
 

  

ตารางสอบสมรรถนะพืน้ฐานด้าน ไอที   ตามมาตรฐาน IC3   
คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั วทิยาเขตตรัง 
 

วนัทีส่อบ สาขาวชิา กลุ่ม จ านวน(คน) รวมผู้เข้าสอบ  (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

18  ตุลาคม  2560 เทคโนโลยสีารสนเทศ  (เทียบโอน) 1 29 29 15.30 -16.30 หอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารวทิยบริการ ชั้น 2 



 

  

ตารางสอบสมรรถนะพืน้ฐานด้าน ไอที   ตามมาตรฐาน IC3   
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยปีระมง   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั   วทิยาเขตตรัง 
 

วนัทีส่อบ สาขาวชิา กลุ่ม จ านวน(คน) รวมผู้เข้าสอบ  (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

20  ตุลาคม  2560 เพาะเล้ียงสัตวน์ ้า ( แบบเทียบโอนผลการเรียน ) 1 19 19 13.00 -15.00 หอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารวทิยบริการ ชั้น 2 



  

ตารางสอบสมรรถนะพืน้ฐานด้าน ไอที   ตามมาตรฐาน IC3 
คณะบริหารธุรกิจ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั   

วนัทีส่อบ สาขาวชิา กลุ่ม ห้อง 
จ านวน
(คน) 

รวมผู้เข้าสอบ  (คน) เวลา 
ห้อง
สอบ 

หมายเหตุ 

 24 ตุลาคม  2560 

การจดัการ-กลุ่มวชิาการจดัการทัว่ไป 1 จท 2/1 35 35 8.30 -10.00 59302 อาคารส านกัวทิยฯ 

การจดัการ-กลุ่มวชิาการจดัการทัว่ไป 2 จท 2/2 39 39 8.30 -10.00 59502 อาคารส านกัวทิยฯ 

การจดัการ-กลุ่มวชิาการจดัการอุตสาหกรรม 3 จอ 2/2 24 24 10.30 - 12.00 59302 อาคารส านกัวทิยฯ 

การจดัการ-กลุ่มวชิาการจดัการอุตสาหกรรม 
4 

จอ 2/1 21 
36 10.30 - 12.00 59502 อาคารส านกัวทิยฯ 

การจดัการ-กลุ่มวชิาการจดัการส านกังานอิเล็กทรอนิกส์ จง 2/1 15 

การจดัการ-กลุ่มวชิาการจดัการส านกังานอิเล็กทรอนิกส์ 5 จง 2/2 34 34 13.00 - 14.30 59302 อาคารส านกัวทิยฯ 

การจดัการ-กลุ่มวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 6 จม 2/1 31 31 13.00 - 14.30 59502 อาคารส านกัวทิยฯ 

การจดัการ-กลุ่มวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 7 จม 2/2 31 31 15.00 - 16.30 59302 อาคารส านกัวทิยฯ 

การบญัชี 8 บช 2/1, บช2/2 35 35 15.00 - 16.30 59502 อาคารส านกัวทิยฯ 



ตารางสอบสมรรถนะพืน้ฐานด้าน ไอที   ตามมาตรฐาน IC3   

วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั  วทิยาเขตนครศรีธรรมราช  (ขนอม) 

        วนัทีส่อบ สาขาวชิา กลุ่ม จ านวน(คน) รวมผู้เข้าสอบ  (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

1  พฤศจิกายน  2560 
การจดัการ 

1 
4 

13 9.00 - 12.00 หอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารอ านวยการ ชั้น 3 
การบญัชี 9 

การจดัการ (เพิ่มเติม) 2 4 4 13.00 -16.00 หอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารอ านวยการ ชั้น 3 
  



ตารางสอบสมรรถนะพืน้ฐานด้าน ไอที   ตามมาตรฐาน IC3   

คณะเกษตรศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั   วทิยาเขตนครศรีธรรมราช   (ไสใหญ่) 

        วนัทีส่อบ สาขาวชิา กลุ่ม จ านวน(คน) รวมผู้เข้าสอบ  (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 
13  พฤศจิกายน  2560 ประมง 

