.
09.00 – 12.00 น.

อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล (ตอเนื่อง) (สงขลา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
010101 ภาษาไทย – สังคม – ภาษาอังกฤษ
130102 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 2
043001 วิชาชีพเฉพาะเทคโนโลยีเครื่องกล

วันสอบ
26 มีนาคม 2561
26 มีนาคม 2561
27 มีนาคม 2561

เวลาสอบ
09.00 – 12.00 น.
15.15 – 17.15 น.
09.00 – 12.00 น.
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รายวิชาสอบและวันเวลาสอบ

สอบวันที่ 26 มีนาคม 2561 และวันที่ 27 มีนาคม 2561
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต หลักสูตร 5 ป (สงขลา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วันสอบ
010101 ภาษาไทย – สังคม – ภาษาอังกฤษ
26 มีนาคม 2561
130102 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 2
26 มีนาคม 2561
110001 วิชาชีพเฉพาะวิชาพื้นฐานทางครุศาสตรอตุ สาหกรรม 27 มีนาคม 2561

เวลาสอบ
09.00 – 12.00 น.
15.15 – 17.15 น.
09.00 – 12.00 น.

บช.บ.การบัญชี หลักสูตร 4 ป (สงขลา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
010101 ภาษาไทย – สังคม – ภาษาอังกฤษ
130102 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 2
050001 วิชาชีพเฉพาะการบัญชี (4 ป)

วันสอบ
26 มีนาคม 2561
26 มีนาคม 2561
27 มีนาคม 2561

เวลาสอบ
09.00 – 12.00 น.
15.15 – 17.15 น.
09.00 – 12.00 น.

บช.บ.การบัญชี (หลักสูตร 4 ป เทียบโอน) (สงขลา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
010101 ภาษาไทย – สังคม – ภาษาอังกฤษ
130102 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 2
051001 วิชาชีพเฉพาะการบัญชี (เทียบโอน)

วันสอบ
26 มีนาคม 2561
26 มีนาคม 2561
27 มีนาคม 2561

เวลาสอบ
09.00 – 12.00 น.
15.15 – 17.15 น.
09.00 – 12.00 น.

บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตร 4 ป (สงขลา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
010101 ภาษาไทย – สังคม – ภาษาอังกฤษ
130102 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 2
050003 วิชาชีพเฉพาะระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (4 ป)

วันสอบ
26 มีนาคม 2561
26 มีนาคม 2561
27 มีนาคม 2561

เวลาสอบ
09.00 – 12.00 น.
15.15 – 17.15 น.
09.00 – 12.00 น.

บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตร 4 ป เทียบโอน) (สงขลา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วันสอบ
010101 ภาษาไทย – สังคม – ภาษาอังกฤษ
26 มีนาคม 2561
130102 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 2
26 มีนาคม 2561
051005 วิชาชีพเฉพาะระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
27 มีนาคม 2561
(เทียบโอน)

เวลาสอบ
09.00 – 12.00 น.
15.15 – 17.15 น.
09.00 – 12.00 น.

ทล.บ. การผังเมือง หลักสูตร 4 ป (สงขลา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
010101 ภาษาไทย – สังคม – ภาษาอังกฤษ
130101 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 1
120001 วิชาชีพเฉพาะสาขาการผังเมือง

วันสอบ
26 มีนาคม 2561
26 มีนาคม 2561
27 มีนาคม 2561

เวลาสอบ
09.00 – 12.00 น.
13.00 – 15.00 น.
09.00 – 12.00 น.
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รายวิชาสอบและวันเวลาสอบ

สอบวันที่ 26 มีนาคม 2561 และวันที่ 27 มีนาคม 2561
ศล.บ.การออกแบบแฟชั่น หลักสูตร 4 ป (สงขลา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
010101 ภาษาไทย – สังคม – ภาษาอังกฤษ
130101 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 1
120006 ความรูทางดานศิลปะและการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
120007 วิชาชีพเฉพาะการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

วันสอบ
26 มีนาคม 2561
26 มีนาคม 2561
27 มีนาคม 2561
27 มีนาคม 2561

เวลาสอบ
09.00 – 12.00 น.
13.00 – 15.00 น.
09.00 – 10.00 น.
10.05 – 12.05 น.

