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คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. คุณสมบัติเฉพาะ

1.1  ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่ 6) สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์
เท่ำนั้น 

1.2  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร ต้องไม่เป็นผู้ที่มีควำมพิกำร
ทำงสำยตำ 

1.3  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรประมง สำขำวิชำภูมิศำสตร์ และสำขำวิชำสัตวศำสตร์
และเทคโนโลยีกำรอำหำรสัตว์ ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่ 6) สำยวิทยำศำสตร์
และคณิตศำสตร์  หรือสำยศิลป์ค ำนวณ 

2. องค์ประกอบ เกณฑ์ขั้นต่ า ค่ าน้ าหนัก จ านวนรับ
O-NET

เกณฑ์ข้ันต ำ่แต่ละ

วิชำ

(%) (ถ้ำมี)

ค่ำ

น่้ำหนัก 

(%)

เกณฑ์ข้ันต ำ่

(%) (ถ้ำมี)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
รวม

เกณฑ์ข้ันต ำ่

(%) (ถ้ำมี)

02010014000
คณะเกษตรศำสตร์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ งแวดล้อม หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรเกษตร
- 10 - 71 10 72 30 40 -

02010024000
คณะเกษตรศำสตร์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ งแวดล้อม หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร
- 10 - 71 10 72 30 40 -

02010034000
คณะเกษตรศำสตร์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ งแวดล้อม หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิชำภูมิศำสตร์
- 10 - 71 10 72 30 40 -

02010044000
คณะเกษตรศำสตร์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ งแวดล้อม หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรประมง
- 10 - 71 10 72 30 40 -

02010054000
คณะเกษตรศำสตร์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ งแวดล้อม หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ งแวดล้อม
- 10 - 71 10 72 30 40 -

02010064000
คณะเกษตรศำสตร์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ งแวดล้อม หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิชำสัตวศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำรสัตว์
- 10 - 71 10 72 30 40 -

หมำยเหตุ 1. GPAX ให้ค่ำน่้ำหนัก 20% ทุกคณะ/สำขำวิชำ

2. O-NET ให้ค่ำน่้ำหนัก 30% ทุกคณะ/สำขำวิชำ โดยก่ำหนดให้วิชำภำษำไทย วิชำสังคมศึกษำ วิชำภำษำอังกฤษ วิชำคณิตศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์ ให้ค่ำน่้ำหนักวิชำละ 6%

รหัส คณะหรือสำขำวิชำ

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82)

ปรบัปรงุข้อมูลวนัที่ 15/05/2019
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คณะวิทยาศาสตร์   
 
    1. คุณสมบัติเฉพาะ 

1.1 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ สำขำวิชำสถิติ สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่ 6) สำย
วิทยำศำสตร์ หรือสำยศิลปศำสตร์ (คณิตศำสตร์)  

1.2 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี  สำขำวิชำชีววิทยำ  สำขำวิชำฟิสิกส์   และสำขำวิชำฟิสิกส์
ประยุกต์  ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่ 6) สำยวิทยำศำสตร์ 
     
    2. องค์ประกอบ เกณฑ์ขั้นต่ า ค่ าน้ าหนัก จ านวนรับ 

 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์   
 
      1.คุณสมบัติเฉพาะ 

 - ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่ 6)  แผนกำรเรียนที่เน้นกลุ่มสำระ
วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  

 
 
 
 
 

O-NET
เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละ

วิชำ

(%) (ถ้ำมี)

ค่ำ

น่้ำหนัก 

(%)

เกณฑ์ข้ันต ่ำ

(%) (ถ้ำมี)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
รวม

เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละวิชำ

(%) (ถ้ำมี)

02018014000 คณะวิทยำศำสตร์ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ - 10 - 71 20 72 20 40 -

02018024000 คณะวิทยำศำสตร์ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี - 10 - 71 10 72 30 40 -

02018034000 คณะวิทยำศำสตร์ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ - 10 - 71 10 72 30 40 -

02018044000 คณะวิทยำศำสตร์ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ - 10 - 71 10 72 30 40 -

02018054000 คณะวิทยำศำสตร์ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ประยุกต์ - 10 - 71 10 72 30 40 -

02018064000 คณะวิทยำศำสตร์ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ - 10 - 71 20 72 20 40 -

02018074000 คณะวิทยำศำสตร์ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ - 10 - 71 20 72 20 40 -

02018084000 คณะวิทยำศำสตร์ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสถิติ - 10 - 71 20 72 20 40 -

หมำยเหตุ 1. GPAX ให้ค่ำน่้ำหนัก 20% ทุกคณะ/สำขำวิชำ

2. O-NET ให้ค่ำน่้ำหนัก 30% ทุกคณะ/สำขำวิชำ โดยก่ำหนดให้วิชำภำษำไทย วิชำสังคมศึกษำ วิชำภำษำอังกฤษ วิชำคณิตศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์ ให้ค่ำน่้ำหนักวิชำละ 6%

รหัส คณะหรือสำขำวิชำ

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82)

ปรบัปรงุข้อมูลวนัที่ 15/05/2019
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2. องค์ประกอบ เกณฑ์ขั้นต่ า ค่ าน้ าหนัก จ านวนรับ 

 
 
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
 
     1. คุณสมบัติเฉพาะ 
 1.1 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
  -  ไม่เป็นผู้ที่มีควำมพิกำรทำงสำยตำ คือ ตำบอดทั้งสองข้ำง หรือมีภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อ 
กำรศึกษำ 

 - ส่งแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) ให้น ำมำแสดงในวันสอบสัมภำษณ์  
หมายเหตุ  :  ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงำน 

ก. แฟ้มสะสมผลงำนเป็นกำรน ำเสนอผลงำนด้ำนศิลปะและกำรออกแบบที่หลำกหลำย ที่แสดง 
ถึงควำมเป็นตัวตนของผู้สมัคร มำกที่สุด และแสดงถึงทักษะควำมสำมำรถที่เชื่อมโยงกับกำรเรียนศำสตร์ทำง
สถำปัตยกรรม 

ข. ควรเป็นผลงำนในช่วงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 เป็นหลัก 

ค. แสดงผลงำนบนกระดำษขนำดไม่เกิน A3 โดยมีจ ำนวนไม่เกิน 15 แผ่น (ใช้ได้ทั้งสองหน้ำของ 

กระดำษหนึ่งแผ่น) และไม่รวมปก โดยให้ระบุชื่อ-นำมสกุล ให้ชัดเจนบนปกหน้ำของแฟ้มผลงำน  หำกผลงำนมีขนำด
ใหญ่กว่ำ A3 สำมำรถถ่ำยรูปหรือถ่ำยเอกสำรย่อให้มีขนำดไม่เกิน A3 ได ้

ง. รำยละเอียดประวัติส่วนตัว (CURRICULUM VITAE (C.V) หรือ RESUME) ประกอบด้วย  

O-NET
เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละ

วิชำ

(%) (ถ้ำมี)

ค่ำ

น่้ำหนัก 

(%)

เกณฑ์ข้ันต ่ำ

(%) (ถ้ำมี)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
รวม

เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละวิชำ

(%) (ถ้ำมี)

02020014000 คณะวิศวกรรมศำสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - 15 - 72 15 73 20 35 -

02020024000 คณะวิศวกรรมศำสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครื องกล - 15 - 72 15 73 20 35 -

02020034000 คณะวิศวกรรมศำสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ - 15 - 72 15 73 20 35 -

02020044000 คณะวิศวกรรมศำสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ - 15 - 72 15 73 20 35 -

02020054000 คณะวิศวกรรมศำสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร - 15 - 72 15 73 20 35 -

02020064000 คณะวิศวกรรมศำสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุ - 15 - 72 15 73 20 35 -

02020074000 คณะวิศวกรรมศำสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมสิ งแวดล้อม - 15 - 72 15 73 20 35 -

02020084000 คณะวิศวกรรมศำสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี - 15 - 72 15 73 20 35 -

หมำยเหตุ 1. GPAX ให้ค่ำน่้ำหนัก 20% ทุกคณะ/สำขำวิชำ

2. O-NET ให้ค่ำน่้ำหนัก 30% ทุกคณะ/สำขำวิชำ โดยก่ำหนดให้วิชำภำษำไทย วิชำสังคมศึกษำ วิชำภำษำอังกฤษ วิชำคณิตศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์ ให้ค่ำน่้ำหนักวิชำละ 6%