1 
10 

28 9.00 - 12.00 
หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ 

ดว้ยตนเอง 
อาคารห้องสมุด ชั้น 2 

พืชศาสตร์ 18 

เทคโนโลยเีคร่ืองจกัรกลเกษตร 
2 

14 
29 13.00 -16.00 

หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ 
ดว้ยตนเอง 

อาคารห้องสมุด ชั้น 2 
สัตวศาสตร์ 15 

  
 

     คณะเกษตรศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั   วทิยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) 

        วนัทีส่อบ สาขาวชิา กลุ่ม จ านวน(คน) รวมผู้เข้าสอบ  (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 
14  พฤศจิกายน  2560 พืชศาสตร์ 

1 
15 

20 9.00  - 12.00 
หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ 

ดว้ยตนเอง 
อาคารห้องสมุด ชั้น 2 

สัตวศาสตร์ 5 
 

 

 

 

 

 



ตารางสอบสมรรถนะพืน้ฐานด้าน ไอที   ตามมาตรฐาน IC3   

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั   วทิยาเขตนครศรีธรรมราช   (ไสใหญ่) 

        วนัทีส่อบ สาขาวชิา กลุ่ม จ านวน(คน) รวมผู้เข้าสอบ  (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 
29  พฤศจิกายน  2560 เทคโนโลยกีารยาง 

1 

11 

33 13.00 –15.00 หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารห้องสมุด ชั้น 2 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล 10 
เทคโนโลยอุีตสาหการ 12 

เทคโนโลยอุีตสาหการ 
2 

13 
34 15.00 –17.00 หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารห้องสมุด ชั้น 2 

เทคโนโลยอุีตสาหการ 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ตารางสอบสมรรถนะพืน้ฐานด้าน ไอที   ตามมาตรฐาน IC3 
คณะเทคโนโลยกีารจดัการ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั   วทิยาเขตนครศรีธรรมราช   (ไสใหญ่) 

        วนัทีส่อบ สาขาวชิา ห้อง กลุ่ม ผู้เข้าสอบ  (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

27  พฤศจิกายน  2560 
สาขาการบญัชี  ภาคปกติ AC221 1 32 9.00 - 11.30 หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารหอสมุด ชั้น 2 

สาขาการบญัชี  ภาคปกติ AC222 2 22 13.30 -16.00 หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารหอสมุด ชั้น 2 

30  พฤศจิกายน  2560 
สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ IS221 1 31 9.00 - 11.30 หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารหอสมุด ชั้น 2 

สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ IS222 2 26 13.30 -16.00 หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารหอสมุด ชั้น 2 

1  ธนัวาคม  2560 
สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคปกติ IS223 1 27 9.00 - 11.30 หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารหอสมุด ชั้น 2 

สาขาการจดัการ  ภาคสมทบ MG223 2 23 13.30 -16.00 หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารหอสมุด ชั้น 2 

4  ธนัวาคม  2560 
สาขาการจดัการ ภาคปกติ MG221 1 26 9.00 - 11.30 หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารหอสมุด ชั้น 2 

สาขาการจดัการ ภาคปกติ MG222 2 35 13.30 -16.00 หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารหอสมุด ชั้น 2 

6  ธนัวาคม  2560 
สาขาการตลาด ภาคปกติ MK221 1 26 9.00 - 11.30 หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารหอสมุด ชั้น 2 

สาขาการบญัชี  ภาคปกติ AC223 2 36 13.30 -16.00 หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารหอสมุด ชั้น 2 

8  ธนัวาคม  2560 
สาขาการบญัชี  ภาคปกติ AC224 1 28 9.00 - 11.30 หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารหอสมุด ชั้น 2 

สาขาการบญัชี  ภาคสมทบ AC225 2 34 13.30 -16.00 หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารหอสมุด ชั้น 2 
15  ธนัวาคม  2560 สาขาการบญัชี  ภาคสมทบ AC226 1 36 13.30 -16.00 หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารหอสมุด ชั้น 2 



ตารางสอบสมรรถนะพืน้ฐานด้าน ไอที   ตามมาตรฐาน IC3   

คณะศิลปศาสตร์   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

        วนัทีส่อบ สาขาวชิา กลุ่ม จ านวน(คน) รวมผู้เข้าสอบ  (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

13 ธนัวาคม 2560 อาหารและโภชนาการ 1 37 37 13.00 -15.00 59302 อาคารส านกัวทิยฯ 
 

  