ทล.บ.เทคโนโลยีปโตรเลียม หลักสูตร 4 ป (สงขลา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
010101 ภาษาไทย – สังคม – ภาษาอังกฤษ
130102 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 2
111111 วัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ
110003 วิชาชีพเฉพาะเทคโนโลยีปโตรเลียม

วันสอบ
26 มีนาคม 2561
26 มีนาคม 2561
27 มีนาคม 2561
27 มีนาคม 2561

เวลาสอบ
09.00 – 12.00 น.
15.15 – 17.15 น.
09.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.

ศศ.บ.การทองเที่ยว และ ศศ.บ.การโรงแรม หลักสูตร 4 ป (สงขลา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
010101 ภาษาไทย – สังคม – ภาษาอังกฤษ
130101 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 1
010141 วิชาชีพเฉพาะการโรงแรมและทองเที่ยว (4 ป)

วันสอบ
26 มีนาคม 2561
26 มีนาคม 2561
27 มีนาคม 2561

เวลาสอบ
09.00 – 12.00 น.
13.00 – 15.00 น.
13.00 – 16.00 น.

คศ.บ.อาหารและโภชนาการ หลักสูตร 4 ป และเทียบโอน และ คศ.บ.ธุรกิจคหกรรมศาสตร หลักสูตร 4 ป (สงขลา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
010101 ภาษาไทย – สังคม – ภาษาอังกฤษ
26 มีนาคม 2561
09.00 – 12.00 น.
130101 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 1
26 มีนาคม 2561
13.00 – 15.00 น.
010142 วิชาชีพเฉพาะอาหารและโภชนาการและ
27 มีนาคม 2561
13.00 – 16.00 น.
ธุรกิจคหกรรมศาสตร (4 ป)
วศ.บ.ไฟฟา, วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส, วศ.บ.โทรคมนาคม, วศ.บ.คอมพิวเตอร หลักสูตร 4 ป (สงขลา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
010101 ภาษาไทย – สังคม – ภาษาอังกฤษ
26 มีนาคม 2561
09.00 – 12.00 น.
130102 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 2
26 มีนาคม 2561
15.15 – 17.15 น.
041002 ความรูพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา (4 ป)
27 มีนาคม 2561
13.00 – 16.00 น.
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รายวิชาสอบและวันเวลาสอบ
สอบวันที่ 26 มีนาคม 2561 และวันที่ 27 มีนาคม 2561
วศ.บ.ไฟฟา, วศ.บ.โทรคมนาคม (หลักสูตร 4 ป เทียบโอน) (สงขลา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วัน สอบ
010101 ภาษาไทย – สังคม – ภาษาอังกฤษ
26 มีนาคม 2561
130102 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 2
26 มีนาคม 2561
042001 พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา (เทียบโอน)
27 มีนาคม 2561

เวลาสอบ
09.00 – 12.00 น.
15.15 – 17.15 น.
13.00 – 16.00 น.

วศ.บ.อุตสาหการ, วศ.บ.เครื่องนุงหม, วศ.บ.การผลิต หลักสูตร 4 ป (สงขลา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วันสอบ
010101 ภาษาไทย – สังคม – ภาษาอังกฤษ
26 มีนาคม 2561
130102 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 2
26 มีนาคม 2561
041003 พื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
27 มีนาคม 2561

เวลาสอบ
09.00 – 12.00 น.
15.15 – 17.15 น.
13.00 – 16.00 น.

วศ.บ.การผลิต (หลักสูตร 4 ป เทียบโอน) (สงขลา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
010101 ภาษาไทย – สังคม – ภาษาอังกฤษ
130102 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 2
042002 พื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอน)

วันสอบ
26 มีนาคม 2561
26 มีนาคม 2561
27 มีนาคม 2561

เวลาสอบ
09.00 – 12.00 น.
15.15 – 17.15 น.
13.00 – 16.00 น.

ทล.บ.เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หลักสูตร 4 ป (สงขลา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
010101 ภาษาไทย – สังคม – ภาษาอังกฤษ
130101 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 1
110002 วิชาชีพเฉพาะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

วันสอบ
26 มีนาคม 2561
26 มีนาคม 2561
27 มีนาคม 2561

เวลาสอบ
09.00 – 12.00 น.
13.00 – 15.00 น.
13.00 – 16.00 น.