รหัส คณะหรือสำขำวิชำ

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82)
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ชื่อ-นำมสกุล วัน เดือน ปีเกิด ประวัติกำรศึกษำจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงประวัติผลงำนด้ำนอ่ืนๆ ที่แสดงถึงทักษะ
ควำมสำมำรถ และควำมคิดควำมอ่ำนของตนที่ผ่ำนมำ เช่น กำรเข้ำอบรม กำรเข้ำค่ำย กำรเดินทำงท่องเที่ยว กำรเข้ำ
ประกวดแข่งขันและรำงวัลที่ได้รับ ทักษะ ควำมสำมำรถพิเศษอ่ืนๆ ที่มี เช่น ดนตรี กีฬำ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 
 
 1.2 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

 2.1 ยินดีรับนักเรียนที่มีควำมพิกำร ยกเว้นผู้พิกำรที่มีควำมบกพร่องทำงกำรมองเห็นประเภทตำบอด
สนิททั้งสองข้ำง 
 2.2 ส่งแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) เน้นด้านศิลปะและการออกแบบ   ให้น ำมำแสดงในวันสอบ
สัมภำษณ์ ภำยในแฟ้มสะสมผลงำนจะประกอบไปด้วย 

- ผลงำนทำงด้ำนศิลปะและกำรออกแบบ  ที่ผู้สมัครเคยท ำมำจนถึงปัจจุบันลงในกระดำษ 
ขนำดไม่เกิน A4 ไม่จ ำกัดจ ำนวนหน้ำ  

- รำยละเอียดประวัติส่วนตัว (CURRICULUM VITAE (C.V) หรือ RESUME) พิมพ์ 
ด้วยตัวอักษร Font Thai Hiramit, ขนำด 16 point, Single Space หรือเขียนด้วยลำยมือตัวบรรจง 

 หมายเหตุ  : ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงำน 
ก. แฟ้มสะสมผลงำนเป็นกำรน ำเสนอผลงำนด้ำนศิลปะและกำรออกแบบที่ 

หลำกหลำย  ที่แสดงถึงควำมเป็นตัวตนของผู้สมัครมำกท่ีสุด และแสดงถึงทักษะควำมสำมำรถท่ีเชื่อมโยงกับกำรเรียน
ในศำสตร์สำขำวิชำที่ผู้สมัครประสงค์จะศึกษำต่อ 

ข. ควรเป็นผลงำนในช่วงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 เป็นหลัก 

ค. แสดงผลงำนบนกระดำษขนำดไม่เกิน A4 ไม่จ ำกัดจ ำนวนหน้ำ (ใช้ได้ทั้งสองหน้ำของ 

กระดำษหนึ่งแผ่น) และไม่รวมปก โดยให้ระบุชื่อ-นำมสกุล ให้ชัดเจนบนปกหน้ำของแฟ้มผลงำน 
ง. รำยละเอียดประวัติส่วนตัว (CURRICULUM VITAE (C.V) หรือ RESUME) ประกอบด้วย  

ชื่อ-นำมสกุล วัน เดือน ปีเกิด ประวัตกำรศึกษำจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงประวัติผลงำนด้ำนอ่ืนๆ ที่แสดงถึงทักษะ
ควำมสำมำรถ และควำมคิดควำมอ่ำนของตนที่ผ่ำนมำ เช่น กำรเข้ำอบรม กำรเข้ำค่ำย กำรเดินทำงท่องเที่ยว กำรเข้ำ
ประกวดแข่งขันและรำงวัลที่ได้รับ ทักษะ ควำมสำมำรถพิเศษอ่ืนๆ ที่มี เช่น ดนตรี กีฬำ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

หมายเหตุ : ผู้ไม่มีแฟ้มผลงำน หรือไม่น ำแฟ้มผลงำนมำแสดงในวันสอบสัมภำษณ์จะไม่ได้รับ 
กำรพิจำรณำกำรคัดเลือก 
 
 1.3 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือนวัตกรรม  

 3.1 ไม่เป็นผู้ที่มีควำมพิกำรทำงสำยตำ คือ ตำบอดทั้งสองข้ำง หรือมีภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อ
กำรศึกษำ 
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 3.2 ส่งแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) เน้นด้านศิลปะและการออกแบบ   ให้น ำมำแสดงในวันสอบ
สัมภำษณ์ ภำยในแฟ้มสะสมผลงำนจะประกอบไปด้วย 

- ผลงำนทำงด้ำนศิลปะและกำรออกแบบ  ที่ผู้สมัครเคยท ำมำจนถึงปัจจุบันลงในกระดำษ 
ขนำดไม่เกิน A4 ไม่จ ำกัดจ ำนวนหน้ำ อย่ำงน้อย 10 ชิ้น 

- รำยละเอียดประวัติส่วนตัว (CURRICULUM VITAE (C.V) หรือ RESUME) พิมพ์ด้วย 

ตัวอักษร Font Thai Hiramit, ขนำด 16 point, Single Space หรือเขียนด้วยลำยมือตัวบรรจง 

 หมายเหตุ  : ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงำน 
ก. แฟ้มสะสมผลงำนเป็นกำรน ำเสนอผลงำนด้ำนศิลปะและกำรออกแบบที่หลำกหลำย  ที ่

แสดงถึงควำมเป็นตัวตนของผู้สมัครมำกที่สุด และแสดงถึงทักษะควำมสำมำรถที่เชื่อมโยงกับกำรเรียนในศำสตร์
สำขำวิชำที่ผู้สมัครประสงค์จะศึกษำต่อ 

ข. ควรเป็นผลงำนในช่วงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 เป็นหลัก 

ค. แสดงผลงำนบนกระดำษขนำดไม่เกิน A4 ไม่จ ำกัดจ ำนวนหน้ำ (ใช้ได้ทั้งสองหน้ำของ 

กระดำษหนึ่งแผ่น) และไม่รวมปก โดยให้ระบุชื่อ-นำมสกุล ให้ชัดเจนบนปกหน้ำของแฟ้มผลงำน 
ง. รำยละเอียดประวัติส่วนตัว (CURRICULUM VITAE (C.V) หรือ RESUME) ประกอบด้วย  

ชื่อ-นำมสกุล วัน เดือน ปีเกิด ประวัตกำรศึกษำจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงประวัติผลงำนด้ำนอ่ืนๆ ที่แสดงถึงทักษะ
ควำมสำมำรถ และควำมคิดควำมอ่ำนของตนที่ผ่ำนมำ เช่น กำรเข้ำอบรม กำรเข้ำค่ำย กำรเดินทำงท่องเที่ยว กำรเข้ำ 
ประกวดแข่งขันและรำงวัลที่ได้รับ ทักษะ ควำมสำมำรถพิเศษอ่ืนๆ ที่มี เช่น ดนตรี กีฬำ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

1.4 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
 4.1 ไม่เป็นผู้ที่มีควำมพิกำรทำงสำยตำ คือ ตำบอดทั้งสองข้ำง หรือมีภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อ

กำรศึกษำ 
 4.2 ส่งแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) เน้นด้านศิลปะและการออกแบบ   ให้น ำมำแสดง 
ในวันสอบสัมภำษณ์ ภำยในแฟ้มสะสมผลงำนจะประกอบไปด้วย 

- ผลงำนทำงด้ำนศิลปะและกำรออกแบบ  ที่ผู้สมัครเคยท ำมำจนถึงปัจจุบันลงในกระดำษ 
ขนำดไม่เกิน A4 ไม่จ ำกัดจ ำนวนหน้ำ  

- รำยละเอียดประวัติส่วนตัว (CURRICULUM VITAE (C.V) หรือ RESUME) พิมพ์ด้วย 
ตัวอักษร Font Thai Hiramit, ขนำด 16 point, Single Space หรือเขียนด้วยลำยมือตัวบรรจง 

 หมายเหตุ  : ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงำน 
ก. แฟ้มสะสมผลงำนเป็นกำรน ำเสนอผลงำนด้ำนศิลปะและกำรออกแบบที่ 

หลำกหลำย  ที่แสดงถึงควำมเป็นตัวตนของผู้สมัครมำกที่สุด และแสดงถึงทักษะควำมสำมำรถท่ีเชื่อมโยงกับกำรเรียน
ในศำสตร์สำขำวิชำที่ผู้สมัครประสงค์จะศึกษำต่อ 

ข. ควรเป็นผลงำนในช่วงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 เป็นหลัก 