 

  



  

 ตารางสอบสมรรถนะพืน้ฐานด้าน ไอที   ตามมาตรฐาน IC3 
 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั  
 

วนัทีส่อบ สาขาวชิา ห้อง กลุ่ม ผู้เข้าสอบ  (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

14  ธนัวาคม 2560 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สส 2/2 1 17 13.00 – 14.30 59302 อาคารส านกัวทิยฯ 



 

 

 

  

 ตารางสอบสมรรถนะพืน้ฐานด้าน ไอที   ตามมาตรฐาน IC3 
 

วทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั  วทิยาเขตตรัง 

    
 

    วนัทีส่อบ สาขาวชิา ห้อง กลุ่ม จ านวน (คน) ผู้เข้าสอบ  (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

16  ธนัวาคม 2560 

การบญัชี ACC-321 
1 

39 
45 13.00 – 15.00 หอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารวทิยบริการ ชั้น 2 

การโรงแรมและการท่องเท่ียว HT-32/1 6 

การโรงแรมและการท่องเท่ียว HT-32/1 
2 

19 
44 15.00 – 17.00  หอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารวทิยบริการ ชั้น 2 

การโรงแรมและการท่องเท่ียว HT-32/2 25 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

ตารางสอบสมรรถนะพืน้ฐานด้าน ไอที   ตามมาตรฐาน IC3 
 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั  
 

วนัทีส่อบ สาขาวชิา ห้อง กลุ่ม จ านวน (คน) ผู้เข้าสอบ  (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

21  ธนัวาคม 2560 

การตลาด ตล 2/1 1 37 37 8.30 - 10.00 59302 อาคารส านกัวทิยฯ 

การตลาด ตล 2/2 2 29 29 10.30 – 12.00 59302 อาคารส านกัวทิยฯ 

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สส 2/1 
3 

34 
38 13.00 – 14.30 59302 อาคารส านกัวทิยฯ 

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สส 2/2 4 



 

 

 

  

ตารางสอบสมรรถนะพืน้ฐานด้าน ไอที   ตามมาตรฐาน IC3 
 

วทิยาลยัรัตภูมิ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  
 

วนัทีส่อบ สาขาวชิา กลุ่ม จ านวน (คน) ผู้เข้าสอบ  (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

25  ธนัวาคม 2560 
เทคโนโลยเีคร่ืองจกัรกลเกษตร 

1 
7 

14 8.30 - 10.00 9303 อาคารมลคลศรีวชิยั 
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 7 



 

 

 

  

  

ตารางสอบสมรรถนะพืน้ฐานด้าน ไอที   ตามมาตรฐาน IC3   
 

คณะวทิยาศาสตร์   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั   วทิยาเขตนครศรีธรรมราช   (ไสใหญ่)    
 

วนัทีส่อบ สาขาวชิา กลุ่ม สอบคร้ังที่ จ านวน (คน) ผู้เข้าสอบ  (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

26  กมุภาพนัธ์  2561 

เทคโนโลยีการยาง 

1 

2 9 

37 09.00-10.00  
หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 
อาคารหอสมุด 

 ชั้น 2 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล 2 6 

เทคโนโลยีอุตสาหการ 2 18 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 4 



 

 

 

  

ตารางสอบสมรรถนะพืน้ฐานด้าน ไอท ี  ตามมาตรฐาน IC3   
 

คณะวทิยาศาสตร์   คณะเกษตรศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั   วทิยาเขตนครศรีธรรมราช    พื้นท่ีไสใหญ่  และ พื้นท่ีทุ่งใหญ่ 
 

วนัทีส่อบ สาขาวชิา กลุ่ม สอบคร้ังที่ จ านวน (คน) ผู้เข้าสอบ  (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

27  กมุภาพนัธ์  2561 

พืชศาสตร์    พ้ืนท่ีไสใหญ่ 

1 

2 3 

10 13.00 -16.00 
หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

อาคารหอสมุด 
 ชั้น 2 

(ไสใหญ่) 

ประมง    พ้ืนท่ีไสใหญ่ 2 1 

เทคโนโลยีเคร่ืองจกัรกลเกษตร   พ้ืนท่ีไสใหญ่ 2 2 

สตัวศาสตร์   พ้ืนท่ีไสใหญ่ 2 2 

สตัวศาสตร์   พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่ 2 1 

สตัวศาสตร์   พ้ืนท่ีไสใหญ่ 1 1 



  