บธ.บ.การตลาด, การจัดการ หลักสูตร 4 ป (สงขลา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
010101 ภาษาไทย – สังคม – ภาษาอังกฤษ
130101 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 1
050002 วิชาชีพเฉพาะทางบริหาร (4 ป)

วันสอบ
26 มีนาคม 2561
26 มีนาคม 2561
27 มีนาคม 2561

เวลาสอบ
09.00 – 12.00 น.
13.00 – 15.00 น.
13.00 – 16.00 น.

บธ.บ.การตลาด, การจัดการ (หลักสูตร 4 ป เทียบโอน) (สงขลา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
010101 ภาษาไทย – สังคม – ภาษาอังกฤษ
130101 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 1
051002 วิชาชีพเฉพาะบริหาร (เทียบโอน)

วันสอบ
26 มีนาคม 2561
26 มีนาคม 2561
27 มีนาคม 2561

เวลาสอบ
09.00 – 12.00 น.
13.00 – 15.00 น.
13.00 – 16.00 น.
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รายวิชาสอบและวันเวลาสอบ
สอบวันที่ 26 มีนาคม 2561 และวันที่ 27 มีนาคม 2561
ศล.บ.ทัศนศิลป หลักสูตร 4 ป (สงขลา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
010101 ภาษาไทย – สังคม – ภาษาอังกฤษ
130101 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 1
120004 ความรูทั่วไปทัศนศิลป
120005 วิชาชีพเฉพาะทัศนศิลป

วันสอบ
26 มีนาคม 2561
26 มีนาคม 2561
27 มีนาคม 2561
27 มีนาคม 2561

เวลาสอบ
09.00 – 12.00 น.
13.00 – 15.00 น.
13.00 – 14.00 น.
14.05 – 17.05 น.

สถ.บ.สถาปตยกรรม หลักสูตร 5 ป (สงขลา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
010101 ภาษาไทย – สังคม – ภาษาอังกฤษ
130102 วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 2
120002 ความรูทั่วไปทางสถาปตยกรรม
120003 วิชาชีพเฉพาะทางสถาปตยกรรม (ปฏิบัติ)

วันสอบ
26 มีนาคม 2561
26 มีนาคม 2561
27 มีนาคม 2561
27 มีนาคม 2561

เวลาสอบ
09.00 – 12.00 น.
15.15 – 17.15 น.
13.00 – 14.00 น.
14.05 – 17.05 น.
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รายละเอียดวิชาสอบ
ระดับปวส. ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท
(สอบตรง)
ประจําปการศึกษา 2561
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รายละเอียดวิชาสอบ
รหัสวิชา/ชื่อวิชา
000001 สัมภาษณระดับปวส.
010101 ภาษาไทย สังคม
ภาษาอังกฤษ

010141 วิชาชีพเฉพาะการ โรงแรม
และการทองเที่ยว(4 ป)
010142 วิชาชีพเฉพาะอาหารและ
โภชนาการและธุรกิจ
คหกรรมศาสตร (4 ป)
010143 วิชาชีพเฉพาะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสากล(4 ป)

010098 สัมภาษณสาขาภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สากล (4 ป เทียบโอน)
041001 พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
และวิศวกรรมสํารวจ
041002 ความรูพื้นฐานทาง
วิศวกรรมไฟฟา (4 ป)
041003 พื้นฐานทางวิศวกรรม
อุตสาหการ (4 ป)
041004 ความรูพื้นฐานทาง
วิศวกรรมเครื่องกล(4 ป)

042001 ความรูพื้นฐานทาง
วิศวกรรมไฟฟา(เทียบโอน)
042002 พื้นฐานทางวิศวกรรม
อุตสาหการ (เทียบโอน)
042004 ความรูพื้นฐานทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
(เทียบโอน)

