กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในระบบ
การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
(Thai University Central Admission System: TCAS)
ประจําปีการศึกษา 2562

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
(รวบรวมขอมูลจากสถาบันต่างๆ ณ วันที ่ 19 เมษายน 2562)

โดย

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
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สารบัญ
หน้า
การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission
System: TCAS) ประจาปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
เกณฑ์และองค์ประกอบ และคุณสมบัติของผู้สมัครของสถาบันอุดมศึกษาที่รับนักศึกษา
001 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
002 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
003 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
004 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
005 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
006 มหาวิทยาลัยมหิดล
008 มหาวิทยาลัยศิลปากร
009 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
010 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
013 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
014 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
015 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
016 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
019 มหาวิทยาลัยบูรพา
020 มหาวิทยาลัยนเรศวร
021 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
022 มหาวิทยาลัยทักษิณ
023 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
024 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
025 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
026 มหาวิทยาลัยนครพนม
027 มหาวิทยาลัยพะเยา
028 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
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031 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
032 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
054 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
060 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
102 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
110 วิทยาลัยสันตพล
112 มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
139 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
141 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
142 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
144 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
148 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
150 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
151 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
153 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
156 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
157 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
160 มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
164 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
165 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
166 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
170 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
171 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
172 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
173 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
174 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
177 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
191 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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192 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
193 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
194 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
195 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
196 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
197 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
198 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
199 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
216 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
218 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
265 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
(Thai University Central Admission System: TCAS) ประจําปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
----------------------------------------------------------------------------------

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission
System: TCAS) ประจําปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน มีระบบและวิธีการคัดเลือกโดยสรุป ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ เกณฑ์และองค์ประกอบ
1.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มหาวิทยาลัย/สถาบันได้ผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถ และความถนัดตรงตาม
สาขาวิชาที่เรียน
2) ส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอนในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ให้ เ ป็ น ไปตามปรั ช ญาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3) เพื่อตอบสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย
1.2 เกณฑ์และองค์ประกอบ
การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน จะพิจารณา
ผู้สมัครจากเกณฑ์และองค์ประกอบตามเงื่อนไขของแต่ละมหาวิทยาลัยที่กําหนด ผู้สมัครสามารถตรวจสอบเกณฑ์
และองค์ประกอบการรับของแต่ละมหาวิทยาลัยได้จากเอกสารฉบับนี้
2. วิธีการและขั้นตอนการรับบุคคลเข้าศึกษาฯ
ขั้นตอนการรับบุคคลเข้าศึกษาฯ มี 2 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 การทดสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจะต้องทําการสอบแบบทดสอบต่างๆ ตามเกณฑ์
และองค์ประกอบที่มหาวิทยาลัย/สถาบัน กําหนดไว้ให้ครบถ้วน ดังเช่น
2.1.1 การสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)
2.1.2 การสอบแบบทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และแบบทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและ
วิชาการ (PAT) จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
2.1.3 การทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา
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2.1.4 การทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด้ า นอาชี ว ศึ ก ษา (Vocational National
Educational Test : V-NET)
2.1.5 การทดสอบวิชาเฉพาะของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
2.2 การสมัครเข้าศึกษาฯ
สมาคมที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี แ ห่ ง ประเทศไทยกํ า หนดให้ ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รเข้ า ศึ ก ษา
ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน สามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 6 อันดับการเลือก
(คณะ/สาขาวิชา) ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาที่ประสงค์
จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้กําหนดไว้ก่อนการสมัคร ดังนั้น หากพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่มหาวิทยาลัย/
สถาบันกําหนดไว้ อาจถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในภายหลังได้
3. การรับสมัคร
1. ให้ผู้สมัคร สมัครผ่านทาง Website : student.mytcas.com เท่านั้น
2. เอกสารต่าง ๆ ให้นําไปยื่นในวันสอบสัมภาษณ์
3. ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนแปลงอันดับการเลือกใหม่และ/หรือสาขาวิชาที่สนใจสมัครได้ 3 ครั้ง
ตลอดระยะเวลาการสมัคร (วันที่ 17 – 29 เมษายน 2562) โดยข้อมูลการเลือกก่อนหน้านั้นจะถูกยกเลิก (ขอให้
ผู้สมัครศึกษาขั้นตอนการสมัครให้เข้าใจ ซึ่งสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้ระบุรายละเอียดไว้ใน
คู่มือสําหรับนักเรียนแล้ว)
4. อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมการสมัคร (ค่าสมัครสาขาวิชาละ 100 บาท และค่าบริหารจัดการ 50 บาท) อันดับ
แรก 150 บาท อันดับถัดไป อันดับละ 100 บาท รวมค่าสมัครสูงสุด 650 บาท โดยต้องชําระค่าธรรมเนียมการ
สมัครให้เรียบร้อย ภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2562 หากพ้นกําหนดเวลานี้ ถือว่าการสมัคร
เป็นโมฆะ
2. ค่าธรรมเนียมการชําระเงินค่าสมัคร เป็นไปตามที่แต่ละหน่วยงานรับชําระเงินกําหนดขึ้น (แสดง
ในใบแจ้งชําระเงินค่าสมัคร)
3. ค่าธรรมเนียมในการตรวจร่างกาย ให้เป็นไปตามที่แต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบัน กําหนด
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการสมัคร เมื่อสมัครและชําระเงินเรียบร้อยแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
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5. การประกาศผล
การประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ student.mytcas.com ในวันที่ 9 พฤษภาคม
2562 โดยผู้สมัครต้องเข้าสู่ระบบเพื่อดูการประกาศผลเป็นรายบุคคล
6. การสอบสัมภาษณ์และการตรวจร่างกาย
การสอบสั ม ภาษณ์ แ ละการตรวจร่ า งกาย เริ่ ม ตั้ ง แต่ วั น ที่ 10 – 14 พฤษภาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัย/สถาบันที่ผ่านการคัดเลือกฯ ทั้งนี้ วัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ จะประกาศให้ทราบ
ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ student.mytcas.com และผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
จะต้องนําหลักฐานต้นฉบับและสําเนาที่ผู้สมัครรับรองถูกต้องไปแสดงหรือมอบให้แก่กรรมการสอบสัมภาษณ์
ดังต่อไปนี้
1. บัตรประจําตัวประชาชนหรือใบต่างด้าว หรือหลักฐานตามที่ทางราชการออกให้มาแสดงว่า
ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย พร้อมนําหลักฐานต้นฉบับไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
2. สําเนาทะเบียนบ้าน
3. วุฒิบัตรการศึกษา
4. หลักฐานอื่น ๆ (ตามที่มหาวิทยาลัย/สถาบันกําหนด)
หมายเหตุ ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องแจ้งเจตนารมณ์ยืนยันเข้าศึกษาในสาขาที่เข้าสอบสัมภาษณ์ด้วย จึงจะถือว่า
ได้ยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 3 แล้ว
7. การประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้าศึกษา
สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์
ในคณะหรื อ ประเภทวิ ช าของมหาวิ ท ยาลั ย และสถาบั น ต่ า งๆ ในวั น ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ทางเว็บ ไซต์
student.mytcas.com เป็นรายบุคคล
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษานําหลักฐานและใบสําคัญต่างๆ ตามความต้องการของแต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบัน
ที่ ต นเองผ่ า นการคั ด เลื อ กได้ ไ ปรายงานตัว พร้อ มชํ า ระค่า ธรรมเนีย มและลงทะเบีย นเป็น นิส ิต นัก ศึก ษา
ตามระเบีย บของมหาวิท ยาลัย /สถาบัน นั้นๆ ต่อไป (รายละเอีย ดของแต่ล ะมหาวิท ยาลัย /สถาบัน ดูไ ด้จ าก
เว็บไซต์ของแต่ละสถาบันโดยตรง)
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จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
1. ทีต่ ้งั