ตารางสอบสมรรถนะพืน้ฐานด้าน ไอที   ตามมาตรฐาน IC3   
 

คณะวทิยาศาสตร์   คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั   วทิยาเขตนครศรีธรรมราช   (ทุ่งใหญ่)    
 

วนัทีส่อบ สาขาวชิา กลุ่ม สอบคร้ังที่ จ านวน (คน) ผู้เข้าสอบ  (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

28  กมุภาพนัธ์  2561 อาหารและโภชนาการ 1 1 21 21 15.00 – 16.30 AR301 
อาคารส านกังานวิทยบริการ  

(ทุ่งใหญ่) 



  

ตารางสอบสมรรถนะพืน้ฐานด้าน ไอที   ตามมาตรฐาน IC3   
 

คณะวทิยาศาสตร์   วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั  วทิยาเขตนครศรีธรรมราช  (ขนอม) 
 

วนัทีส่อบ สาขาวชิา กลุ่ม สอบคร้ังที่ จ านวน (คน) ผู้เข้าสอบ  (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

2  มีนาคม  2561 
การจดัการ 

1 
2 5 

10 13.00 – 16.30 
หอ้งเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง 
อาคารอ านวยการ ชั้น 3 

การบญัชี 2 5 



 

 

 

 

 

  

ตารางสอบสมรรถนะพืน้ฐานด้าน ไอที   ตามมาตรฐาน IC3   
คณะวทิยาศาสต      คณะบริหารธุรกิจ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั   
 

วนัทีส่อบ สาขาวชิา ห้อง 
สอบ 
คร้ังที่ 

จ านวน 
 (คน) 

ผู้เข้าสอบ   
(คน) 

เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

4  มีนาคม  2561 

การตลาด ตล 2/3 1 41 41 08.00-10.00 59302 อาคารส านกัวทิยฯ 

การบญัชี บช 2/3 1 27 27 08.00-10.00 59502 อาคารส านกัวทิยฯ 

การจดัการ-กลุ่มวิชาการจดัการอุตสาหกรรม จอ 2/2 2 18 
40 10.00-12.00 59302 อาคารส านกัวทิยฯ 

การจดัการ-กลุ่มวิชาการจดัการทัว่ไป จท 2/2 2 22 

การจดัการ-กลุ่มวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ จม 2/2 2 24 24 10.00-12.00 59502 อาคารส านกัวทิยฯ 

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สส 2/3 1 36 36 13.00-15.00 59302 อาคารส านกัวทิยฯ 

การจดัการ-กลุ่มวิชาการจดัการส านกังานอิเลก็ทรอนิกส์ จง 2/2 2 28 28 13.00-15.00 59502 อาคารส านกัวทิยฯ 



 

  

  

ตารางสอบสมรรถนะพืน้ฐานด้าน ไอที   ตามมาตรฐาน IC3   
 

คณะวทิยาศาสตร์   วทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  วทิยาเขตตรัง 
 

วนัทีส่อบ สาขาวชิา กลุ่ม สอบคร้ังที่ จ านวน (คน) ผู้เข้าสอบ  (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

14  มีนาคม  2561 

การโรงแรมและการท่องเท่ียว 

1 

1 2 

25 08.00 – 16.00 หอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 การโรงแรมและการท่องเท่ียว 2 17 

การบญัชี 2 6 



  

ตารางสอบสมรรถนะพืน้ฐานด้าน ไอที   ตามมาตรฐาน IC3   
คณะวทิยาศาสต      คณะบริหารธุรกิจ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั   
 

วนัทีส่อบ สาขาวชิา ห้อง 
สอบ 
คร้ังที่ 

จ านวน 
 (คน) 

ผู้เข้าสอบ   
(คน) 

เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

20   มีนาคม   2561 

การจดัการ-กลุ่มวิชาการจดัการทัว่ไป จท 2/1  2 21 
35 08.30-10.30 59302 อาคารส านกัวทิยฯ 