ค. แสดงผลงำนบนกระดำษขนำดไม่เกิน A4 ไม่จ ำกัดจ ำนวนหน้ำ (ใช้ได้ทั้งสองหน้ำ 
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ของกระดำษหนึ่งแผ่น) และไม่รวมปก โดยให้ระบุชื่อ-นำมสกุล ให้ชัดเจนบนปกหน้ำของแฟ้มผลงำน 
ง. รำยละเอียดประวัติส่วนตัว (CURRICULUM VITAE (C.V) หรือ RESUME)  

ประกอบด้วย ชื่อ-นำมสกุล วัน เดือน ปีเกิด ประวัตกำรศึกษำจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงประวัติผลงำนด้ำนอ่ืนๆ ที่แสดง
ถึงทักษะควำมสำมำรถ และควำมคิดควำมอ่ำนของตนที่ผ่ำนมำ เช่น กำรเข้ำอบรม กำรเข้ำค่ำย กำรเดินทำงท่องเที่ยว 
กำรเข้ำประกวดแข่งขันและรำงวัลที่ได้รับ ทักษะ ควำมสำมำรถพิเศษอ่ืนๆ ที่มี เช่น ดนตรี กีฬำ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 
      2. องค์ประกอบ เกณฑ์ขั้นต่ า ค่ าน้ าหนัก จ านวนรับ 

 
 
 
 

คณะพยาบาลศาสตร์  หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต   
 
      1. คุณสมบัติเฉพาะ 

เพ่ือประโยชน์ต่อกำรศึกษำวิชำกำรพยำบำลศำสตร์ซึ่งมีกำรเรียนทั้งภำคทฤษฎี  และภำคปฏิบัติที่ต้องกำรฝึก
ให้กำรพยำบำลผู้รับบริกำร ผู้สมัครเข้ำศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต จะต้องมีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรงและ
ปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรือมีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ดังต่อไปนี้ 

1.  มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
2.  มีปัญหำทำงจิตเวชขั้นรุนแรงได้แก่   โรคจิต (psychosis disorders) โรคประสำทรุนแรง (severe 

neurosis disorders) หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวน   โดยเฉพำะ antisocial   personality disorders หรือ 
borderline personality disorders   รวมถึงปัญหำทำงจิตเวชอ่ืน ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบ
วิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ 

3.  โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริกำรหรือส่งผลให้เกิด ควำมพิกำรอย่ำงถำวร อันเป็น
อุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

4.  โรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
-  โรคลมชักที่ยังไม่สำมำรถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอำกำรชักมำแล้วอย่ำงน้อย 3 ปี โดยมีกำร

รับรองจำกแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ ถือเป็นโรคลมชักท่ีควบคุมได้) 

O-NET
เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละ

วิชำ

(%) (ถ้ำมี)

ค่ำ

น่้ำหนัก 

(%)

เกณฑ์ข้ันต ่ำ

(%) (ถ้ำมี)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
รวม

เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละวิชำ

(%) (ถ้ำมี)

02022014000 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ หลักสูตรสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต - 10 - 74 40 - - 40 -

02022024000
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิชำออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (ศป.บ.)
- 10 - 76 40 - - 40 -

02022034000
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรออกแบบสื อ

นวัตกรรม (ศป.บ.)
- 10 - 76 40 - - 40 -

02022044000 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำทัศนศิลป์ (ศป.บ.) - 10 - 76 40 - - 40 -

หมำยเหตุ 1. GPAX ให้ค่ำน่้ำหนัก 20% ทุกคณะ/สำขำวิชำ

2. O-NET ให้ค่ำน่้ำหนัก 30% ทุกคณะ/สำขำวิชำ โดยก่ำหนดให้วิชำภำษำไทย วิชำสังคมศึกษำ วิชำภำษำอังกฤษ วิชำคณิตศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์ ให้ค่ำน่้ำหนักวิชำละ 6%

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82)

รหัส คณะหรือสำขำวิชำ
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-  โรคหัวใจระดับรุนแรง  จนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ  และกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม 
  -  โรคควำมดันเลือดสูงรุนแรง และมีภำวะแทรกซ้อนจนท ำให้เกิดพยำธิสภำพต่ออวัยวะอย่ำงถำวร 
  -  ภำวะไตวำยเรื้อรัง 
  -  โรคติดสำรเสพติดให้โทษ 

5.  ตำบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้ำง 
6.  ควำมผิดปกติในกำรเห็นภำพโดยมีอย่ำงน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

  - สำยตำไม่ปกติ  เมื่อรักษำโดยใช้แว่นตำแล้วยังมีสำยตำต่ ำกว่ำ 6/24 ทั้งสองข้ำง 
  - สำยตำข้ำงดี ต่ ำกว่ำ G/12 เมื่อได้รับกำรแก้ไขอย่ำงดีที่สุดแล้ว 
  - ไม่สำมำรถมองเห็นภำพเป็นสำมมิติ 

7.  หูหนวกหรือหูตึง  (threshold   ของกำรได้ยินสูงกว่ำ  40 dB)  จำกควำมผิดปกติทำงประสำทและกำร
ได้ยิน (sensorincural hearing loss)  ถ้ำได้รับกำรรักษำแล้วไม่ดีข้ึน 

8.  โรคหรือควำมพิกำรอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมกำรผู้ตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ   
ทั้งนี้คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์  อำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำยบุคคลเพิ่มเติมได้  

9.  ระบุกำรตรวจร่ำงกำยเกี่ยวกับอวัยวะส ำคัญในกำรรับรู้ของประสำททั้ง 5 คือ หู ตำ จมูก กำรรับรส และ
ประสำทจำกกำรสัมผัส 

10.  ต้องมีน้ ำหนักไม่น้อยกว่ำ 45 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ ำกว่ำ 150 เซนติเมตร 
11.  กรณีผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์และมีสิทธิ์เข้ำศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต แต่ไม่พบภูมิคุ้มกัน

ไวรัสตับอีกเสบบีและโรคสุกใส ต้องเข้ำรับกำรฉีดวัคซีน ณ โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยนเรศวร โดยรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย
ด้วยตนเอง 

12.  ผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ จะต้องน ำผลกำรตรวจร่ำงกำยมำในวันสอบสัมภำษณ์ 
มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์ ทั้งนี้ ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกดำวน์โหลดแบบฟอร์มกำรตรวจร่ำงกำยได้ที่ ได้ท่ี 
http://www.admission.nu.ac.th  และน ำแบบฟอร์มกำรตรวจร่ำงกำยไปตรวจที่โรงพยำบำลของรัฐ หรือเอกชน  

หมายเหตุ  เนื่องจำกกำรปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลจ ำเป็นต้องมีภูมิคุ้มกันในโรคไวรัสตับอักเสบบี
และโรคอีสุกอีใส จึงต้องน ำหลักฐำนมำแสดงในวันสอบสัมภำษณ์ โดยให้ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำสอบสัมภำษณ์สำขำ
พยำบำลศำสตร์ ติดต่อโรงพยำบำลเพื่อตรวจสอบว่ำมีภูมิคุ้มกันโรคดังกล่ำวหรือไม่ 

 
     2. องค์ประกอบ เกณฑ์ขั้นต่ า ค่ าน้ าหนัก จ านวนรับ 

 
 
 
 

O-NET
เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละ

วิชำ

(%) (ถ้ำมี)

ค่ำ

น่้ำหนัก 

(%)

เกณฑ์ข้ันต ่ำ

(%) (ถ้ำมี)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
รวม

เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละวิชำ

(%) (ถ้ำมี)

02014014000 คณะพยำบำลศำสตร์ หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต - 20 - 72 30 - - 30 -

หมำยเหตุ 1. GPAX ให้ค่ำน่้ำหนัก 20% ทุกคณะ/สำขำวิชำ

2. O-NET ให้ค่ำน่้ำหนัก 30% ทุกคณะ/สำขำวิชำ โดยก่ำหนดให้วิชำภำษำไทย วิชำสังคมศึกษำ วิชำภำษำอังกฤษ วิชำคณิตศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์ ให้ค่ำน่้ำหนักวิชำละ 6%

รหัส คณะหรือสำขำวิชำ

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82)

ปรบัปรงุข้อมูลวนัที่ 15/05/2019
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คณะเภสัชศาสตร์    
 
