
ข้อมูลการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของ มธ. ปีการศึกษา 2561  

   (ข้อมลู ณ วันท่ี 14 ธันวาคม 2560) 

 

� ช่องทางการรับสมัคร :   
  รับสมัครรอบท่ี 1, 2, 5 และรบัสมัครสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ. ผ่านระบบ Online ท่ี 
www.reg.tu.ac.th   
 

� อัตราค่าสมัคร  
1.  ค่าสมัครเพ่ือเข้าศึกษา 

� หลักสูตรภาษาไทย   200 บาท ต่อคนต่อรอบต่อสาขา 

� หลักสูตรภาษาต่างประเทศ  500 บาท ต่อคนต่อรอบต่อสาขา 
2.  ค่าสมัครสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ 

� หลักสูตรภาษาไทย   300 บาท ต่อวิชา 

� หลักสูตรภาษาต่างประเทศ  500 บาท ต่อวิชา 
 

� กําหนดการเปิดระบบรับสมัครรอบที่ 1, 2 และ 5  ซึ่งย่ืนสมัครโดยตรงกับ มธ. 

รอบ กําหนดวันรับสมัคร 

รอบที่ 1/1 2 - 20 ตุลาคม 2560 

รอบที่ 1/2 22 ธันวาคม 2560 - 8 มกราคม 2561 

รอบที่ 2 15 - 31 มกราคม 2561 

รอบที่ 5 6 - 13 กรกฎาคม 2561 

� กําหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1/1 และรอบที่ 1/2  (สําหรับวันสอบสัมภาษณ์ของแต่ละคณะ/
สาขาวิชา มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบต่อไป) 

รอบที่ กําหนดวันสอบสัมภาษณ์ 

รอบที่ 1/1 18 - 19 พฤศจิกายน 2560 
25 – 26 พฤศจิกายน 2560 

รอบที่ 1/2 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 
 

� กําหนดการเปิดระบบรับสมัครสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ. :  วันท่ี 15 – 31 มกราคม 2561 

  



� กําหนดการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ ของแต่ละคณะ/สาขาวิชา   

วันท่ี 
คณะ(สาขาวิชา) / วิชาเฉพาะ 

เช้า บ่าย 
สัปดาห์ท่ี 3 

10 มีนาคม 61 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (หลักสูตรภาษาไทย) ** 
� ความถนัดเชิงวิชาชีพ 

 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ (การละคอน) 
� ความถนัดทางการละคอน 

 

 คณะรัฐศาสตร์ (การเมืองและการระหว่างประเทศ) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
1. ความรู้ท่ัวไปทางรัฐศาสตร ์2. เรียงความ  

 คณะศิลปศาสตร์ (รัสเซียศึกษา) 
� ทักษะภาษาอังกฤษ และความรู้เก่ียวกับประเทศรสัเซีย และเครอืรัฐเอกราช 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
(ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์)  1. วาดเส้น 2. องค์ประกอบศิลป์ 
(ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม)  * 1. วาดเส้นเพ่ือการออกแบบ 2. ความถนัดทางออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 

 โครงการนักศึกษาพิการ 
� ทดสอบความถนัดทางวิชาการ (SAT) และสอบวิชาเฉพาะตามท่ีแต่ละคณะกําหนด  

11 มีนาคม 61 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  
(สื่อมวลชนศึกษา) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)   
1. ความรู้เบ้ืองต้นทางวารสารศาสตร ์ 
2. เหตุการณ์ปัจจุบัน       (สอบเป็นภาษาอังกฤษ) 

วิทยาลัยนวัตกรรม (นวัตกรรมการบริการ) 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
� General Knowledge for service innovation 

 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 
1. ความคิดสร้างสรรค์  2. การใช้วิจารณญาณ 

 

 คณะนิติศาสตร์ (หลักสูตรภาษาไทย) ** 
1. ความรู้ทางนิติศาสตร์ 1  2. ความรู้ทางนิติศาสตร์ 2 (เรียงความ) 

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
1. เคมีและฟิสิกส ์ 2. ชีววิทยาและคณิตศาสตร ์ (สอบเป็นภาษาอังกฤษ) 