การจดัการ-กลุ่มวิชาการจดัการอุตสาหกรรม จอ 2/1 2  14 

การตลาด ตล 2/3 2 31 31 08.30-10.30 59502 อาคารส านกัวทิยฯ 

การตลาด ตล 2/1  2 12 

31 10.30 – 12.00 59302 อาคารส านกัวทิยฯ 
การตลาด ตล 2/2 2 9 

การบญัชี บช 2/2 2 3 

การบญัชี บช 2/3 2 7 

การบญัชี บช 2/3 2 3 

36 10.30 – 12.00 59502 อาคารส านกัวทิยฯ 

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สส 2/3 2 8 

การจดัการ-กลุ่มวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ จม 2/1 2 19 

การจดัการ-กลุ่มวิชาการจดัการส านกังานอิเลก็ทรอนิกส์ จง 2/1 2 5 

การจดัการ-กลุ่มวิชาการจดัการส านกังานอิเลก็ทรอนิกส์ จง 2/2 1 1 



 

 

  

ตารางสอบสมรรถนะพืน้ฐานด้าน ไอที   ตามมาตรฐาน IC3   
 

คณะวทิยาศาสตร์   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั   วทิยาเขตตรัง 
 

วนัทีส่อบ สาขาวชิา กลุ่ม สอบคร้ังที่ จ านวน (คน) ผู้เข้าสอบ  (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

22  มีนาคม  2561 การเพาะเล้ียงสตัวน์ ้า 1 2 9 9 13.30  – 15.00 หอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 

 
 

คณะวทิยาศาสตร์   คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั   วทิยาเขตตรัง 
 

วนัทีส่อบ สาขาวชิา กลุ่ม สอบคร้ังที่ จ านวน (คน) ผู้เข้าสอบ  (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

22  มีนาคม  2561 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 2 1 1 13.30 – 15.00 หอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 



  

ตารางสอบสมรรถนะพืน้ฐานด้าน ไอที   ตามมาตรฐาน IC3   
 

คณะวทิยาศาสตร์   คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั   วทิยาเขตนครศรีธรรมราช   (ทุ่งใหญ่)    
 

วนัทีส่อบ สาขาวชิา กลุ่ม สอบคร้ังที่ จ านวน (คน) ผู้เข้าสอบ  (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

23  มีนาคม  2561 อาหารและโภชนาการ 1 2 16 16 09.00 – 12.00 AR301 
อาคารส านกังานวิทยบริการ  

(ทุ่งใหญ่) 



 

  

ตารางสอบสมรรถนะพืน้ฐานด้าน ไอที   ตามมาตรฐาน IC3   
 

คณะวทิยาศาสตร์   คณะศิลปศาสตร์    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั   
 

วนัทีส่อบ สาขาวชิา สอบคร้ังที่ จ านวน (คน) ผู้เข้าสอบ  (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

23  มีนาคม  2561 อาหารและโภชนาการ 2 31 31 08.30-10.30 59302 อาคารส านกัวทิยฯ 

25  มีนาคม  2561 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล 1 19 19 08.30-10.30 59302 อาคารส านกัวทิยฯ 



  

ตารางสอบสมรรถนะพืน้ฐานด้าน ไอที   ตามมาตรฐาน IC3   
 

คณะวทิยาศาสตร์   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั   วทิยาเขตนครศรีธรรมราช   (ไสใหญ่)    
 

วนัทีส่อบ สาขาวชิา กลุ่ม สอบคร้ังที่ จ านวน (คน) ผู้เข้าสอบ  (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

26  มีนาคม  2561 

เทคโนโลยีการยาง 

1 

3 1 

10 13.00 - 16.00  
หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 
อาคารหอสมุด 

 ชั้น 2 

เทคโนโลยีอุตสาหการ 3 7 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 1 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล 3 1 



 

ตารางสอบสมรรถนะพืน้ฐานด้าน ไอที   ตามมาตรฐาน IC3   
คณะวทิยาศาสต      คณะเทคโนโลยกีารจดัการ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั  วทิยาเขตนครศรีธรรมราช   (ไสใหญ่)     
 

วนัที่สอบ สาขาวิชา ห้อง 
สอบ 
คร้ังที่ 

จ านวน 
 (คน) 

ผู้เข้าสอบ   
(คน) 

เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

23  มีนาคม  2561 

สาขาการจดัการ  ภาคสมทบ MG223 2 7 

34 13.00 – 16.00 หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารหอสมุด ชั้น 2 สาขาการบญัชี  ภาคสมทบ AC225 2 11 