รายละเอียดวิชาสอบ
สัมภาษณระดับปวส.
การอานคํา การอานจับใจความ การอานวิเคราะหความ การฟง การเขียน สะกดคํา การใช
คํา การใชประโยค การใชสาํ นวนโวหาร การใชเครื่องหมายวรรคตอน การเขียนรายงานทาง
วิ ช าการ การเขี ย นเพื่ อ โน ม น า วใจ การย อ ความ การพู ด ในที่ ป ระชุ ม ชน กฎหมายใน
ชีวิตประจําวัน ความรูทางเศรษฐกิจไทยและตางประเทศ เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิศาสตร
ประวัติศาสตรไทยและสากล ศิลปวัฒนธรรมของ ไทยและของโลก ศาสนา เหตุการณ
ปจจุบันของไทยและสากล การเมือง การปกครอง หนาที่พลเมือง Structure (Grammar)
Vocabulary Conversation Reading Comprehension
ความรูเกี่ยวกั บอุ ตสาหกรรมการท องเที่ยวและการโรงแรม ศิลปะการตอ นรับและ การ
บริการ ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม
หลักศิลป พัฒนาการครอบครัวและเด็ก ศิลปะประดิษฐ และการจัดดอกไม วิท ยาศาสตร
การอาหาร หลักการประกอบอาหาร โภชนาการ การบริการอาหาร การถนอมอาหาร และ
สุขาภิบาลอาหาร
โครงสรา งไวยากรณ ภาษาอั งกฤษ คําศัพ ท การอ านและการเขี ยนเพื่อ การสื่ อ สาร เชน
โฆษณา จดหมาย แบบฟอรม หนังสือพิมพ ตาราง ฯลฯ กลวิธีการอาน เชน การอานจับ
ใจความสําคัญ การอานเพื่อสรุปความ การอานเพื่อหารายละเอียด การแปล
การ
สนทนาในชีวิตประจําวัน
สอบภาษาอังกฤษในวันสอบสัมภาษณ

ฟสิกสประยุกต ความถนัดทางวิศวกรรมโยธา เชน เขียนแบบเบื้องตน เทคนิคกอสราง การ
ประมาณราคา การสํารวจเบื้องตน วัสดุวิศวกรรม
วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส พื้นฐานทางดานคอมพิวเตอร เครื่องมือวัดและการวัดทาง
ไฟฟา พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา
เขียนแบบวิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม ความรูพื้นฐานดานงานวิศวกรรม สถิติพื้นฐาน
1. ฟสิกสประยุกต เชน เวกเตอร การเคลื่อนที่แนวตรง แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ สมดุล
ตอการเคลื่อนที่ สมดุลกล งานและพลังงาน การชนและโมเมนตัม การเคลื่อนที่ 2 มิติ การ
เคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิค สมบัติเชิงกลของสาร ความรอน สมบัติของสารบริสุทธิ์
2. ความถนัดทางวิศวกรรมเครื่องกล เชน เขียนแบบเบื้องตน การอนุรักษพลังงาน การ
บํารุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องมือวัดและการวัดทางเครื่องกล
วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส พื้นฐานทางดานคอมพิวเตอร เครื่องมือวัดและการวัดทาง
ไฟฟา พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา
เขียนแบบวิศวกรรม ความแข็งแรงของวัสดุ วัสดุวิศวกรรม กรรมวิธีการผลิต การควบคุม
คุณภาพ การเพิ่มผลผลิต สถิติ
1. กลศาสตรวิศวกรรม
5. เขียนแบบวิศวกรรม
2. กลศาสตรของไหล
6. เชื้อเพลิงและสารหลอลื่น
3. กลศาสตรวัสดุ
7. เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
4. เทอรโมไดนามิกส 8. เทคโนโลยียานยนตสมัยใหม
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รายละเอียดวิชาสอบ
รหัสวิชา/ชื่อวิชา
043001 วิชาชีพเฉพาะ
เทคโนโลยีเครื่องกล
043002 วิชาชีพเฉพาะทาง
เทคโนโลยีอุตสาหการ
050001 วิชาชีพเฉพาะสาขา
การบัญชี (4 ป)
050002 วิชาชีพเฉพาะทาง
บริหาร (4 ป)
050003 วิชาชีพเฉพาะสาขา
ระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ (4 ป)
051001 วิชาชีพเฉพาะสาขา
การบัญชี (เทียบโอน)
051002 วิชาชีพเฉพาะทาง
บริหาร (เทียบโอน)
051003 วิชาชีพเฉพาะสาขา
ระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ (เทียบโอน)
110001 วิชาชีพเฉพาะวิชา
พื้นฐานทางครุศาสตร
อุตสาหกรรม