     1. คุณสมบัติเฉพาะ 

1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 
- ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่ 6) สำยวิทย์-คณิต เท่ำนั้น 
- ผู้ที่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกต้องเข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำยและสอบสัมภำษณ์ หำกผ่ำนกำรทดสอบ 

ดังกล่ำวแล้วจึงจะมีสิทธิ์เข้ำศึกษำ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมกำรผู้สอบคัดเลือกประจ ำคณะเภสัชศำสตร์   
 
1.2  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 

โดยเป็นกำรสมควรก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะของผู้สมัครเข้ำเรียนหลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิตให้ 
เหมำะสม โดยยึดหลักกำรส ำคัญ 3 ข้อ คือ 1. ไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อผู้ป่วย 2. ไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อนิสิตเภสัช
ศำสตร์ และ 3. เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม ดังต่อไปนี้ 

1) เป็นผู้ก ำลังศึกษำหรือส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่ 6) สำย 
วิทย์-คณิต เท่ำนั้น 

2) ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงำนในส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนต่ำงๆของรัฐได้หลังส ำเร็จ 
กำรศึกษำแล้ว โดยต้องสำมำรถท ำสัญญำผูกพันฝ่ำยเดียว หรือสัญญำปลำยเปิดกับรัฐบำลตำมระเบียบและเงื่อนไข
ของรัฐบำลกับมหำวิทยำลัย  

3) ต้องมีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง และปรำศจำกโรค อำกำรของโรค  หรือควำมพิกำร อันเป็น 
อุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม  ดังต่อไปนี้ 

    3.1) มีปัญหำทำงด้ำนจิตเวชขั้นรุนแรงอันอำจเป็นอันตรำยต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น  
โรคจิต (psychosis) โรคอำรมณ์ผิดปกติ (mood disorders) โรคประสำทรุนแรง (severe neurosis)  โรคบุคลิกภำพ
ผิ ดปกติ  (personality disorders)   โดยเฉพำะ antisocial personality disorders หรื อ borderline personality 
disorders รวมถึงปัญหำทำงจิตเวชอ่ืนๆ อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม 

       3.2) เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย  ที่อำจเกิดอันตรำยต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือ 
ส่งผลให้เกิดควำมพิกำรอย่ำงถำวร อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม     

       3.3) เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ที่อำจเกิดอันตรำยต่อตนเอง                   
ต่อผู้ป่วยและกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม 
            3.4) มีควำมพิกำรทำงร่ำงกำยอันเป็นอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำร
ประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม     

         3.5) มีควำมผิดปกติในกำรได้ยินทั้งสองข้ำง โดยมีระดับกำรได้ยินเฉลี่ยที่ควำมถี่ 500-2,000  
เฮิรตซ์ สูงกว่ำ 40 เดซิเบล และควำมสำมำรถในกำรแยกแยะค ำพูด (speech discrimination score) น้อยกว่ำร้อย
ละ 70 จำกควำมผิดปกติของประสำทและเซลส์ประสำทกำรได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรค
ต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม 
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            3.6) โรคหรือควำมพิกำรอ่ืนๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และคณะกรรมกำรแพทย์ผู้ตรวจร่ำงกำยของ
สถำบันนั้นๆ เห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม 
 
หมายเหตุ 

1. หำกผู้เข้ำศึกษำให้ข้อมูลเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้แต่ปรำกฏเป็นควำมเท็จขึ้นภำยหลัง จะต้องถูก
ตัดสิทธิ์กำรศึกษำ ณ คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร โดยทันที ไม่มีข้ออุทธรณ์ใดๆทั้งสิ้น 

2. ผู้ที่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกต้องเข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำยและสอบสัมภำษณ์ จึงจะมีสิทธิ์เข้ำศึกษำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับดุลพินิจของคณะกรรมกำร 

3. หำกตรวจพบตำบอดสี/พร่องสี  จำกกำรตรวจสุขภำพของมหำวิทยำลัยนเรศวร  ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำตรวจ 

เฉพำะทำงเพ่ิมเติม เพ่ือตรวจรำยละเอียดควำมผิดปกติตำบอดสี/พร่องสี และส่งผลกำรตรวจให้ทำงคณะ 

เภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร ในวันรำยงำนตัวนิสิต เพ่ือให้คณะฯได้รับทรำบประวัติทำงตำบอดสี/ตำพร่องสี 

และสำมำรถกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมให้แก่นิสิต โดยไม่ได้เป็นเงื่อนไขในกำรรับเข้ำศึกษำ 

4. ผู้เข้ำศึกษำต้องเข้ำรับกำรตรวจเพ่ือหำภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบีและโรคสุกใส ในกรณีที่ไม่มี 

ภูมิคุ้มกันโรคดังกล่ำวต้องได้รับวัคซีนป้องกันเพิ่มเติม  

 

  2. องค์ประกอบ เกณฑ์ขั้นต่ า ค่ าน้ าหนัก จ านวนรับ 

 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
 
     1. คุณสมบัติเฉพาะ 

1.1  ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่ 6) สำยวิทย์-คณิต  เท่ำนั้น 
1.2  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำจุลชีววิทยำ  

              - คุณสมบัติเป็นไปตำมข้อก ำหนดของหลักสูตร 
 - สำมำรถใช้มืออย่ำงปกติ 

O-NET
เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละ

วิชำ

(%) (ถ้ำมี)

ค่ำ

น่้ำหนัก 

(%)

เกณฑ์ข้ันต ่ำ

(%) (ถ้ำมี)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
รวม

เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละวิชำ

(%) (ถ้ำมี)

02016014000 คณะเภสัชศำสตร์ หลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม 01-05=30 10 85=30 72 40 - - 40 72=30

02016024000
คณะเภสัชศำสตร์ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์เครื องส่ำอำงและ

ผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ

01-05=20 10 85=20 72 40 - - 40 72=20

หมำยเหตุ 1. GPAX ให้ค่ำน่้ำหนัก 20% ทุกคณะ/สำขำวิชำ

2. O-NET ให้ค่ำน่้ำหนัก 30% ทุกคณะ/สำขำวิชำ โดยก่ำหนดให้วิชำภำษำไทย วิชำสังคมศึกษำ วิชำภำษำอังกฤษ วิชำคณิตศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์ ให้ค่ำน่้ำหนักวิชำละ 6%

คณะหรือสำขำวิชำ

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82)

รหัส
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      2.  องค์ประกอบ เกณฑ์ขั้นต่ า ค่ าน้ าหนัก จ านวนรับ 

 
 
 
 

คณะสหเวชศาสตร์  
 
     1. คุณสมบัติเฉพาะ 

1.1 ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่ 6) สำยวิทย์-คณิต  เท่ำนั้น 
1.2 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด    

- ไม่เป็นผู้ที่มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
- ไม่มีปัญหำทำงจิตเวชขั้นรุนแรง  
- ไม่เป็นผู้ที่มีควำมพิกำรทำงสำยตำ ได้แก่  ตำบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้ำง 

  1.3 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์  สำขำวิชำเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  และ
หลักสูตรทัศนมำตรศำสตรบัณฑิต 

-  ไม่มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
-  ไม่เป็นผู้ที่มีควำมพิกำรทำงสำยตำ ได้แก่ ตำบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้ำง 

  1.4 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำรังสีเทคนิค   
-  ไม่มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
-  โรคหรือควำมพิกำรอ่ืนๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และแพทย์ที่ได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะเป็นผู้ 

ประกอบวิชำชีพเวชกรรมเป็นผู้ตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำตำมประกำศจำกส ำนักสถำนพยำบำล
และกำรประกอบโรคศิลปะก ำหนด 
 โดยให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกของแต่ละหลักสูตรน ำผลกำรตรวจร่ำงกำยตำมที่ก ำหนดข้ำงต้น ดังต่อไปนี้  
มำแสดงในวันสอบสัมภำษณ์  
 - ผลกำรตรวจตำบอดสีรุนแรงทั้งสองข้ำง (ยกเว้นสำขำวิชำรังสีเทคนิค) 
 - ผลกำรทดสอบสุขภำพจิต (เฉพำะสำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด) 
 - หนังสือรับรองกำรตรวจสุขภำพตำมที่ส ำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะก ำหนด  
(เฉพำะสำขำวิชำรังสีเทคนิค)  ทั้งนี้สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มกำรตรวจร่ำงกำยได้ที่ www. admission.nu.ac.th 
 