สาขาการบญัชี  ภาคสมทบ AC226 2 16 

26  มีนาคม  2561 

สาขาการบญัชี  ภาคปกติ AC221 2 15 

38 13.00 – 16.00 หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารหอสมุด ชั้น 2 
สาขาการบญัชี  ภาคปกติ AC222 2 10 

สาขาการบญัชี  ภาคปกติ AC223 1 1 

สาขาการบญัชี  ภาคปกติ AC223 2 12 

27  มีนาคม  2561 

สาขาการบญัชี  ภาคปกติ AC224 2 8 

32 
 

13.00 – 16.00 
 

หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 

อาคารหอสมุด ชั้น 2 
สาขาการจดัการ ภาคปกติ MG222 1 1 

สาขาการจดัการ ภาคปกติ MG222 2 23 

28  มีนาคม  2561 

สาขาการจดัการ ภาคปกติ MG221 2 17 

36 13.00 – 16.00 หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารหอสมุด ชั้น 2 สาขาการตลาด ภาคปกติ MK221 1 1 

สาขาการตลาด ภาคปกติ MK221 2 18 

29  มีนาคม  2561 

สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  ภาคปกติ IS221 2 8 

27 13.00 – 16.00 หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารหอสมุด ชั้น 2 สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  ภาคปกติ IS222 2 7 

สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  ภาคปกติ IS223 2 12 



 

 

  

ตารางสอบสมรรถนะพืน้ฐานด้าน ไอที   ตามมาตรฐาน IC3 
 

วทิยาลยัรัตภูมิ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  
 

วนัทีส่อบ สาขาวชิา กลุ่ม สอบคร้ังที่ จ านวน (คน) ผู้เข้าสอบ  (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

27  มีนาคม   2561 เทคโนโลยเีคร่ืองจกัรกลเกษตร 1 2 6 6 09.00 - 10.30 59302 อาคารมลคลศรีวชิยั 



 

  

ตารางสอบสมรรถนะพืน้ฐานด้าน ไอที   ตามมาตรฐาน IC3   
 

คณะวทิยาศาสตร์   คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั   วทิยาเขตนครศรีธรรมราช   (ทุ่งใหญ่)    
 

วนัทีส่อบ สาขาวชิา กลุ่ม สอบคร้ังที่ จ านวน (คน) ผู้เข้าสอบ  (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

28  มีนาคม  2561 อาหารและโภชนาการ 1 3 3 3 09.00 – 12.00 AR301 
อาคารส านกังานวิทยบริการ  

(ทุ่งใหญ่) 



 

  

ตารางสอบสมรรถนะพืน้ฐานด้าน ไอที   ตามมาตรฐาน IC3   
 

คณะวทิยาศาสตร์   คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั   
 

วนัทีส่อบ สาขาวชิา สอบคร้ังที่ จ านวน (คน) ผู้เข้าสอบ  (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

30  มีนาคม  2561 
เทคโนโลยีเคร่ืองกล  ทก.2/1 1 4 

5 14.00-15.00 59502 อาคารส านกัวทิยฯ 

เทคโนโลยีเคร่ืองกล  ทก.2/2 1 1 

1  เมษายน  2561 

เทคโนโลยีอุตสาหการ  ทอ.2/1 1 23 
37 08.30-10.30 59302 อาคารส านกัวทิยฯ 

เทคโนโลยีเคร่ืองกล   ทก.2/1 1 14 

เทคโนโลยีเคร่ืองกล   ทก.2/1 1 8 
36 08.30-10.30 59502 อาคารส านกัวทิยฯ 

เทคโนโลยีเคร่ืองกล   ทก.2/2 1 28 



 

ตารางสอบสมรรถนะพืน้ฐานด้าน ไอที   ตามมาตรฐาน IC3   
 

คณะวทิยาศาสตร์   คณะศิลปศาสตร์    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั   
 

วนัทีส่อบ สาขาวชิา สอบคร้ังที่ จ านวน (คน) ผู้เข้าสอบ  (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

5  เมษายน  2561 
ภาษาต่างประเทศ 

2 
8 

30 13.30 – 15.00 59302 อาคารส านกัวทิยฯ 

คหกรรมศาสตร์ 22 


