
ขั้นตอนการสอบวัดความรู้พื้นฐาน การสอบเข้าห้อง Honors และ  
การสอบเทียบโอน ส าหรับนักศึกษาแรกเข้า ปีการศึกษา 2562

สอบวัดความรู้พื้นฐาน (ปรนัย) 5 วิชา

เรียนตาม
หลักสูตรปกติ

คะแนนต ่ำกว่ำเกณฑ์ คะแนนผ่ำนเกณฑ์
ปรับพื้นฐำน

คะแนนสูงกว่ำ 2 SD

สอบเข้าห้อง
Honors 3 วิชา
(อัตนัย คณิตศำสตร์ 

เคมี ฟิสิกส)์

คณิตศาสตร์

ฟิสิกส์

เคมี

สอบเทียบโอน 
4 วิชา

(อัตนัย คณิตศำสตร์ 
เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยำ)

ผ่ำนเกณฑ์ไม่ผ่ำน ผ่ำนเกณฑ์ไม่ผ่ำน

เรียนปรับพื้นฐาน
16 มิ.ย. – 31 ก.ค. 62

เรียนห้อง
Honors 

ไม่ต้องเรียนวิชา
ที่เทียบโอนได้

สัมภำษณ์

เปิดเรียน 13 ส.ค. 62 เลือกเรียนห้อง Honors
3 วิชา

คณิตศาสตร์

ฟิสิกส์

เคมี

เปิดเรียน 4 วิชาพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

ฟิสิกส์

เคมี

เลือกสอบเทียบโอน
4 วิชา

ชีววิทยา

2 มิ.ย. 62  9.00 -11.30 น. คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์
13.00 -15.00 น. อังกฤษ

5 มิ.ย. 62 11.00-11.50 น. ชีววิทยา

5 มิ.ย. 62
13.00 -15.30 น.

6-7 มิ.ย. 62

เรียน 18 -31 ก.ค. 62

มีสิทธ์ิเลือกสอบ

เรียน 17 มิ.ย.- 29 ม.ิย. 62

16 ม.ิย.ปฐมนิเทศ นศ ปรับพื้นคณิต ฟิสิกส์ เคมี

เรียน 1 ก.ค.- 6 ก.ค. 62



นักศึกษำปีกำรศึกษำ 2562  ทุกคน

2 มิ.ย. 62
สอบวัดระดับควำมรู้พื้นฐำน

คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ อังกฤษ

คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

เคมี

9.00 – 11.30 น. ปรนัยวิชาละ 50 นาที

13.00 – 15.00 น.

5 มิ.ย. 62
สอบวัดระดับควำมรูพ้ื้นฐำน

วิชาชีววิทยา

ชีววิทยา

เพิ มเติม ส่ำหรับนักศึกษำ 1) คณะวิทยาศาสตร์ ทุกคน  
2) คณะวิศวกรรมศำสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3) คณะครศุำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 
ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

11.00 – 11.50 น. ปรนัย 50 นาที 

ภาษาอังกฤษ

3- 4 ม.ิย. 62 
ตรวจร่ำงกำย

การสอบเข้าห้อง Honors
(คณิตศำสตร์ เคมี และฟิสิกส)์

5 มิ.ย.62

การสอบเทียบโอน
(คณิตศำสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยำ)

6 มิ.ย.62

7 มิ.ย.62

คณิตศาสตร์

ฟิสิกส์
13.00 – 16.00 น.
อัตนัย ฟิสิกส์ 3 ชั่วโมง

9.00 – 12.00 น.
อัตนัย คณิตศาสตร์ 3 ชั่วโมง

13.00 – 16.00 น.
อัตนัย ชีววิทยา 3 ชั่วโมง

9.00 – 12.00 น.
อัตนัย เคมี 3 ชั่วโมง

สอบถามเพิ่มเติม
ส่ำนักงำนพัฒนำกำรศึกษำและบริกำร (EDS) โทร 02-470-8142 (8329)
ส่ำนักงำนกำรศึกษำส่ำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ (GEO) โทร 02-470-8396

ประกำศรำยชื อนักศึกษำที สอบผ่ำนและมีสิทธ์ิเรียนห้อง Honors
ภำยในวันที  28 มิถุนำยน 2562
ผ่ำน http://geo.li.kmutt.ac.th/Exam_EA.php

คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์

เคมี

นักศึกษำที สอบไม่ผ่ำนเกณฑ์ จะต้องปรับพื้นฐำนในช่วงก่อนเปิดภำคกำรศึกษำ
นักศึกษำที สอบผ่ำนเกณฑ์ จะมีสิทธ์ิสอบเข้ำห้องเรียน Honors และสอบเทียบโอน

- ห้องเรียน Honors คือ ห้องเรียนที มีกำรเรียนรู้เนื้อหำที ลึกซึ้งกว่ำห้องเรียนปกติ เพื อให้นักศึกษำสำมำรถ
พัฒนำตนเองให้สูงขึ้นตำมศักยภำพของตนเอง

- กำรสอบเทียบโอน หมำยถึง กำรเทียบโอนควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์ ในภำคกำรศึกษำที  1/2562 
หำกนักศึกษำสอบผ่ำนจะสำมำรถเทียบโอนรำยวิชำที สอบผ่ำน โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียน

เคมี

ชีววิทยา

รายละเอียดการสอบวัดความรู้พื้นฐาน ส าหรับนักศึกษาแรกเข้า ปีการศึกษา 2562 
( 5 วิชำ คณิตศำสตร์ เคมี ฟิสิกส์ อังกฤษ และชีววิทยำ)

13.00 – 15.50 น. ข้อสอบอัตนัย วิชาละ 50 นาที
(พัก 10 นาที ระหว่างเปลี่ยนวิชา)

13.00 – 13.50 14.00 – 14.50

15.00 – 15.50