O-NET
เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละ

วิชำ

(%) (ถ้ำมี)

ค่ำ

น่้ำหนัก 

(%)

เกณฑ์ข้ันต ่ำ

(%) (ถ้ำมี)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
รวม

เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละวิชำ

(%) (ถ้ำมี)

02019014000 คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำ - 20 - 72 30 - - 30 -

02019024000
คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ - 20 - 72 30 - - 30 -

02019034000 คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพยำธิวิทยำกำยวิภำค - 20 - 72 30 - - 30

02019044000
คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

(ตรีต่อเนื องโท)

- 20 - 72 30 - - 30 -

02019054000
คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมีและชีววิทยำ

โมเลกุล

- 20 - 72 30 30

หมำยเหตุ 1. GPAX ให้ค่ำน่้ำหนัก 20% ทุกคณะ/สำขำวิชำ

2. O-NET ให้ค่ำน่้ำหนัก 30% ทุกคณะ/สำขำวิชำ โดยก่ำหนดให้วิชำภำษำไทย วิชำสังคมศึกษำ วิชำภำษำอังกฤษ วิชำคณิตศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์ ให้ค่ำน่้ำหนักวิชำละ 6%

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82)

คณะหรือสำขำวิชำรหัส

ปรบัปรงุข้อมูลวนัที่ 15/05/2019
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      2. องค์ประกอบ เกณฑ์ขั้นต่ า ค่าน้ าหนัก จ านวนรับ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  
 
     1. คุณสมบัติเฉพาะ 

หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอนำมัยชุมชน, หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอนำมัย
สิ่งแวดล้อม, สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย และหลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

1.1   ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่ 6) สำยวิทย์-คณิต  เท่ำนั้น 
1.2   ต้องมีสุขภำพสมบูรณ์ แข็งแรง และปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรือควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อ

กำรศึกษำ และกำรประกอบวิชำชีพ  ดังนี้ 
1.2.1  มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรปฏิบัติงำน 
1.2.2  มีปัญหำทำงจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสำทรุนแรง (severe neurosis) 

หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวน โดยเฉพำะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึงปัญหำทำง
จิตเวชอ่ืน ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพ 

1.2.3  โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย หรือส่งผลให้เกิดควำมพิกำรอย่ำงถำวร อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
และกำรประกอบวิชำชีพ อำทิ โรคเรื้อน โรคเท้ำช้ำง 

1.2.4  โรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบวิชำชีพ  เช่น  
- โรคลมชักที่ยังไม่สำมำรถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอำกำรชักมำแล้วอย่ำงน้อย 3 ปี โดยมีกำร

รับรองจำกแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ ถือเป็นโรคลมชักท่ีควบคุมได้) 
- โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบวิชำชีพ 
- โรคควำมดันเลือดสูงรุนแรง และมีภำวะแทรกซ้อนจนท ำให้เกิดพยำธิสภำพต่ออวัยวะอย่ำงถำวร 
- ภำวะไตวำยเรื้อรัง          
- โรคติดสำรเสพติดให้โทษ 

1.2.5   ตำบอดสี 
1.2.6   ควำมผิดปกติในกำรเห็นภำพ โดยมีอย่ำงน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
- สำยตำไม่ปกติเมื่อรักษำโดยใช้แว่นแล้วยังมีสำยตำต่ ำกว่ำ 6/24 ทั้งสองข้ำง 
- สำยตำข้ำงดีต่ ำกว่ำ 6/12 เมื่อได้รับกำรแก้ไขอย่ำงดีที่สุดแล้ว    

O-NET
เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละ

วิชำ

(%) (ถ้ำมี)

ค่ำ

น่้ำหนัก 

(%)

เกณฑ์ข้ันต ่ำ

(%) (ถ้ำมี)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
รวม

เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละวิชำ

(%) (ถ้ำมี)

02023014000 คณะสหเวชศำสตร์ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำยภำพบ่ำบัด - 20 - 72 30 - - 30 72=30

02023024000 คณะสหเวชศำสตร์ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์ - 20 - 72 30 - - 30 72=30

02023034000 คณะสหเวชศำสตร์ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก - 20 - 72 30 - - 30 72=30

02023054000 คณะสหเวชศำสตร์ หลักสูตรทัศนมำตรศำสตรบัณฑิต - 20 - 72 30 - - 30 72=30

หมำยเหตุ 1. GPAX ให้ค่ำน่้ำหนัก 20% ทุกคณะ/สำขำวิชำ

2. O-NET ให้ค่ำน่้ำหนัก 30% ทุกคณะ/สำขำวิชำ โดยก่ำหนดให้วิชำภำษำไทย วิชำสังคมศึกษำ วิชำภำษำอังกฤษ วิชำคณิตศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์ ให้ค่ำน่้ำหนักวิชำละ 6%

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82)

รหัส คณะหรือสำขำวิชำ

ปรบัปรงุข้อมูลวนัที่ 15/05/2019



12 

 

-   ไม่สำมำรถมองเห็นภำพเป็นสำมมิติ 
1.2.7  หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของกำรได้ยินสูงกว่ำ 40 dB) จำกควำมผิดปกติทำงประสำทและ

กำรได้ยิน (sensorineural hearing loss) ถ้ำได้รับกำรรักษำแล้วไม่ดีข้ึน 
1.2.8  โรคหรือควำมพิกำรอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมกำรแพทย์ผู้ตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำเป็นอุปสรรค

ต่อกำรศึกษำทั้งนี้ คณบดีคณะสำธำรณสุขศำสตร์ อำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจเพ่ิมเติมได้ 
  1.2.9  ผู้เข้ำศึกษำที่ให้ข้อมลูอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรำกฏเป็นควำมเท็จขึ้นภำยหลัง  

จะต้องถูกตัดสิทธิ์กำรศึกษำ 
1.2.10  คุณสมบัติอื่น ๆ อันอำจเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำร 

1.3   ต้องเป็นผู้มีควำมประพฤติอยู่ในระดับดี  โดยได้รับกำรรับรองจำกสถำนศึกษำ 
1.4  ผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือก  มีสิทธิ์เข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำยและสอบสัมภำษณ์ ต้องเข้ำรับกำรทดสอบทำงจิต

เวช หำกผ่ำนกำรทดสอบดังกล่ำวแล้วจึงจะมีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 
เงื่อนไขของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำต้องสอบเพ่ือรับใบประกอบวิชำชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทย
ประยุกต์บัณฑิต 
 
        2. องค์ประกอบ เกณฑ์ขั้นต่ า ค่าน้ าหนัก จ านวนรับ 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร   
 
      1. คุณสมบัติเฉพาะ 

1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ  และสาขาวิชาการเงิน 
ต้องมีสุขภำพสมบูรณ์ แข็งแรง และปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรือควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อ

กำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพ ดังนี้ 
1.1.1 มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรปฏิบัติงำน 

O-NET
เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละ

วิชำ

(%) (ถ้ำมี)

ค่ำ

น่้ำหนัก 

(%)

เกณฑ์ข้ันต ่ำ

(%) (ถ้ำมี)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
รวม

เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละวิชำ

(%) (ถ้ำมี)

02025014000
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัย

ชุมชน
- 20 - 72 30 - - 30

02025024000
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

- 20 - 72 30 - - 30

02025034000
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย
- 20 - 72 30 - - 30

02025044000 คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต - 20 - 72 30 - - 30

หมำยเหตุ 1. GPAX ให้ค่ำน่้ำหนัก 20% ทุกคณะ/สำขำวิชำ

2. O-NET ให้ค่ำน่้ำหนัก 30% ทุกคณะ/สำขำวิชำ โดยก่ำหนดให้วิชำภำษำไทย วิชำสังคมศึกษำ วิชำภำษำอังกฤษ วิชำคณิตศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์ ให้ค่ำน่้ำหนักวิชำละ 6%

รหัส คณะหรือสำขำวิชำ

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82)

