
ตารางสอบสมรรถนะพืนฐานด้าน ไอท ี  ตามมาตรฐาน IC3 

วนัอาทิตย์ท ี 2  กนัยายน  2561 

คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั     

วันทีสอบ สาขาวิชา กลุ่มสอบ จํานวน (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

2  กนัยายน  2561 

การบญัชี 1 31 08.00 -  10.00 น. 59302 อาคารสํานกัวทิยฯ 

การบญัชี 2 31 08.00 -  10.00 น. 59502 อาคารสํานกัวทิยฯ 

การจดัการสาํนกังานอิเลก็ทรอนิกส์ 3 34 10.00 -  12.00 น. 59302 อาคารสํานกัวทิยฯ 

การจดัการสาํนกังานอิเลก็ทรอนิกส์ 
4 

6 
10.00 -  12.00 น. 59502 อาคารสํานกัวทิยฯ 

การเงิน 27 

การตลาด 5 35 13.00 -  15.00 น. 59302 อาคารสํานกัวทิยฯ 

การตลาด 6 23 13.00 -  15.00 น. 59502 อาคารสํานกัวทิยฯ 

การจดัการทวัไป 7 23 15.00 -  17.00 น. 59302 อาคารสํานกัวทิยฯ 

การจดัการทวัไป 8 20 15.00 -  17.00 น. 59502 อาคารสํานกัวทิยฯ 

 

  



ตารางสอบสมรรถนะพืนฐานด้าน ไอท ี  ตามมาตรฐาน IC3 

วนัอาทิตย์ท ี 16  กนัยายน  2561 

คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั   

วันทีสอบ สาขาวิชา กลุ่มสอบ จํานวน (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

16  กนัยายน  2561 
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1 36 13.00 -  15.00 น. 59302 อาคารสํานกัวทิยฯ 

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2 28 13.00 -  15.00 น. 59502 อาคารสํานกัวทิยฯ 

 

  



ตารางสอบสมรรถนะพืนฐานด้าน ไอท ี  ตามมาตรฐาน IC3 

ระหว่างวันท ี 7 - 9  พฤศจิกายน  2561 

คณะเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  พนืทีไสใหญ่  และพนืทีทุ่งใหญ ่

วนัทีสอบ สาขาวิชา จํานวน (คน) ผู้เข้าสอบ (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

7  พฤศจิกายน  2561 พืชศาสตร์  พนืทีไสใหญ ่ 39 39 13.00 -  16.00 น. ห้องศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง  อาคารหอ้งสมุด ชนั      

8  พฤศจิกายน  2561 
สตัวศาสตร์ พืนทีไสใหญ่ 20 

41 13.00 -  16.00 น. ห้องศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารห้องสมุด ชนั    
ประมง  พืนทีไสใหญ ่ 21 

9  พฤศจิกายน  2561 

เทคโนโลยเีครืองจกัรกลเกษตร พืนทีไสใหญ่ 26 

42 13.00 -  16.00 น. ห้องศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารห้องสมุด ชนั    พืชศาสตร์  พนืทีทุ่งใหญ่ 8 

สตัวศาสตร์  พนืทีทุ่งใหญ ่ 8 

 

  



ตารางสอบสมรรถนะพืนฐานด้าน ไอท ี  ตามมาตรฐาน IC3 

วนัอาทิตย์ท ี  พฤศจิกายน  

คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั     

วนัทีสอบ สาขาวิชา กลุ่มสอบ จํานวน (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

11   พฤศจิกายน   2561   เทคโนโลยีเครืองกล 1 36 09.00 -  12.00 น. 59302 อาคารสํานกัวทิยฯ   
  

  



ตารางสอบสมรรถนะพืนฐานด้าน ไอท ี  ตามมาตรฐาน IC3 

วนัท ี15,16  พฤศจกิายน   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั  วทิยาเขตตรัง     

วนัทีสอบ สาขาวิชา 
จํานวน 

(คน) 
ผู้ เข้าสอบ (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

15   พฤศจิกายน   2561 อุตสาหกรรมอาหาร 8 

26 

   

เพาะเลียงสัตวน์าํ 11 13.00 -  13.00 น.  หอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง    อาคารวิทยบริการ ชนั 2 

การจดัการประมงและธุรกิจสตัวน์าํ 7    

การจดัการประมงและธุรกิจสตัวน์าํ 20 20 14.00 -  15.00 น.  หอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง    อาคารวิทยบริการ ชนั 2 

16   พฤศจิกายน   2561 

เพาะเลียงสัตวน์าํ (เทียบโอน) 7 

26 13.00 -  14.00 น.  หอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง    อาคารวิทยบริการ ชนั 2 
เพาะเลียงสัตวน์าํ  10 

การจดัการทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม 8 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิงแวดลอ้ม 1 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิงแวดลอ้ม 11 
21 14.00 -  15.00 น.  หอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง    อาคารวิทยบริการ ชนั 2 

วิทยาศาสตร์ทางทะเล 10 

 

  



ตารางสอบสมรรถนะพืนฐานด้าน ไอท ี  ตามมาตรฐาน IC3 

วนัอาทิตย์ท ี 18  พฤศจิกายน  2561 

คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั     

วนัทีสอบ สาขาวิชา จํานวน (คน) ผู้เข้าสอบ (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

18 พฤศจิกายน  2561 

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 38 38 08.00 -  10.00 น. 59302 อาคารสํานกัวทิยฯ 

การตลาด 32 32 08.00 -  10.00 น. 59502 อาคารสํานกัวทิยฯ 

การบญัชี 26 
42 10.00 -  12.00 น. 59302 อาคารสํานกัวทิยฯ 

การจดัการอตุสาหกรรม 16 

การจดัการอตุสาหกรรม 21 
43 10.00 -  12.00 น. 59502 อาคารสํานกัวทิยฯ 

การจดัการทวัไป 22 

การจดัการสาํนกังานอิเลก็ทรอนิกส์ 41 41 13.00 -  15.00 น. 59302 อาคารสํานกัวทิยฯ 

การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 35 35 13.00 -  15.00 น. 59502 อาคารสํานกัวทิยฯ 

 

  



ตารางสอบสมรรถนะพืนฐานด้าน ไอท ี  ตามมาตรฐาน IC3 

วนัที 22,23  พฤศจกิายน   

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  วิทยาเขตตรัง     

วนัทีสอบ สาขาวิชา 
จํานวน 

(คน) 

ผู้เข้าสอบ 

(คน) 
เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

22   พฤศจิกายน   2561 

วิศวกรรมไฟฟ้า  (เทียบโอน) 14 
28 13.00 -  14.00 น.  หอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง    อาคารวิทยบริการ ชนั 2 

วิศวกรรมไฟฟ้า 14 

วิศวกรรมไฟฟ้า 8 
28 14.00 -  15.00 น.  หอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง    อาคารวิทยบริการ ชนั 2 

สารสนเทศและการสือสาร (เทียบโอน) 20 

23   พฤศจิกายน   2561 

สารสนเทศและการสือสาร  9 
22 13.00 -  14.00 น.  หอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง    อาคารวิทยบริการ ชนั 2 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  (เทียบโอน) 13 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 14 

24 14.00 -  15.00 น. หอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารวิทยบริการ ชนั 2 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) 
10 

 

 

  

  



 

ตารางสอบสมรรถนะพืนฐานด้าน ไอท ี  ตามมาตรฐาน IC3 

วนัเสาร์ท ี24 พฤศจกิายน  

คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั     

วนัทีสอบ สาขาวิชา กลุ่มสอบ จํานวน (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

24   พฤศจิกายน   2561   วิศวกรรมโทรคมนาคม 1 30 08.00 -  10.00 น. 59302 อาคารสํานกัวทิยฯ   

 

  



ตารางสอบสมรรถนะพืนฐานด้าน ไอท ี  ตามมาตรฐาน IC3 

วนัที 28,29  พฤศจกิายน   

วิทยาลยัการโรงแรมและการท่องเทียว   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั  วิทยาเขตตรัง     

วนัทีสอบ สาขาวิชา กลุ่มสอบ จํานวน (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

28   พฤศจิกายน   2561 

การบัญช ี 1 21 13.00 -  14.00 น. หอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารวิทยบริการ ชนั 2 

การบัญช ี 2 20 14.00 -  15.00 น. หอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารวิทยบริการ ชนั 2 

29   พฤศจิกายน   2561 

การโรงแรมและการทองเที่ยว 3 28 13.00 -  14.00 น. หอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารวิทยบริการ ชนั 2 

การโรงแรมและการทองเที่ยว 4 28 14.00 -  15.00 น. หอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารวิทยบริการ ชนั 2 

 

  



ตารางสอบสมรรถนะพืนฐานด้าน ไอท ี  ตามมาตรฐาน IC3 

ระหว่างวนัท ี 11 - 12  ธันวาคม  2561 

คณะเทคโนโลยกีารจดัการ   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  พนืทีไสใหญ่   

วนัทีสอบ สาขาวิชา จํานวน (คน) ผู้เข้าสอบ (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

11 ธนัวาคม  2561 
การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 

48 13.30 -  16.00 น. ห้องศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารห้องสมุด ชนั    
การจดัการโลจิสติกส์ 20 

12 ธนัวาคม  2561 
การจดัการโลจิสติกส์ 24 

47 13.30 -  16.00 น. ห้องศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารห้องสมุด ชนั    
การเงิน 23 

  



ตารางสอบสมรรถนะพืนฐานด้าน ไอท ี  ตามมาตรฐาน IC3 

วนัพฤหัสบดที ี  ธนัวาคม     

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  พนืทีไสใหญ่   

วนัทีสอบ สาขาวิชา จํานวน (คน) ผู้เข้าสอบ (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

13 ธนัวาคม  2561 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 35 35 08.00 -  10.00 น. ห้องศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารห้องสมุด ชนั    

เทคโนโลยสีารสนเทศ 35 35 10.30 -  12.00 น. ห้องศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารห้องสมุด ชนั    

เทคโนโลยสีารสนเทศ 23 
30 13.00 -  15.00 น. ห้องศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารห้องสมุด ชนั    

เทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์ 7 

 

  



 

  

ตารางสอบสมรรถนะพืนฐานด้าน ไอท ี  ตามมาตรฐาน IC3 

วนัศุกร์ท ี 4  ธนัวาคม     
 

วิทยาลยัรัตภูมิ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั  
 

วนัทีสอบ สาขาวิชา กลุ่ม จํานวน (คน) ผู้ เข้าสอบ  (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหต ุ

14  ธนัวาคม 2561 

เทคโนโลยีเครืองจกัรกลเกษตร 

1 

18 

30  13.30 - 15.00 น. 9303 อาคารมลคลศรีวิชยั เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 11 

ตารางสอบสมรรถนะพืนฐานด้าน ไอท ี  ตามมาตรฐาน IC3 

วนัพุธท ี   ธันวาคม     

คณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั     

วนัทีสอบ สาขาวิชา กลุ่มสอบ จํานวน (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

19  ธนัวาคม  2561 อาหารและโภชนาการ 1 41 13.30 - 15.00 น. 59302 อาคารสาํนกัวิทยฯ   



 

 

ตารางสอบสมรรถนะพืนฐานด้าน ไอท ี  ตามมาตรฐาน IC3 

วนัพฤหัสบดที ี 20  ธันวาคม  2561 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั  วิทยาเขตทุ่งใหญ่ 

วนัทีสอบ สาขาวิชา กลุ่มสอบ จํานวน (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

20 ธันวาคม  2561 
การจดัการอุตสาหกรรมและบริการ 1 25 09.00 – 12.00 AR301 อาคารสํานกังานวิทยบริการ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 30 13.30 - 15.00 น. AR301 อาคารสํานกังานวิทยบริการ 

ตารางสอบสมรรถนะพืนฐานด้าน ไอท ี  ตามมาตรฐาน IC3 

วนัเสาร์ท ี     มกราคม     

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั     

วนัทีสอบ สาขาวิชา กลุ่มสอบ จํานวน (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

26  มกราคม  2562 การผงัเมือง 1 13 08.30 - 10.30 น. 59302 อาคารสาํนกัวิทยฯ   



ตารางสอบสมรรถนะพืนฐานด้าน ไอท ี  ตามมาตรฐาน IC3 

วนัจนัทร์ท ี 28  มกราคม  2561 

คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั     

วนัทีสอบ สาขาวิชา กลุ่มสอบ จํานวน (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

28  มกราคม  2562 

การจดัการสาํนกังานอิเลก็ทรอนิกส์ 1 40 08.00 -  10.00 น. 59302 อาคารสาํนกัวิทยฯ 

การจดัการสาํนกังานอิเลก็ทรอนิกส์ 
2 

 

7 

08.00 -  10.00 น. 59402 อาคารสาํนกัวิทยฯ การจดัการอุตสหกรรม 30 

การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3 

การจดัการทรัพยากรมนุษย ์
3 

33 
08.00 -  10.00 น. 59502 อาคารสาํนกัวิทยฯ 

การจดัการทวัไป 7 

การจดัการทวัไป 4 40 10.00 -  12.00 น. 59302 อาคารสํานกัวิทยฯ 

การจดัการทวัไป 
5 

5 
10.00 -  12.00 น. 59402 อาคารสํานกัวทิยฯ 

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 35 

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
6 

38 
10.00 -  12.00 น. 59502 อาคารสํานกัวทิยฯ 

การบญัชี 2 

การบญัชี 7 40 13.00 -  15.00 น. 59302 อาคารสํานกัวิทยฯ 

การบญัชี 
8 

35 
13.00 -  15.00 น. 59402 อาคารสํานกัวิทยฯ 

การตลาด 5 

การตลาด 9 40 13.00 -  15.00 น. 59502 อาคารสํานกัวิทยฯ 

การตลาด 10 32 15.00 – 17.00 น. 59302 อาคารสํานกัวิทยฯ 



 