 คณะศิลปศาสตร์ (สาขาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา)(หลักสูตรนานาชาติ) 
� ความรู้ภาษาอังกฤษ และเหตุการณ์ปัจจุบันของประเทศอังกฤษและอเมริกา (สอบเป็นภาษาอังกฤษ) 

สัปดาห์ท่ี 5 
24 มีนาคม 61 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ (การออกแบบเชิงนวัตกรรม 
ดิจิทัล)(หลักสูตรนานาชาติ) 
� ความถนัดทางด้านการประยุกต์ใช้ศิลปะและ 
ความคิดสร้างสรรค์ 

วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดีฯ (จีนศึกษา) 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
� เรียงความอังกฤษความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับจีนศึกษา 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์   1) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สองสถาบัน : TEP  
  (9.00-15.00 น.)  2) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ : TEPE 
   3) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ : AUTO-TU 
� Basic Engineering and Sciences Examination 

 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (หลักสูตรนานาชาติ) 
1. Math for Engineering + Tech 
2. Physics for Engineering (วิศวะ) หรือ  
General Sc. For Tech (สาขาอ่ืน) 
3. Eng. for Engineer and Tech 

 



วันท่ี 
คณะ(สาขาวิชา) / วิชาเฉพาะ 

เช้า บ่าย 
24 มีนาคม 61 คณะรัฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาไทย) 

1. ความถนัดเฉพาะทางรัฐศาสตร ์  2. เรียงความ 
 คณะศิลปศาสตร์ 

 (ภาษาฝร่ังเศส) � วิชาอัตนัยภาษาฝรั่งเศส 
(การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ)(หลักสูตรนานาชาติ)   

� Language Use, Reading Comprehension, Essay และวัดความรู้ทางภาษาด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 
 โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา 

� ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา (วันแรก) 
25 มีนาคม 61 วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดีฯ (อินเดียศึกษา) 

(หลักสูตรนานาชาติ) 
� เรียงความอังกฤษความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับอินเดียศึกษา 

วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดีฯ  (ไทยศึกษา) 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
� เรียงความอังกฤษความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับไทยศึกษา 

  วิทยาลัยโลกคดีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 
� การเปลี่ยนแปลงของโลก (Global Studies and 
Change) และวัดทักษะความรูด้้าน Critical Thinking 
ด้วยการสัมภาษณ์ เป็นภาษาอังกฤษ 

 
 คณะนิติศาสตร์ (กฎหมายธุรกจิ) (หลักสูตรนานาชาติ) 

1. Reading   2. Logical Reasoning 3. Essay Writing 
 คณะศิลปศาสตร์ 

(ภาษาฝร่ังเศส) � วัดความรู้ทางภาษาฝรั่งเศส ด้วยวิธีการสัมภาษณ ์
(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) � ความรู้เก่ียวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(วิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน))(หลักสูตรนานาชาติ) � Short Answers, Reading Comprehension, Essay 
 โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา 

� ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา (วันท่ีสอง) 
สัปดาห์ท่ี 6 

30 มีนาคม 61 
โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย 

� เข้าค่ายคัดเลือกเพ่ือทํากิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย (วันแรก) 
31 มีนาคม 61 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (นโยบายสังคมและการพัฒนา)(หลกัสูตรนานาชาติ) 

� เรียงความภาษาอังกฤษเก่ียวกับนโยบายสังคมและการพัฒนา 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ (การละคอน) 

� สอบปฏิบัติการแสดง (Audition) 
 โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย 

� เข้าค่ายคัดเลือกเพ่ือทํากิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย (วันท่ีสอง) 
1 เมษายน 61 คณะศิลปกรรมศาสตร์ (การละคอน) 

� สอบปฏิบัติการแสดง (Audition) 
 โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย 

� เข้าค่ายคัดเลือกเพ่ือทํากิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย (วันท่ีสาม) 
 

หมายเหตุ : 1. คณะแพทยศาสตร,์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์  ดําเนินการตามปฏทิินของ กสพท. 
   2.  * เฉพาะศูนย์ลําปาง 
   3.  ** ศูนย์รังสิตและศูนยล์ําปาง 

 ยกเลิก การสอบวิชาข้อเขียนวิชาเฉพาะของคณะศิลปศาสตร์ 2 สาขาวิชา คือ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร ์
 