ปรบัปรงุข้อมูลวนัที่ 15/05/2019
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1.1.2 มีปัญหำทำงจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสำทรุนแรง (sever neurosis)  
หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวน โดยเฉพำะ antisocial personality หรือ borderline personality 
รวมถึงปัญหำทำงจิตเวชอ่ืนๆ อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพ 
1.1.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย หรือส่งผลให้เกิดควำมพิกำรอย่ำงถำวร อันเป็นอุปสรรคต่อ
กำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพ อำทิ โรคเรื้อน โรคเท้ำช้ำง 
1.1.4 โรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบวิชำชีพ ได้แก่ โรคติดสำรเสพ
ติดให้โทษ 
1.1.5 หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของกำรได้ยินสูงกว่ำ 40 dB) จำกควำมผิดปกติทำงประสำทและ
กำรได้ยิน (sensorineural hearing loss) ถ้ำได้รับกำรรักษำแล้วไม่ดีข้ึน 
1.1.6 ผู้เข้ำศึกษำท่ีให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรำกฏเป็นควำมเท็จขึ้นภำยหลัง  
จะต้องถูกตัดสิทธิ์กำรศึกษำ 
1.1.7 ไม่เป็นผู้ที่มีควำมพิกำรทำงสำยตำ คือ ตำบอดทั้งสองข้ำง 
1.1.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องทำงพัฒนำกำรทำงสมอง 
1.1.9 คุณสมบัติอื่นๆ อันอำจเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำร 

   1.2 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต   
  1.2.1 ไม่เป็นผู้ที่มีควำมพิกำรทำงสำยตำ  คือ  ตำบอดทั้งสองข้ำง 
  1.2.2  ไม่มีควำมบกพร่องทำงหูทั้งสองข้ำง  
  1.2.3  ไม่มีควำมพิกำรมือทั้งสองข้ำง  
 

 2. องค์ประกอบ เกณฑ์ขั้นต่ า ค่าน้ าหนัก จ านวนรับ 
 

 
 

O-NET
เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละ

วิชำ

(%) (ถ้ำมี)

ค่ำ

น่้ำหนัก 

(%)

เกณฑ์ข้ันต ่ำ

(%) (ถ้ำมี)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
รวม

เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละวิชำ

(%) (ถ้ำมี)

02013014000 คณะบริหำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร์และกำรสื อสำร หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต - 50 - - - - - - -

02013024000
คณะบริหำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร์และกำรสื อสำร หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำร

ท่องเที ยว

- 30 - 71 20 - - 20 -

02013034000
คณะบริหำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร์และกำรสื อสำร หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำร

จัดกำรธุรกิจ

- 30 - 71 20 - - 20 -

02013044000
คณะบริหำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร์และกำรสื อสำร หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- 30 - 71 20 - - 20 -

02013054000
คณะบริหำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร์และกำรสื อสำร หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำ

กำรเงิน

- 30 - 71 20 - - 20 -

02013064000 คณะบริหำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร์และกำรสื อสำร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต - 30 - 71 20 - - 20 -

02013074000 คณะบริหำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร์และกำรสื อสำร หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต - 30 - 71 20 - - 20 -

หมำยเหตุ 1. GPAX ให้ค่ำน่้ำหนัก 20% ทุกคณะ/สำขำวิชำ

2. O-NET ให้ค่ำน่้ำหนัก 30% ทุกคณะ/สำขำวิชำ โดยก่ำหนดให้วิชำภำษำไทย วิชำสังคมศึกษำ วิชำภำษำอังกฤษ วิชำคณิตศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์ ให้ค่ำน่้ำหนักวิชำละ 6%

PAT (รหัส 71-82)

รหัส คณะหรือสำขำวิชำ

GAT (รหัส 85)
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คณะศึกษาศาสตร ์  
 
     1. คุณสมบัติเฉพาะ 

1.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
- ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่ 6) แผนกำรเรียนสำยวิทยำศำสตร์,  

สำยศิลปศำสตร์ (คณิตศำสตร์) และสำยศิลปศำสตร์ (คอมพิวเตอร์) 
1.2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์, สาขาวิชาเคมี, สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชา

คณิตศาสตร์  
1.2.1 ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่ 6) สำยวิทย์-คณิต เท่ำนั้น 
1.2.2 ไม่เป็นผู้ที่มีควำมพิกำรทำงสำยตำ กำรมองเห็น กำรได้ยิน กำรพูดและกำรสื่อสำร 
1.2.3 ไม่มีปัญหำทำงจิตเวชขั้นรุนแรง  ได้แก่ โรคจิต โรคประสำท หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวนอันเป็น
อุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพครู 
 
 

1.3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
  1.3.1 ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่  6) สำยวิทย์ -คณิต  

หรือสำยศิลปศำสตร์ 
  1.3.2  ไมเ่ป็นผู้ที่มีควำมพิกำรทำงสำยตำ  กำรมองเห็น กำรได้ยิน กำรพูด และกำรสื่อสำร 
  1.3.3 ไม่มีปัญหำทำงจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสำท หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวนอันเป็น

อุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพครู 
1.4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

  1.4.1 มีผลกำรเรียนเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
  1.4.2 ไม่เป็นผู้พิกำรทำงสำยตำ กำรมองเห็น กำรได้ยิน กำรพูดและกำรสื่อสำร 
  1.4.3 ไม่มีปัญหำทำงจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต  โรคประสำท หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวนอันเป็น 

อุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
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     2. องค์ประกอบ เกณฑ์ขั้นต่ า ค่าน้ าหนัก จ านวนรับ 
 

 
 
 

คณะนิติศาสตร ์
 
 1. คุณสมบัติเฉพาะไม่ได้ระบุ 
 2. องค์ประกอบ เกณฑ์ขั้นต่ า ค่าน้ าหนัก จ านวนรับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O-NET
เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละ

วิชำ

(%) (ถ้ำมี)

ค่ำ

น่้ำหนัก 

(%)

เกณฑ์ข้ันต ่ำ

(%) (ถ้ำมี)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
รวม

เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละวิชำ

(%) (ถ้ำมี)

02021014000 คณะศึกษำศำสตร์ หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ - 10 85=25 75 20 71 20 40 75=25, 71=25
02021024000 คณะศึกษำศำสตร์ หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ - 10 85=25 75 20 71 20 40 75=25, 71=25
02021034000 คณะศึกษำศำสตร์ หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ - 10 85=25 75 20 72 20 40 75=25, 72=25
02021044000 คณะศึกษำศำสตร์ หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี - 10 85=25 75 20 72 20 40 75=25, 72=25
02021054000 คณะศึกษำศำสตร์ หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ - 10 85=25 75 20 72 20 40 75=25, 72=25
02021064000 คณะศึกษำศำสตร์ หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย - 20 85=20 75 30 - - 30  75=25
02021074000 คณะศึกษำศำสตร์ หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ - 20 85=20 75 30 - - 30 75=25
02021084000 คณะศึกษำศำสตร์ หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต 

สำขำวิชำพลศึกษำและวิทยำศำสตร์กำรออกก่ำลังกำย

- 10 85=20 75 20 72 20 40 75=20, 72=20

02021094000 คณะศึกษำศำสตร์ หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีและสื อสำรกำรศึกษำ - 50 - - - - - - -

หมำยเหตุ 1. GPAX ให้ค่ำน่้ำหนัก 20% ทุกคณะ/สำขำวิชำ

2. O-NET ให้ค่ำน่้ำหนัก 30% ทุกคณะ/สำขำวิชำ โดยก่ำหนดให้วิชำภำษำไทย วิชำสังคมศึกษำ วิชำภำษำอังกฤษ วิชำคณิตศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์ ให้ค่ำน่้ำหนักวิชำละ 6%

รหัส คณะหรือสำขำวิชำ

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82)

O-NET
เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละ

วิชำ

(%) (ถ้ำมี)

ค่ำ

น่้ำหนัก 

(%)

เกณฑ์ข้ันต ่ำ

(%) (ถ้ำมี)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
รวม

เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละวิชำ

(%) (ถ้ำมี)

02012014000 คณะนิติศำสตร์ หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต - 50 - - - - - - -

หมำยเหตุ 1. GPAX ให้ค่ำน่้ำหนัก 20% ทุกคณะ/สำขำวิชำ

2. O-NET ให้ค่ำน่้ำหนัก 30% ทุกคณะ/สำขำวิชำ โดยก่ำหนดให้วิชำภำษำไทย วิชำสังคมศึกษำ วิชำภำษำอังกฤษ วิชำคณิตศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์ ให้ค่ำน่้ำหนักวิชำละ 6%