 

  

ตารางสอบสมรรถนะพืนฐานด้าน ไอท ี  ตามมาตรฐาน IC3 

ระหว่างวนัท ี 7 - 8  กุมภาพนัธ์  2562 

วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจดัการ 

วนัทีสอบ สาขาวิชา กลุ่มสอบ จํานวน (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

    กุมภาพนัธ์   
การบญัชี 1 15 09.00 – 12.00 น. หอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารอาํนวยการ ชนั 3 

การบญัชี 2 20 13.30 - 15.00 น. หอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารอาํนวยการ ชนั 3 

8  กุมภาพนัธ์   

การบญัชี 

3 

10 

13.30 - 15.00 น. หอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารอาํนวยการ ชนั 3 
การจดัการ 9 

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1 

การโรงแรมและการท่องเทียว 1 



 
 

 

ตารางสอบสมรรถนะพืนฐานด้าน ไอท ี  ตามมาตรฐาน IC3 

วนัศุกร์ท ี    มนีาคม    

คณะเทคโนโลยกีารจดัการ   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  พนืทีไสใหญ่   

วนัทีสอบ สาขาวิชา จํานวน (คน) ผู้เข้าสอบ (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

 29   มีนาคม   2562 
การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 

22 13.30 - 16.00 น. ห้องศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารห้องสมุด ชนั    
การเงิน 13 

 

  

ตารางสอบสมรรถนะพืนฐานด้าน ไอท ี  ตามมาตรฐาน IC3 

วนัเสาร์ท ี 16  มนีาคม  2562  

คณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั     

วนัทีสอบ สาขาวิชา กลุ่มสอบ จํานวน (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

16  มีนาคม  2562 ภาษาต่างประเทศ 1 15 08.30 - 10.00 น. 59302 อาคารสาํนกัวิทยฯ   



ตารางสอบสมรรถนะพืนฐานด้าน ไอท ี  ตามมาตรฐาน IC3 

วนัท ี2,3  เมษายน   

วิทยาลยัการโรงแรมและการท่องเทียว   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั  วิทยาเขตตรัง     

วนัทีสอบ สาขาวิชา กลุ่มสอบ จํานวน (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

2  เมษายน  2562 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

1 
18 

10.00 -  12.00 น. หอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารวิทยบริการ ชนั 2 
การบัญช ี 15 

การบัญช ี 2 32 

13.30 -  15.30 น. หอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารวิทยบริการ ชนั 2 

3  เมษายน  2562 

การบัญช ี
3 

3 

การโรงแรมและการทองเที่ยว 29 10.00 -  12.00 น. หอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารวิทยบริการ ชนั 2 

การโรงแรมและการทองเที่ยว 4 32 13.30 -  15.30 น. หอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารวิทยบริการ ชนั 2 

 

  



ตารางสอบสมรรถนะพืนฐานด้าน ไอท ี  ตามมาตรฐาน IC3 

วนัพุธท ี   เมษายน   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั     

วนัทีสอบ สาขาวิชา กลุ่มสอบ จํานวน (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

3  เมษายน  2562 

เทคโนโลยีเครืองกล 1 (40) 40 09.00 - 11.00 น 59302 อาคารสาํนกัวิทยฯ 

เทคโนโลยีเครืองกล 
2 (40) 

15 
09.00 - 11.00 น 59402 อาคารสาํนกัวิทยฯ 

เทคโนโลยีอุตสหาการ 25 

เทคโนโลยีอุตสหาการ 
3 (40) 

39 
09.00 - 11.00 น 59502 อาคารสาํนกัวิทยฯ 

วิศวกรรมการผลิต 1 

วิศวกรรมการผลิต 
4 (40) 

22 
13.30 - 15.30 น 59302 อาคารสาํนกัวิทยฯ 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 18 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

5 (40) 

9 

13.30 - 15.30 น 59402 อาคารสาํนกัวิทยฯ 
วิศวกรรมเครืองกล 12 

วิศวกรรมเครืองนุ่งห่ม 12 

วิศวกรรมโทรคมนาคม 7 

วิศวกรรมโทรคมนาคม 

6 (40) 

24 

13.30 - 15.30 น 59502 อาคารสาํนกัวิทยฯ วิศวกรรมโยธา 4 

วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 12 

วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 
7 (30) 

2 
15.30 - 17.30 น 59302 อาคารสาํนกัวิทยฯ 

วิศวกรรมอตุสาหการ 28 