110002 วิชาชีพเฉพาะ
เทคโนโลยสื่อสารมวลชน
110003 วิชาชีพเฉพาะ
เทคโนโลยีปโตรเลียม
110097 สัมภาษณ
120001 วิชาชีพเฉพาะ
การผังเมือง

รายละเอียดวิชาสอบ
กลศาสตรวิ ศ วกรรม กลศาสตร ข องไหล กลศาสตร วั สดุ เทอร โ มไดนามิ ก ส เขี ยนแบบ
วิศวกรรม เชื้อเพลิงและสารหลอลื่น เครื่องมือวัด
ชางอุตสาหกรรม พื้นฐานความรูอุตสาหการ
คณิตศาสตรพื้นฐานทางธุรกิจ ภาษาอังกฤษธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ ความรูดานเศรษฐกิจและ
สังคม ความรูทั่วไปทางธุรกิจ และความรูพื้นฐานเกี่ยวกับบัญชี
คณิตศาสตรพื้นฐานทางธุรกิจ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ความรูทั่วไปทางธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจ
คอมพิวเตอรเบื้องตน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน ผังงานเบื้องตน แฟมขอมูล
และฐานขอมูลเบื้องตน การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน คณิตศาสตร
คอมพิ ว เตอร แ ละสถิติเ บื้ อ งต น การประยุก ตใ ช เทคโนโลยี สารสนเทศในชี วิต ประจําวัน
แบบทดสอบเชาวปญญาทางดานสารสนเทศ
กรอบแนวคิดสํ าหรับการรายงานทางการเงิน บั ญ ชีสินทรัพ ย บั ญ ชีหนี้ สิน การบั ญ ชีหาง
หุนสวน การบัญชีบริษัทจํากัด การรวมธุรกิจ การบัญชีสํานักงานใหญ-สาขา การสอบบัญชี
และการบัญชีตนทุน
หลักการจัดการ หลักการตลาด หลักการบัญชี หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน กฎหมายธุรกิจ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ความรูพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
สัญลักษณและผังงาน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับฐานขอมูล ระบบปฏิบัติการและเครือ ข าย
คอมพิวเตอรเบื้องตน โครงสรางขอมูลเบื้องตน แบบทดสอบเชาวปญญาทางดานสารสนเทศ
คณิ ตศาสตร (สมบัติ ข องรูป ร า งและรู ป ทรงเรขาคณิ ต ตรี โ กณมิ ติ ฟ งก ชั่ น สมการและ
อสมการ สถิติพื้นฐาน)
กลศาสตร (แรง โมเมนต การเคลื่อนที่เชิงเสน การเคลื่อนที่เชิงมุม ความดัน
ความเสียดทาน พลังงาน)
ไฟฟาเบื้องตน (สัญลักษณทางไฟฟา เครื่องมือวัดทางไฟฟา ไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ
การวิเคราะหวงจรไฟฟาพื้นฐาน)
ความรูพื้นฐานทางชางอุตสาหกรรม (หนวยวัดระบบ SI และ US เครื่องมืองานชางพื้นฐาน
การอานแบบเบื้องตน วัสดุในงานอุตสาหกรรม ความรูพื้นฐานงานขึ้นรูปวัสดุ ความปลอดภัย
เบื้องตน)
ความรูพื้นฐานดานการศึกษา และวัดแววความเปนครู
พื้นฐานเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พื้นฐานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ พื้นฐาน
การโฆษณาและประชาสั มพันธ พื้ น ฐานสื่ อสิ่ง พิ มพ พื้น ฐานวิท ยุก ระจายเสี ยงและวิท ยุ
โทรทัศน หลักการภาพยนตรเบื้องตน การถายภาพเบื้องตน จริยธรรมสื่อสารมวลชน
คณิตศาสตร เคมี ปโตรเลียมและปโตรเคมี งานชางและความปลอดภัย
สัมภาษณ
ทฤษฎี ก ารวางผั ง เมื อ ง ประเภทการใช ที่ ดิ น โซนนิ่ ง รู ป แบบการขยายตั ว ของเมื อ ง
ประวัติศาสตรการวางผังเมือง ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเมือง (กายภาพ) ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
เมือง (สังคม-เศรษฐกิจ)
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รายละเอียดวิชาสอบ
รหัสวิชา/ชื่อวิชา
120002 ความรูทั่วไปทาง
สถาปตยกรรม