รหัส คณะหรือสำขำวิชำ

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82)
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คณะมนุษยศาสตร ์
 
 1. คุณสมบัติเฉพาะไม่ได้ระบุ 
 2. องค์ประกอบ เกณฑ์ขั้นต่ า ค่าน้ าหนัก จ านวนรับ 

 
 
 

คณะสังคมศาสตร ์
 
 1. คุณสมบัติเฉพาะไม่ได้ระบุ 
 2. องค์ประกอบ เกณฑ์ขั้นต่ า ค่าน้ าหนัก จ านวนรับ 

  

 
 
 
 

O-NET
เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละ

วิชำ

(%) (ถ้ำมี)

ค่ำ

น่้ำหนัก 

(%)

เกณฑ์ข้ันต ่ำ

(%) (ถ้ำมี)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
รวม

เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละวิชำ

(%) (ถ้ำมี)

02017014000 คณะมนุษยศำสตร์ หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพม่ำศึกษำ - 50 - - - - - - -

02017024000 คณะมนุษยศำสตร์ หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำจีน - 50 - - - - - - -

02017034000 คณะมนุษยศำสตร์ หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำญี ปุ่น - 50 - - - - - - -

02017044000 คณะมนุษยศำสตร์ หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย - 50 - - - - - - -

02017054000 คณะมนุษยศำสตร์ หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำฝรั งเศส - 30 - 77 20 - - 20 -

02017064000 คณะมนุษยศำสตร์ หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ - 50 - - - - - - -

02017074000 คณะมนุษยศำสตร์ หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำเกำหลี - 30 - 83 20 - - 20 -

02017084000 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิานาฏศลิป์ไทย - 10 - 76 40 - - - -

02017094000 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาดรุยิางคศาสตรไ์ทย - 10 - 76 40 - - - -

02017104001 หลกัสตูรดรุยิางคศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาดรุยิางคศาสตรส์ากล สาขาวชิาตนตรปีระยุกต์ - 10 - 76 40 - - - -

02017104002 หลกัสตูรดรุยิางคศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาดรุยิางคศาสตรส์ากล สาขาวชิาตนตรคีลาสสกิ - 10 - 76 40 - - - -

หมำยเหตุ 1. GPAX ให้ค่ำน่้ำหนัก 20% ทุกคณะ/สำขำวิชำ

2. O-NET ให้ค่ำน่้ำหนัก 30% ทุกคณะ/สำขำวิชำ โดยก่ำหนดให้วิชำภำษำไทย วิชำสังคมศึกษำ วิชำภำษำอังกฤษ วิชำคณิตศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์ ให้ค่ำน่้ำหนักวิชำละ 6%

รหัส คณะหรือสำขำวิชำ

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82)

O-NET
เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละ

วิชำ

(%) (ถ้ำมี)

ค่ำ

น่้ำหนัก 

(%)

เกณฑ์ข้ันต ่ำ

(%) (ถ้ำมี)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
รวม

เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละวิชำ

(%) (ถ้ำมี)

02024014000 คณะสังคมศำสตร์ หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต  วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง - 50 - - - - - - -

02024024000 คณะสังคมศำสตร์ หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต  วิชำเอกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 50

02024034000 คณะสังคมศำสตร์ หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต  วิชำเอกรัฐประศำสนศำสตร์ 50

02024044000 คณะสังคมศำสตร์ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำ - 50 - - - - - - -

02024054000 คณะสังคมศำสตร์ หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำประวัติศำสตร์ - 50 - - - - - - -

02024064000 คณะสังคมศำสตร์ หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพัฒนำสังคม - 50 - - - - - - -

หมำยเหตุ 1. GPAX ให้ค่ำน่้ำหนัก 20% ทุกคณะ/สำขำวิชำ

2. O-NET ให้ค่ำน่้ำหนัก 30% ทุกคณะ/สำขำวิชำ โดยก่ำหนดให้วิชำภำษำไทย วิชำสังคมศึกษำ วิชำภำษำอังกฤษ วิชำคณิตศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์ ให้ค่ำน่้ำหนักวิชำละ 6%

รหัส คณะหรือสำขำวิชำ

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82)
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วิทยาลัยนานาชาติ 
 
       1. คุณสมบัติเฉพาะ 

1.1 ผู้สมัครต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 
1.2 มีผลกำรเรียนเฉลี่ยกลุ่มสำระด้ำนภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 
 

       2.  องค์ประกอบ เกณฑ์ขั้นต่ า ค่าน้ าหนัก จ านวนรับ 
 

 
 
 
 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศำสตรบัณฑิต 
 
     1. คุณสมบัติเฉพาะ 

1.1  เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือก ำลังศึกษำชั้นปีสุดท้ำยในระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย สำยวิทยำศำสตร์ ที่เรียนรำยวิชำชีววิทยำ 
  1.2  มีคุณสมบัติที่จะเข้ำรับรำชกำรได้หลังจำกจบกำรศึกษำแล้ว 
  1.3  ก่อนเข้ำศึกษำสำมำรถท ำสัญญำเพ่ือรับรำชกำรภำยหลังส ำเร็จกำรศึกษำตำมระเบียบ และเงื่อนไขของ
รัฐบำล  มีสำระส ำคัญพอสรุปได้ดังนี้ 
 
 
  

O-NET
เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละ

วิชำ

(%) (ถ้ำมี)

ค่ำ

น่้ำหนัก 

(%)

เกณฑ์ข้ันต ่ำ

(%) (ถ้ำมี)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
รวม

เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละวิชำ

(%) (ถ้ำมี)

02026014000
วิทยำลัยนำนำชำติ หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื อกำรสื อสำรธุรกิจ 

(หลักสูตรนำนำชำติ)

- 30 - 71 20 - - 20 -

02026024000
วิทยำลัยนำนำชำติ หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ 

(หลักสูตรนำนำชำติ)

- 30 - 71 20 - - 20 -

02026034000
วิทยำลัยนำนำชำติ หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบริกำรและกำร

ท่องเที ยว (หลักสูตรนำนำชำติ)

- 30 - 71 20 - - 20 -

02026044000
วิทยำลัยนำนำชำติ หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

(หลักสูตรนำนำชำติ)

- 30 - 71 20 - - 20 -

หมำยเหตุ 1. GPAX ให้ค่ำน่้ำหนัก 20% ทุกคณะ/สำขำวิชำ

2. O-NET ให้ค่ำน่้ำหนัก 30% ทุกคณะ/สำขำวิชำ โดยก่ำหนดให้วิชำภำษำไทย วิชำสังคมศึกษำ วิชำภำษำอังกฤษ วิชำคณิตศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์ ให้ค่ำน่้ำหนักวิชำละ 6%

รหัส คณะหรือสำขำวิชำ

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82)
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  (1) หำกไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ (ไม่ว่ำโดยสำเหตุใดก็ตำม) ต้องเสียค่ำปรับเป็นเงินตำมระยะเวลำ
ที่มี สภำพเป็นนิสิตคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร   โดยคิดค ำนวณตำมส่วนเฉลี่ยจำกจ ำนวนเงินที่
จะต้องชดใช้ทุนทั้งหมด 400,000 บำท (สี่แสนบำทถ้วน) 
 (2)  หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้วจะต้องเข้ำรับรำชกำร หรือท ำงำนตำมค ำสั่งของส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน หรือคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรนักศึกษำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปีติดต่อกัน 
  (3)  หำกไม่ยินยอมเข้ำรับรำชกำร หรือท ำงำน (ตำมข้อ 2) จะต้องชดใช้ให้แก่มหำวิทยำลัย
เป็นจ ำนวน 400,000 บำท (สี่แสนบำทถ้วน)   

 (4)  กรณีที่เข้ำรับรำชกำรชดใช้ไปบ้ำง  แต่ไม่ครบตำมระยะเวลำที่ก ำหนด จ ำนวนเงินที่
จะต้องชดใช้ตำมข้อควำมในข้อ (3) จะลดลงตำมส่วนเฉลี่ยของระยะเวลำรับรำชกำรไปบ้ำงแล้ว 
 (5)  หำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้วไม่สำมำรถเข้ำรับรำชกำรหรือท ำงำนได้ เพรำะขำดคุณสมบัติตำม
มำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2518  ต้องยินยอมชดใช้เงินให้แก่มหำวิทยำลัยเป็นจ ำนวนเงิน
ตำม  ข้อ (3)  ภำยใน 30 วัน นับแต่วันประพฤติผิดสัญญำ 
 

 

  อนึ่ง  ในกำรท ำสัญญำกำรเป็นนิสิตเพ่ือศึกษำวิชำดังกล่ำวข้ำงต้น  จะต้องมีผู้ค้ ำประกันด้วย 
โดยสำระส ำคัญของสัญญำค้ ำประกันและผู้ค้ ำประกัน  มีดังนี้       
  1. ยอมรับผิดตำมควำมรับผิดของนิสิต 

  2. เป็นบิดำ หรือมำรดำ หรือผู้มีคุณสมบัติ หรือมีหลักทรัพย์ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
  3. ถ้ำไม่มีบิดำ และมำรดำ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ คือ เป็นข้ำรำชกำรตั้งแต่  
     ระดับ 4 ขึ้นไป หรือข้ำรำชกำรทหำร ต ำรวจ ที่มียศตั้งแต่ร้อยเอก หรือร้อย  
     ต ำรวจเอกขึ้นไป หรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจที่ด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่ระดับ 4   
     ขึ้นไป หรือมีหลักทรัพย์ 

                  หมายเหตุ : กำรด ำเนินกำรตำมข้อดังกล่ำวข้ำงต้น จะต้องท ำเป็นสัญญำแนบท้ำยสัญญำกำรเป็นนิสิตด้วย  
            

 1.4  ผู้ที่ผ่ำนกำรสอบข้อเขียนจะต้องผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์   โดยต้องมีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง และ
ปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรือควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพ
ทันตกรรม ดังต่อไปนี้ 

     (1)  ปัญหำทำงจิตเวชขั้นรุนแรงอันอำจเป็นอันตรำยต่อตนเอง และ/หรือผู้ อ่ืน เช่น โรคจิต 
(psychotic disorders)  โรคอำรมณ์ผิดปกติ (mood disorders)  บุคลิกภำพผิดปกติ (personality disorders) 
ชนิด antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมปถึงปัญหำทำงจิตเวชอ่ืนๆ 
อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพทันตกรรม 
 (2)  โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย ที่อำจเกิดอันตรำยต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิด
ควำมพิกำรอย่ำงถำวร อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพทันตกรรม  
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 (3)  โรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ที่อำจเกิดอันตรำยต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย 
และกำรประกอบวิชำชีพทันตกรรม 
 (4) ควำมพิกำรทำงร่ำงกำยอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพ
ทันตกรรม 

(5)  ควำมผิดปกติในกำรได้ยินทั้งสองข้ำง โดยมีระดับกำรได้ยินเฉลี่ยควำมถ่ี 500-2,000 เฮิรตซ์ 
สูงกว่ำ 40 เดซิเบล  และควำมสำมำรถในกำรแยกแยะค ำพูด (speech discrimination score) น้อยกว่ำร้อยละ 70 
จำกควำมผิดปกติของประสำท และเซลล์ประสำทกำรได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อ
กำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพทันตกรรม 

(6)  ควำมผิดปกติในกำรเห็นภำพ  โดยมีระดับกำรมองเห็นในตำข้ำงดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสำยตำ
แล้วแย่กว่ำ 6/12 หรือ 20/40  ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพทันตกรรม 

 (7)  ภำวะตำพร่องสีทุกสี (total color blindness) อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำร 
ปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพทันตกรรม 

(8)  โรคหรือควำมพิกำรอ่ืนๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้  ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และ 
กำรประกอบวิชำชีพทันตกรรม 
   1.5 ผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์  จะต้องน ำผลกำรตรวจสุขภำพจำกแพทย์ใน
โรงพยำบำลของรัฐตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำหนดมำแสดงในวันสอบสัมภำษณ์  
   1.6 ผู้สอบผ่ำนข้อเขียน  ต้องเข้ำรับกำรทดสอบควำมพร้อมในกำรศึกษำ  และควำมพร้อมในกำรประกอบ
วิชำชีพทันตกรรม (เช่น ควำมสำมำรถในกำรแยกแยะสี กำรตรวจร่ำงกำยโดยละเอียด และกำรประเมินบุคลิกภำพ) 
     1.7 ไม่เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต ส ำหรับผู้สมัครหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิตท่ีก ำลัง
ศึกษำในสถำบันอ่ืนๆ ของรัฐเว้นแต่ได้ลำออกก่อนที่จะไปสมัครสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อในหลักสูตรแพทยศำสตร
บัณฑิต  
 หมายเหตุ :  

- ผู้สมัครสำมำรถเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพล่วงหน้ำได้  (ไม่เกิน 180 วัน นับถึงวันสุดท้ำยของกำรสมัคร)  
- กรณีที่คณะกรรมกำรฯ มีมติให้ตรวจสุขภำพและตรวจทำงจิตเวชเพ่ิมเติมนั้น ผู้สอบข้อเขียนรำย

ดังกล่ำวจะต้องน ำผลกำรตรวจเพ่ิมเติมมำแสดงต่อคณะกรรมกำรฯ เพ่ือพิจำรณำ จึงจะมีสิทธิ์เข้ำรับกำรทดสอบควำม
พร้อมในกำรศึกษำ และควำมพร้อมในกำรประกอบวิชำชีพทันตกรรม 

- กำรตัดสิทธิ์เข้ำศึกษำอันเนื่องมำจำกกำรขำดคุณสมบัติ คณะฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมกำรจ ำนวน  
ไม่น้อยกว่ำ 3 คน เป็นผู้พิจำรณำตัดสิน  ซึ่งผลกำรพิจำรณำดังกล่ำวถือเป็นที่สิ้นสุด 
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 2. องค์ประกอบ เกณฑ์ขั้นต่ า ค่าน้ าหนัก จ านวนรับ 

 
 
 

คณะแพทยศาสตร์  02015004000 หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต 
 
 1. คุณสมบัติเฉพาะ 
  ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับกำรสอบคัดเลือกรับตรงของ กสพท. หรือดูรำยละเอียดได้ที่ เว็บไซด์  
 www9.si.mahidol.ac.th) หรือสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ หน่วยบริหำรกำรศึกษำ งำนแพทยศำสตร
 บัณฑิต คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร โทรศัพท์ 055 967957 
 
 2. องค์ประกอบ เกณฑ์ขั้นต่ า ค่าน้ าหนัก จ านวนรับ 
  2.1 O-NET (ใช้เป็นเกณฑ์พิจำรณำ) คะแนนรวม 5 กลุ่มสำระไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 
  2.2 วิชำเฉพำะแพทย์  30% 
  2.3 7 วิชำสำมัญ  70% (ต้องได้เท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 30 ของคะแนนเต็มในแต่ละกลุ่ม
 สำขำวิชำ)  
   2.3.1 วิทยำศำสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยำ)  40% 
   2.3.2 คณิตศำสตร์ 1  20% 
   2.3.3 ภำษำอังกฤษ  20% 
   2.3.4 ภำษำไทย  10% 
   2.3.5 สังคมศึกษำ  10% 
 3. จ านวนรับ 1 คน 

 

.................................................................................................................................... 
 

 

O-NET
เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละ

วิชำ

(%) (ถ้ำมี)

ค่ำ

น่้ำหนัก 

(%)

เกณฑ์ข้ันต ่ำ

(%) (ถ้ำมี)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
วิชำ

ค่ำน่้ำหนัก 

(%)
รวม

เกณฑ์ข้ันต ่ำแต่ละวิชำ

(%) (ถ้ำมี)

02011014000 คณะทันตแพทยศำสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศำสตรบัณฑิต 01-05=30% 20 30% 71 10 72 20 30 71-72=30%

หมำยเหตุ 1. GPAX ให้ค่ำน่้ำหนัก 20% ทุกคณะ/สำขำวิชำ

2. O-NET ให้ค่ำน่้ำหนัก 30% ทุกคณะ/สำขำวิชำ โดยก่ำหนดให้วิชำภำษำไทย วิชำสังคมศึกษำ วิชำภำษำอังกฤษ วิชำคณิตศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์ ให้ค่ำน่้ำหนักวิชำละ 6%

รหัส คณะหรือสำขำวิชำ

GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82)

ปรบัปรงุข้อมูลวนัที่ 15/05/2019