รายละเอียดวิชาสอบ
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตรทางสถาปตยกรรม และงานสถาปตยกรรม ตาง ๆ
องคป ระกอบทางศิล ปะ หลัก การออกแบบเบื้ อ งต น ความรู เ กี่ย วกั บ การเขี ย นแบบ
เบื้องตนและวัสดุกอสราง
120003 วิชาชีพเฉพาะทาง
ปฏิบัติการออกแบบเบื้องตนภายใตหัวขอที่กําหนดให โดยผูสอบเตรียมเครื่องมือและ
สถาปตยกรรม(ปฏิบัติ)
อุปกรณในการวาดภาพ พรอมทั้งกระดานรองเขียนขนาด A3
120004 ความรูทั่วไปทัศนศิลป
ความรูเกี่ยวกับทางดานจิตรกรรม ความรูเกี่ยวกับทางด านภาพพิมพ ความรูเกี่ยวกับ
ทางดานศิลปะไทย ความรูทั่วไปทางดานประติมากรรม
120005 วิชาชีพเฉพาะ
ปฏิบัติการวาดเสนจากหุนตนแบบ ปฏิบัติการสรางสรรคตามหลักองคประกอบศิลป
ทัศนศิลป
โดยผูสอบจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณในการวาดภาพ เชน สีอะคริลิค, สีโปสเตอร,
พูกัน, จานสี, ดินสอ EE, ดินสอ 2B พรอมทั้งกระดานรองเขียนขนาด A3
120006 ความรูทางดานศิลปะ
ความรูพื้นฐานองคประกอบศิลป ความรูเกี่ยวกับประวัติเครื่องแตงกายแฟชั่น ความรู
การออกแบบแฟชั่น
พื้นฐานเทคนิคการตัดเย็บ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับดานเสนใยและสิ่งทอ ความรูเกี่ยวกับ
และสิ่งทอ
การออกแบบแฟชั่นและขาวสารแฟชั่น
120007 วิชาชีพเฉพาะการ
ปฏิบัติการออกแบบเครือ่ งแตงกายแฟชั่น โดยใหผูสอบจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณใน
ออกแบบแฟชั่นและ
การวาดเขียนและออกแบบตามถนัด เชน สี, ดินสอ, จานสี พรอมทั้ง กระดานรองเขียน
สิ่งทอ
ขนาด A2
130101 วิทยาศาสตร–คณิตศาสตร1 ระบบตาง ๆ ของรางกาย การสืบพันธุ และองคประกอบของพืช ชีวิตและสิ่งแวดลอม
ระบบนิเวศ พลังงานทดแทน กลศาสตร คลื่น แสง เสียง ความรอน สมบัติสารและสสาร
กรด เบส และเกลือ สารละลาย คอลลอยด และสารแขวนลอย เศษสวน ทศนิยม รอยละ
เลขยกกํ า ลัง และกรณฑ การแก ส มการตัวแปรเดีย วกํ า ลั ง หนึ่ง การแยกตั ว ประกอบ
ตรีโกณมิติเบื้องตน เลขฐานสอง
130102 วิทยาศาสตร–คณิตศาสตร2 พลังงานทดแทน ระบบนิเวศ ชีวิตและสิ่งแวดลอม การจัดจําพวกพืชและสัตว ระบบใน
รางกายมนุษย กลศาสตร ความรอนและอุณหพลศาสตร คลื่น แสง เสียง แมเหล็กไฟฟา
พันธะเคมี พลาสติก ยาง ปโตรเลียม เซลลไฟฟา กรด เบส และเกลือ แกส สารละลาย
โครงสรางอะตอม ระบบจํานวนจริง สมการและอสมการ ระบบสมการและการประยุกต
เซต ตรรกศาสตร ฟงกชันและการหาคาฟงกชัน อนุพันธ และปริพันธของฟงกชันพืชคณิต
200001 สัมภาษณระดับปริญญาโท สัมภาษณ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต
200002 สัมภาษณระดับปริญญาโท สัมภาษณ
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต