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งอยูบ่ นพื้นที่ดินพระราชทาน จํานวน 1,309 ไร่ มีอาณาเขตครอบคลุมสองฟากถนนของพญาไท

และเขตข้างเคียง และยังมีสถาบันสมทบอีก 1 สถาบัน คือ วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ นอกจากนี้ ยงั มีสถาบันวิจยั และสถาบันบริ การ
ทางวิชาการอีกด้วย

2. การจัดการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิ ดสอนในระดับปริ ญญาตรี ในคณะ/ประเภทวิชา ดังต่อไปนี้
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
เปิ ดสอนหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาตามหลักสู ตร 4 ปี มี 14 สาขาวิชา ประกอบด้วยสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเรื อ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี สาขาวิชาวิศวกรรมปิ โตรเลี ยม
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ ง แวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี
สําหรับผูผ้ ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในรหัสสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์จะทําการคัดเลือกนิสิต
เข้าศึ กษาในสาขาวิชาต่างๆ เมื่ อสิ้ นภาคการศึ กษาปลายของชั้นปี ที่ 1 โดยนิ สิตสามารถดู รายละเอี ยดเกี่ ย วกับการเลื อ ก
สาขาวิชาได้จากประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เว็บไซต์ www.eng.chula.ac.th และสําหรับผูท้ ี่ผา่ นการคัดเลือกเข้าศึกษา
ในรหัสสาขาวิช าวิศ วกรรมอุต สาหการ สาขาวิชาวิศ วกรรมทรั พยากรธรณี สาขาวิชาวิศ วกรรมสิ่ งแวดล้อม สาขาวิช า
วิศวกรรมสํารวจ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี ในระหว่างการศึกษาไม่สามารถ
เปลี่ยนไปศึกษาในสาขาวิชาอื่นได้จนจบหลักสูตร
2. คณะอักษรศาสตร์
เปิ ดสอนหลักสู ตรอักษรศาสตรบัณฑิ ต ใช้เวลาศึ กษาตามหลักสู ตร 4 ปี มี วิชาเอก 16 สาขาวิชา ประกอบด้วย
สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษา
เกาหลี สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษาเยอรมัน สาขาวิชาภาษาสเปน สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน สาขาวิชาประวัติศาสตร์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาศิลปการละคร สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาปรัชญา และสาขาวิชา
เทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ
3. คณะวิทยาศาสตร์
เปิ ดสอนหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต ใช้เวลาศึ กษาตามหลักสู ตร 4 ปี มี 17 สาขาวิชา ประกอบด้วยสาขาวิชา
คณิ ตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาสัตววิทยา สาขาวิชาฟิ สิ กส์ สาขาวิชา
พฤกษศาสตร์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวศิ วกรรม สาขาวิชาธรณี วทิ ยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิ งแวดล้อม สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาชีวเคมี สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์
และสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร
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4. คณะรัฐศาสตร์
เปิ ดสอนหลักสู ตรรั ฐศาสตรบัณฑิ ต ใช้เวลาศึ กษาตามหลักสู ตร 4 ปี มี 4 สาขาวิชา ประกอบด้วยสาขาวิชาการ
ปกครอง สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
นิ สิตต้องสอบให้ได้ไม่นอ้ ยกว่า 141 หน่วยกิต จึงจะสําเร็ จการศึกษา สองปี แรกเป็ นการเรี ยนร่ วมกันทั้งคณะ สองปี หลังเป็ น
การแยกเรี ย นตามสาขาวิช าที่ นิสิต เลื อกสังกัดเข้า ศึ กษา ชั้น ปี ที่ 1-2 เรี ย นวิช าบังคับคณะ และวิช าการศึ กษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย ชั้นปี ที่ 3-4 เรี ยนวิชาบังคับของสาขาวิชา วิชาเลือกหรื อกลุ่มวิชาโท และวิชาเลือกเสรี นิ สิตมีโอกาสเลือกเรี ยน
วิชาข้ามสาขาวิชา หรื อวิชานอกคณะได้ตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา
5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เปิ ดสอนหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี 3 หลักสูตร ดังนี้
1. ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 5 ปี มี 2 หลักสูตร ได้แก่
- หลักสู ตรสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต มี 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสถาปั ตยกรรม สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมภายใน
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมไทย และสาขาวิชาสถาปั ตยกรรมผังเมือง
- หลักสูตรภูมิสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต มี 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภูมิสถาปั ตยกรรม
2. ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี มี 1 หลักสูตร ได้แก่
- หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต มี 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
6. คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
เปิ ดสอนหลักสู ตรภาษาไทย จํานวน 3 หลักสู ตร ได้แก่ หลักสู ตรบัญชี บัณฑิ ต หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต และ
หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี
7. คณะครุศาสตร์
เปิ ดสอนหลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) มี 10 สาขาวิชา ประกอบด้วยสาขาวิชาการศึ กษา
ปฐมวัย สาขาวิชาประถมศึ กษา สาขาวิชามัธยมศึ กษา (สาขาวิชามัธยมศึ กษา (วิทยาศาสตร์ ) และสาขาวิชามัธยมศึ กษา
(มนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ )) สาขาวิชาสุ ขศึ กษาและพลศึ กษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึ กษา สาขาวิชาศิ ลปศึ กษา
สาขาวิชาดนตรี ศึกษา สาขาวิชาการศึ กษานอกระบบโรงเรี ยน สาขาวิชาธุ รกิ จศึ กษา และสาขาวิชาจิ ตวิทยาการปรึ กษา
การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ
8. คณะนิเทศศาสตร์
เปิ ดสอนหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาตามหลักสู ตร 4 ปี มี 7 สาขาวิชา ประกอบด้วยสาขาวิชาวารสารสนเทศ
และสื่ อใหม่ สาขาวิชาออกแบบและผลิตสื่ อ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการโฆษณาและการสื่ อสารตราสิ นค้า
สาขาวิชาวาทนิ เทศ สาขาวิชาสื่ อสารการแสดง และสาขาวิชาการภาพยนตร์ และภาพนิ่ ง โดยนิ สิตต้องสอบผ่านไม่นอ้ ยกว่า
136 หน่วยกิต เพื่อสําเร็ จการศึกษา และสามารถเลือกเรี ยนข้ามสาขาวิชาหรื อวิชานอกคณะได้ตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา
9. คณะเศรษฐศาสตร์
เปิ ดสอนหลัก สู ตรเศรษฐศาสตรบัณ ฑิ ต ใช้เ วลาศึ ก ษาตามหลัก สู ต ร 4 ปี มี 9 กลุ่ ม วิช า ประกอบด้ว ยกลุ่ ม วิชา
เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎี กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ การพัฒนา กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์
สาธารณะ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงิ น กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ ปริ มาณวิเคราะห์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ แรงงานและ
ทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ ส่ิ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ วา่ ด้วยองค์กรและ
องค์กรอุตสาหกรรม
10. คณะนิติศาสตร์
เปิ ดสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึ กษาตามหลักสู ตร 4 ปี
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11. คณะสหเวชศาสตร์
เปิ ดสอนหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต ใช้เวลาศึ กษาตามหลักสู ตร 4 ปี มี 4 สาขาวิชา คื อ สาขาวิชาเทคนิ คการแพทย์
สาขาวิชากายภาพบําบัด สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร และสาขาวิชารังสี เทคนิค
สําหรับผูท้ ี่จบการศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบําบัด และสาขาวิชารังสี เทคนิคจะต้องผ่านการ
สอบความรู ้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ หรื อกายภาพบําบัด หรื อรังสี เทคนิค
ตามกําหนดการของสภาเทคนิคการแพทย์ หรื อสภากายภาพบําบัด หรื อคณะกรรมการวิชาชีพรังสี เทคนิคซึ่งกําหนดให้มีการ
สอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ
12. คณะจิตวิทยา
เปิ ดสอนหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา ใช้เวลาศึกษาตามหลักสู ตร 4 ปี ผูเ้ ข้าศึกษาสามารถเลือกศึกษา
วิชาโทข้ามศาสตร์ของคณะอื่นๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้
13. คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา
เปิ ดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและออกกําลังกาย ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี
14. สํานักวิชาทรั พยากรการเกษตร
เปิ ดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารจัดการทรัพยากรการเกษตร ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี
โดยชั้น ปี ที่ 1 และชั้น ปี ที่ 2 ภาคการศึ ก ษาต้น ศึ ก ษาอยู่ที่ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิทยาลัย กรุ ง เทพมหานคร และในชั้น ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย ถึงชั้นปี ที่ 4 ภาคการศึกษาต้น ต้องไปศึกษาที่ศูนย์เครื อข่ายการเรี ยนรู ้เพื่อภูมิภาค ณ จังหวัดน่าน และใน
ชั้นปี ที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย ศึกษาอยูท่ ี่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุ งเทพมหานคร หลักสู ตรนี้ เป็ นหลักสู ตรที่มีการบูรณาการ
ศาสตร์ตา่ งๆ ตั้งแต่การผลิตพืช สัตว์ การแปรรู ป การบริ หารจัดการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ มีการฝึ ก
ภาคสนาม

3. คุณสมบัตเิ ฉพาะ
1.

2.

3.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1.1 เป็ นผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อเทียบเท่า
1.2 เป็ นผูท้ ี่มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 (รวม 6 ภาคการศึกษา)
ไม่ต่าํ กว่า 2.50
คณะอักษรศาสตร์
2.1 เป็ นผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อเทียบเท่า
2.2 เป็ นผูท้ ี่มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 (รวม 6 ภาคการศึกษา)
ไม่ต่าํ กว่า 2.75
คณะวิทยาศาสตร์
3.1 เป็ นผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ในปี การศึกษา 2561
3.2 เป็ นผูท้ ี่ มีจาํ นวนหน่วยกิ ตในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ เมื่อสําเร็ จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ดังนี้
3.2.1 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ โดยต้องเรี ยนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่นอ้ ยกว่า
22 หน่วยกิต
3.2.2 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ โดยต้องเรี ยนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่นอ้ ยกว่า
12 หน่วยกิต
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4.

5.

6.

7.

3.3 เป็ นผูท้ ี่มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 (รวม 6 ภาคการศึกษา)
ไม่ ต่าํ กว่า 2.75
3.4 เป็ นผูท้ ี่มีผลการเรี ยนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 รวม 6 ภาคการศึกษา รวมกันไม่ต่าํ กว่า 3.00
คณะรัฐศาสตร์
4.1 เป็ นผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
4.2 เป็ นผูท้ ี่มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 (รวม 6 ภาคการศึกษา)
ไม่ต่าํ กว่า 2.50
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
5.1 เป็ นผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
5.2 เป็ นผูท้ ี่มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 (รวม 6 ภาคการศึกษา)
ไม่ต่าํ กว่า 3.00
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
6.1 เป็ นผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
6.2 เป็ นผูท้ ี่มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 (รวม 6 ภาคการศึกษา)
ไม่ต่าํ กว่า 3.00
คณะครุศาสตร์
7.1 เป็ นผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อเทียบเท่า
7.2 เป็ นผูท้ ี่มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 (รวม 6 ภาคการศึกษา)
ไม่ ต่าํ กว่า 2.00
เงื่ อ นไขการเข้ า ศึ ก ษา
1. คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เมื่อสอบได้แล้วต้องเข้าศึกษาในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2. คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา เมื่อสอบได้แล้วต้องเข้าศึกษาในสาขาวิชาประถมศึกษา
3. คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึ กษา (วิทยาศาสตร์ ) วิชาเอกคณิ ตศาสตร์ เมื่อสอบได้แล้วต้องเข้าศึ กษาใน
สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิ ตศาสตร์ (เอกเดี่ยว)
4. คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป (เอกเดี่ยว) (สายวิทย์) เมื่อสอบ
ได้แล้วต้องเข้าศึกษาในสาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป (เอกเดี่ยว)
5. คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกฟิ สิ กส์ (เอกเดี่ยว) (สายวิทย์) เมื่อสอบได้แล้วต้อง
เข้าศึกษาในสาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกฟิ สิ กส์ (เอกเดี่ยว)
6. คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกเคมี (เอกเดี่ยว) (สายวิทย์) เมื่อสอบได้แล้วต้องเข้า
ศึกษาในสาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกเคมี (เอกเดี่ยว)
7. คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์ ) วิชาเอกชี ววิทยา (เอกเดี่ยว) (สายวิทย์) เมื่อสอบได้แล้ว
ต้องเข้าศึกษาในสาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกชีววิทยา (เอกเดี่ยว)
8. คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึ กษา (มนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ) เมื่ อสอบได้แล้วต้องเข้าศึ กษาใน
สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) และสมัครเข้าวิชาเอกตามเงื่อนไขที่สาขาวิชากําหนด
9. คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึ กษา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึ กษา เมื่อสอบได้แล้วต้องเข้าศึกษาใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา และสมัครเข้าวิชาเอกตามเงื่อนไขที่สาขาวิชากําหนด
10. คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์ การศึกษา (สายวิทย์) เมื่อสอบได้แล้วต้อง
เข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา และสมัครเข้าวิชาเอกตามเงื่อนไขที่
สาขาวิชากําหนด
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11. คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา เมื่อสอบได้แล้วต้องเข้าศึกษาในสาขาวิชาศิลปศึกษา
12. คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชาการศึ กษานอกระบบโรงเรี ยน เมื่อสอบได้แล้วต้องเข้าศึกษาในสาขาวิชาการศึกษา
นอกระบบโรงเรี ยน และสมัครเข้าวิชาเอกตามเงื่อนไขที่สาขาวิชากําหนด
13. คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจศึกษา เมื่อสอบได้แล้วต้องเข้าศึกษาในสาขาวิชาธุรกิจศึกษา
14. คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึ กษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ เมื่อสอบได้แล้วต้องเข้าศึกษา
ในสาขาวิช าจิ ต วิท ยาการปรึ ก ษา การแนะแนวและการศึ ก ษาพิ เ ศษ และสมัค รเข้า วิช าเอกตามเงื่ อ นไขที่
สาขาวิชากําหนด
8. คณะนิเทศศาสตร์
8.1 เป็ นผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
8.2 เป็ นผูท้ ี่มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 (รวม 6 ภาคการศึกษา)
ไม่ต่าํ กว่า 2.75
9. คณะเศรษฐศาสตร์
9.1 เป็ นผู ้ที่ สาํ เร็ จ การศึ ก ษาชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6
9.2 เป็ นผูท้ ี่มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 (รวม 6 ภาคการศึกษา)
ไม่ต่าํ กว่า 2.75
10. คณะนิตศิ าสตร์
10.1 เป็ นผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อเทียบเท่า
10.2 เป็ นผูท้ ี่มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 (รวม 6 ภาคการศึกษา)
ไม่ต่าํ กว่า 2.75
11. คณะสหเวชศาสตร์
11.1 เป็ นผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
11.2 เป็ นผูท้ ี่ มี จาํ นวนหน่ ว ยกิ ต ในกลุ่ม สาระการเรี ย นรู ้ วิท ยาศาสตร์ และกลุ่ม สาระการเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์
เมื่อสําเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ดังนี้
11.2.1 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ โดยต้องเรี ยนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่นอ้ ยกว่า
22 หน่วยกิต
11.2.2 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ โดยต้องเรี ยนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่นอ้ ยกว่า
12 หน่วยกิต
11.3 เป็ นผูท้ ี่มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 (รวม 6 ภาคการศึกษา)
ไม่ต่าํ กว่า 2.75
11.4 เป็ นผูท้ ี่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรื อเป็ นโรคที่สังคมรังเกียจ หรื อโรคสําคัญที่จะเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาและ
การประกอบวิชาชีพ ดังนี้
11.4.1 มีปัญหาทางจิ ตเวชขั้นรุ นแรง ได้แก่ โรคจิ ต (psychosis) โรคประสาทรุ นแรง (severe neurosis)
หรื อ โรคบุ ค ลิ ก ภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality (บุ ค ลิ ก ต่ อ ต้า นสัง คม) หรื อ
borderline personality รวมถึงปั ญหาทางจิตเวชอื่น ๆ ที่มีความรุ นแรงใกล้เคียงกัน
11.4.2 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรื อส่ งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร เช่น วัณโรค โรคเรื้ อน
โรคเท้าช้าง เป็ นต้น
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11.4.3 โรคไม่ติดต่อหรื อภาวะดังต่อไปนี้
11.4.3.1 โรคลมชักที่ยงั ไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้ว อย่างน้อย 3 ปี
โดยมีการรับรองจากแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ ถือเป็ นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
11.4.3.2 โรคความดันโลหิ ตสู งรุ นแรง และมี ภาวะแทรกซ้อนจนทําให้เกิ ดพยาธิ สภาพต่อ
อวัยวะอย่างถาวร
11.4.3.3 ภาวะไตวายเรื้ อรัง
11.4.4 ภาวะติดสารเสพติดให้โทษ
11.4.5 สาขาวิชากายภาพบําบัด ผูส้ มัครควรมีสภาพร่ างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี เนื่องจากต้องมี
การฝึ กปฏิ บตั ิ กับผูป้ ่ วยเป็ นระยะเวลายาวนาน นอกจากนี้ การจัด การเรี ย นการสอนมี ก ารใช้
เครื่ องมือกายภาพบําบัดบางรายการซึ่งมีผลต่อโรคมะเร็ ง
12. คณะจิต วิท ยา
12.1 เป็ นผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
12.2 เป็ นผูท้ ี่มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 (รวม 6 ภาคการศึกษา)
ไม่ต่าํ กว่า 3.00
12.3 ผู ผ้ ่า นการคัด เลื อ กและมี สิ ท ธิ์ สอบสัม ภาษณ์ จ ะต้อ งเข้า รั บ การทดสอบวุฒิ ภ าวะทางอารมณ์ ใ นวัน
สอบสัม ภาษณ์ และจะต้อ งผ่า นการทดสอบดัง กล่ า วจึ ง จะมี สิ ท ธิ์ เข้า ศึ ก ษา
13. คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา
13.1 เป็ นผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
13.2 เป็ นผูท้ ี่มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 (รวม 6 ภาคการศึกษา)
ไม่ต่าํ กว่า 2.50
13.3 มีประวัติผลงานและความสามารถทางกีฬา ตามข้อ 13.3.1 หรื อ ประวัติผลงานความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับ
กี ฬาและการออกกําลังกาย ตามข้อ 13.4.1 ซึ่ งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกําหนดข้ อใดข้ อหนึ่งหรื อมากกว่ าหนึ่งข้ อ
ในช่วงระหว่าง ปี พ.ศ. 2560-2562 (นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562) ดังต่อไปนี้
13.3.1 ประวัติผลงานและความสามารถทางกีฬา ดังนี้
13.3.1.1 เป็ นนักกีฬาทีมชาติไทย หรื อ
13.3.1.2 เป็ นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย หรื อ นักเรี ยนไทย หรื อ
13.3.1.3 เป็ นนักกีฬาที่เข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรื อ
13.3.1.4 เป็ นนักกีฬาที่เข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรื อ
13.3.1.5 ได้รับอันดับที่ 1-8 ของประเภทบุคคล และได้อนั ดับที่ 1-4 ประเภททีมในการแข่งขันกีฬา
ดังต่อไปนี้
(1) นักเรี ยนนักศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย หรื อ
(2) กรมพลศึกษา หรื อ
(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรื อ
(4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรื อ
(5) โรงเรี ยนกีฬาแห่งประเทศไทย หรื อ
(6) การแข่งขันกี ฬาที่ จดั โดยองค์กรระดับอําเภอ หรื อเที ยบเท่าโดยพิจารณาจาก
คณะกรรมการดําเนิ นงานการรั บนักเรี ยนเข้าศึ กษาในคณะวิทยาศาสตร์ การกี ฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง
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13.4.1 ประวัติผลงานความคิ ดสร้ างสรรค์ที่เกี่ ยวข้องกับกี ฬาและการออกกําลังกายต้องได้รับรางวัล
อันดับที่ 1-3 จากการแข่งขันหรื อการประกวด ดังนี้
13.4.1.1 รางวัลระดับนานาชาติ หรื อ
13.4.1.2 รางวัลระดับชาติ หรื อ
13.4.1.3 รางวัลระดับภาค หรื อ
13.4.1.4 รางวัลระดับจังหวัด หรื อ
13.4.1.5 รางวัลระดับอําเภอ หรื อ
13.4.1.6 รางวัลที่ ได้รับการรับรองโดยองค์กรระดับอําเภอ หรื อเที ยบเท่าโดยพิจารณาจาก
คณะกรรมการดําเนิ นงานการรั บนักเรี ยนเข้าศึ กษาในคณะวิทยาศาสตร์ การกี ฬ า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง
ทั้งนี้ ขอให้ผูส้ มัครส่ งสําเนาหลัก ฐานผลงานที่ มี อนั ดับสู งสุ ดเพียง 1 อันดับ เท่ านั้น โดยผูส้ มัครจะต้องแนบไฟล์
หลักฐานประวัติผลงานและความสามารถทางกีฬา หรื อ ประวัติผลงานความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและ
การออกกําลังกาย (ให้ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องเอกสารหลักฐานทุกแผ่น) พร้อมการสมัครสอบวิชาเฉพาะความถนัด
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาในระหว่างวันที่ 15 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 และจะต้องนําเอกสารฉบับจริ งมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
หากไม่นาํ เอกสารฉบับจริ งมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์จะถูกตัดสิ ทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์
14. สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร
14.1 เป็ นผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อเทียบเท่าในปี การศึกษา 2560 หรื อในปี การศึกษา 2561
14.2 เป็ นผูท้ ี่มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 (รวม 6 ภาคการศึ กษา)
ไม่ต่าํ กว่า 2.50
14.3 เป็ นผูท้ ี่ พร้ อมจะเข้ารั บการศึ กษาและฝึ กปฏิ บัติในพื้นที่ ต่างจังหวัดโดยเฉพาะที่ จังหวัดน่ าน
14.4 เป็ นผู ้ที่ มี อุ ด มการณ์ ที่ จ ะทํา งานในชนบทด้ว ยความเสี ย สละ
เงื่อนไขการสอบสัมภาษณ์
ผูเ้ ข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึ งจะถือว่าผ่านการ
สอบสัมภาษณ์
ทุนการศึกษา
ผู ้ที่ ผ่ า นการคัด เลื อ กเข้า ศึ ก ษาในหลัก สู ต รศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารจัด การทรั พ ยากร
การเกษตร ในปี การศึ กษา 2562 รอบที่ 3 มีสิทธิ์ สมัครและเข้ารับการพิจารณาทุนจุฬาฯ-พัฒนาเกษตรไทย
หรื อ ทุนอุดหนุนการศึกษา โดยคณะกรรมการดําเนิ นการรับนักเรี ยนของสํานักวิชาทรัพยากรการเกษตรจะ
เป็ นผูพ้ ิจารณาความเหมาะสมกับผูท้ ี่ผา่ นการคัดเลือกฯ ที่มีความจําเป็ น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ทุนจุฬาฯ - พัฒนาเกษตรไทย (ตลอดหลักสู ตร)
1.1 ทุนประเภท ก จะได้รับค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้
1.1.1
ค่าเล่าเรี ยนเป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ปี การศึกษาละ 2 ภาค ๆ ละ 17,000 บาท
1.1.2
ค่ า หอพัก ภายในสถานศึ ก ษาที่ ท างมหาวิท ยาลัย จัด ให้ใ นภาคการศึ ก ษาต้น และ
ภาคการศึกษาปลาย
1.1.3
ค่าอาหารและใช้จ่ายส่วนตัวประจําเดือน เดือนละ 5,000 บาท ปี ละ 10 เดือน
1.1.4
ค่าอุปกรณ์การศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,500 บาท รวมปี ละ 3,000 บาท
1.1.5
ค่าเครื่ องแต่งกาย ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท รวมปี ละ 2,000 บาท
1.2 ทุนประเภท ข จะได้รับเช่นเดียวกับทุนประเภท ก ยกเว้น ข้อ 1.1.3 ค่าอาหารและใช้จ่ายส่วนตัว
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2.

ทุนอุดหนุนการศึกษาของนิสิต
2.1 ทุนประเภท ก ช่ วยเหลื อค่าเล่าเรี ยน 34,000 บาท และค่าใช้จ่ายรายเดื อน 60,000 บาท รวม
94,000 บาทต่อปี การศึกษา
2.2 ทุนประเภท ข (1) ช่วยเหลือค่าเล่าเรี ยน 34,000 บาทต่อปี การศึกษา
2.3 ทุนประเภท ข (2) ค่าใช้จ่ายรายเดือน ไม่เกินวงเงิน 60,000 บาทต่อปี การศึกษา
2.4 ทุนประเภท ค เสริ มค่าใช้จ่ายการศึกษาบางส่วน ไม่เกินวงเงิน 10,000 บาทต่อปี การศึกษา
การพิจารณาให้ ทุนการศึ กษา
1. คณะกรรมการดําเนิ นการรับนักเรี ยนของสํานักวิชาทรัพยากรการเกษตรจะพิจารณาให้ทุนการศึกษา
โดยพิจารณาจากผลคะแนนการสอบสัม ภาษณ์ เ พื่อขอรั บทุ น หนังสื อรั บรองการประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม หรื อธุ รกิ จเกี่ ยวกับการเกษตรของครอบครัวผูส้ มัครที่ นาํ มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
และการตรวจสภาพเกี่ยวกับฐานะความเป็ นอยูข่ องครอบครัวผูส้ มัคร โดยคณะกรรมการดําเนิ นการ
รับนักเรี ยนของสํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร จะปฏิบตั ิการตรวจสภาพข้อเท็จจริ งโดยไม่มีการแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า โดยสามารถกระทําได้ตลอดเวลา ทั้งก่อนและหลังการรับเข้าศึ กษาแล้ว ถ้าหาก
พบว่ามีการปกปิ ดข้อมูลใดๆ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ ยกเลิกการให้ทุน หรื อให้พน้ สภาพการ
เป็ นนิสิตได้
2. การพิจารณาประเภทการรับทุนอุดหนุนการศึกษาให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการรับนักเรี ยน
โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ ปรับสภาพการให้ทุน ยกเลิกการให้ทุนหรื อให้พน้ สภาพการเป็ น
นิ สิตได้ ถ้าผูร้ ับทุนไม่ปฏิ บตั ิตามระเบี ยบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ไม่ต้ งั ใจศึ กษาเล่าเรี ยนหรื อมี
ความประพฤติที่ไม่เหมาะสมกับการเป็ นผูร้ ับทุนของมหาวิทยาลัย
3. ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาเป็ นนิ สิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับทุนจุฬา-พัฒนาเกษตรไทย
จะต้องทําสัญญาการรับทุนจุฬา - พัฒนาเกษตรไทยกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อสําเร็ จการศึกษาแล้ว
จะต้องไปปฏิ บตั ิ งานที่ เกี่ ยวข้องกับการเกษตรโดยได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ หาร
สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร
การสมัครขอรับทุนการศึกษา
ผูส้ นใจสามารถยื่นเอกสารการขอรับทุนได้ต้งั แต่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้ นไป (ดูรายละเอียดประเภทของทุน
และการขอรับทุนเพิม่ เติมได้ ที่ http://www.cusar.chula.ac.th ตั้งแต่ วันที่ 17 เมษายน 2562 เป็ นต้นไป)

4. เงื่อนไขเมื่อเข้ าศึกษา
1. ผูท้ ี่ผา่ นการคัดเลือกจะไม่ได้รับอนุมตั ิให้ลาศึกษาต่อต่างประเทศ ในภาคการศึกษาแรกของชั้นปี ที่ 1 โดยเด็ดขาด
2. การจัดการเรี ยนการสอนในหลักสู ตร อาจมีบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษได้
โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้นิสิตทราบล่วงหน้า
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5. อัตราค่าเล่ าเรียน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เก็บค่าเล่าเรี ยนและค่าธรรมเนี ยมการศึ กษาในอัตราเหมาจ่ายต่อคนต่อภาคการศึกษา
โดยอัตราดังกล่าวได้รวมค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า ค่าประกันอุบตั ิเหตุ ค่าบํารุ ง ค่าเอกสารลงทะเบียนแรกเข้า และ
ค่าลงทะเบี ยนเรี ยนตามปกติในระหว่างการศึ กษา ส่ วนค่าธรรมเนี ยมและค่าปรับที่ ตอ้ งชําระเป็ นกรณี พิเศษเฉพาะรายจะ
เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย อัตราค่าเล่าเรี ยนแต่ละภาคการศึกษาจะเป็ นดังนี้
อัตราค่ าเล่ าเรียนสําหรับนิสิตปริญญาตรี
ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย
กลุ่มคณะที่ 1 คณะแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
คณะจิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
กลุ่มคณะที่ 2 คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะครุ ศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร
ภาคฤดูร้อน
อัตราเดียวกันทั้ง 2 กลุ่ม คือ 5,250.- บาท

ภาคการศึกษาละ 21,000.- บาท

ภาคการศึกษาละ 17,000.- บาท

อัตราค่ าเล่ าเรียนสําหรับนิสิตปริญญาตรีชาวต่ างประเทศ
ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย
กลุ่มคณะที่ 1 ภาคการศึกษาละ 65,500.- บาท
กลุ่มคณะที่ 2 ภาคการศึกษาละ 61,500.- บาท
ภาคฤดูร้อน
อัตราเดียวกันทั้ง 2 กลุ่ม คือ 36,750 .- บาท
"นิสิตชาวต่ างประเทศ" หมายถึง นิสิตที่ไม่ได้มีสญ
ั ชาติไทย ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

รายละเอียดนอกจากนี้ สามารถศึกษาเพิม่ เติมทีเ่ ว็บไซต์ www.admissions.chula.ac.th หรื อ
www.tcas.atc.chula.ac.th
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กลับหน้าสารบัญ
องคประกอบ คาน้ําหนักรอยละ และเกณฑคะแนนขั้นต่ําในการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2562 รอบที่ 3 (การรับตรงรวมกัน)
GAT/PAT ประจําปการศึกษา 2562 ที่ สทศ. จัดสอบ
GAT (รหัส 85)
เลข
เรียงลําดับ

คณะ/สาขาวิชา

คา

เกณฑ

วิชาสามัญ ประจําปการศึกษา 2562 ที่ สทศ.จัดสอบ

เกณฑ

PAT (รหัส 71- 83)
วิชา

น้ําหนัก คะแนน

คา

วิชา

คา

น้ําหนัก

น้ําหนัก

(%)

(%)

วิชา

คา

เกณฑ

วิชา

น้ําหนัก คะแนน

ขั้นต่ํา
(%)

วิชาเฉพาะความถนัดที่จุฬาฯ จัดสอบ
คา

เกณฑ

น้ําหนัก

คา

วิชา

น้ําหนัก

คา

วิชา

น้ําหนัก

คา

วิชา

น้ําหนัก

คะแนน

(%)

(%)

(%)

(%)

ขั้นต่ํา

(%)

(%)

(ถามี)

วิชา

คา

เกณฑ

คะแนน
รวม

น้ําหนัก

คะแนน

ขั้นต่ํา

ขั้นต่ํา

ทุกวิชา

(%)

(%)

(ถามี)

(ถามี)

ขั้นต่ํา

(%)
(ถามี)

(%)

(%)

(ถามี)

จํานวนรับ

0001

คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

20

-

71

20

73

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51

430

0002

คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

20

-

71

20

73

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51

20

0003

คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี

20

-

71

20

73

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51

15

0004

คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

20

-

71

20

73

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51

30

0005

คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ

20

-

71

20

73

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51

25

0006

คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ

20

-

71

20

73

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51

20

0007

คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

20

-

71

20

73

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51

50

0008

คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียรและรังสี

20

-

71

20

73

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51

15

0009

คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาอักษรศาสตร
เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร

-

-

71

25

-

-

-

-

-

ภาษาไทย

25

ภาษาอังกฤษ

25

สังคมศึกษา

25

-

-

-

-

-

-

-

10

0010

คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาอักษรศาสตร
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

-

-

77

25

-

-

-

-

-

ภาษาไทย

25

ภาษาอังกฤษ

25

สังคมศึกษา

25

-

-

-

-

-

-

-

0011

คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาอักษรศาสตร
เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

-

-

78

25

-

-

-

-

-

ภาษาไทย

25

ภาษาอังกฤษ

25

สังคมศึกษา

25

-

-

-

-

-

-

-

0012

คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาอักษรศาสตร
เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน

-

-

79

25

-

-

-

-

-

ภาษาไทย

25

ภาษาอังกฤษ

25

สังคมศึกษา

25

-

-

-

-

-

-

-

0013

คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาอักษรศาสตร
เลือกสอบวิชาภาษาจีน

-

-

80

25

-

-

-

-

-

ภาษาไทย

25

ภาษาอังกฤษ

25

สังคมศึกษา

25

-

-

-

-

-

-

-

0014

คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาอักษรศาสตร
เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

-

-

81

25

-

-

-

-

-

ภาษาไทย

25

ภาษาอังกฤษ

25

สังคมศึกษา

25

-

-

-

-

-

-

-

0015

คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาอักษรศาสตร
เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

-

-

82

25

-

-

-

-

-

ภาษาไทย

25

ภาษาอังกฤษ

25

สังคมศึกษา

25

-

-

-

-

-

-

-

0016

คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาอักษรศาสตร
เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี

-

-

83

25

-

-

-

-

-

ภาษาไทย

25

ภาษาอังกฤษ

25

สังคมศึกษา

25

-

-

-

-

-

-

-

0017

คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ

-

-

71

25

-

-

-

-

-

ภาษาไทย

25

ภาษาอังกฤษ

25

สังคมศึกษา

25

-

-

-

-

-

-

-
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195

15

กลับหน้าสารบัญ
เลข
เรียงลําดับ

คณะ/สาขาวิชา

GAT/PAT ประจําปการศึกษา 2562 ที่ สทศ. จัดสอบ
GAT (รหัส 85)
PAT (รหัส 71- 83)
คา
เกณฑ วิชา
คา
วิชา คา วิชา คา
เกณฑ
น้ําหนัก คะแนน
น้ําหนัก
น้ําหนัก
น้ําหนัก คะแนน
ขั้นต่ํา
ขั้นต่ํา
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(ถามี)

วิชาสามัญ ประจําปการศึกษา 2562 ที่ สทศ.จัดสอบ
วิชา

คา
น้ําหนัก

วิชา

(%)

คา
น้ําหนัก

วิชา

(%)

คา
น้ําหนัก

วิชา

(%)

วิชาเฉพาะความถนัดที่จุฬาฯ จัดสอบ
คา
น้ําหนัก
(%)

(ถามี)

เกณฑ
คะแนน
ขั้นต่ํา
(%)

วิชา

คา
น้ําหนัก
(%)

(ถามี)

เกณฑ
คะแนน
ขั้นต่ํา
(%)

เกณฑ
คะแนน
รวม
ขั้นต่ํา
ทุกวิชา
(%)

(ถามี)

(ถามี)

จํานวนรับ

0018

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตร

20

-

-

-

-

-

-

-

-

คณิตศาสตร 1

20

เคมี

20

ชีววิทยา

20

ฟสิกส

20

-

-

-

-

40

23

0019

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

20

-

-

-

-

-

-

-

-

คณิตศาสตร 1

20

เคมี

20

ชีววิทยา

20

ฟสิกส

20

-

-

-

-

40

32

0020

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมี

20

-

-

-

-

-

-

-

-

คณิตศาสตร 1

20

เคมี

20

ชีววิทยา

20

ฟสิกส

20

-

-

-

-

40

61

0021

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาชีววิทยา

20

-

-

-

-

-

-

-

-

คณิตศาสตร 1

20

เคมี

20

ชีววิทยา

20

ฟสิกส

20

-

-

-

-

40

23

0022

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาสัตววิทยา

20

-

-

-

-

-

-

-

-

คณิตศาสตร 1

20

เคมี

20

ชีววิทยา

20

ฟสิกส

20

-

-

-

-

40

9

0023

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาฟสิกส

20

-

-

-

-

-

-

-

-

คณิตศาสตร 1

20

เคมี

20

ชีววิทยา

20

ฟสิกส

20

-

-

-

-

40

27

0024

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาพฤกษศาสตร

20

-

-

-

-

-

-

-

-

คณิตศาสตร 1

20

เคมี

20

ชีววิทยา

20

ฟสิกส

20

-

-

-

-

40

18

0025

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาพันธุศาสตร

20

-

-

-

-

-

-

-

-

คณิตศาสตร 1

20

เคมี

20

ชีววิทยา

20

ฟสิกส

20

-

-

-

-

40

18

0026

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม

20

-

-

-

-

-

-

-

-

คณิตศาสตร 1

20

เคมี

20

ชีววิทยา

20

ฟสิกส

20

-

-

-

-

40

41

0027

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาธรณีวิทยา

20

-

-

-

-

-

-

-

-

คณิตศาสตร 1

20

เคมี

20

ชีววิทยา

20

ฟสิกส

20

-

-

-

-

40

18

0028

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

20

-

-

-

-

-

-

-

-

คณิตศาสตร 1

20

เคมี

20

ชีววิทยา

20

ฟสิกส

20

-

-

-

-

40

27

0029

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรทางทะเล

20

-

-

-

-

-

-

-

-

คณิตศาสตร 1

20

เคมี

20

ชีววิทยา

20

ฟสิกส

20

-

-

-

-

40

18

0030

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาชีวเคมี

20

-

-

-

-

-

-

-

-

คณิตศาสตร 1

20

เคมี

20

ชีววิทยา

20

ฟสิกส

20

-

-

-

-

40

27

0031

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวัสดุศาสตร

20

-

-

-

-

-

-

-

-

คณิตศาสตร 1

20

เคมี

20

ชีววิทยา

20

ฟสิกส

20

-

-

-

-

40

41

0032

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาจุลชีววิทยา

20

-

-

-

-

-

-

-

-

คณิตศาสตร 1

20

เคมี

20

ชีววิทยา

20

ฟสิกส

20

-

-

-

-

40

27

0033

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ

20

-

-

-

-

-

-

-

-

คณิตศาสตร 1

20

เคมี

20

ชีววิทยา

20

ฟสิกส

20

-

-

-

-

40

27

0034

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร

20

-

-

-

-

-

-

-

-

คณิตศาสตร 1

20

เคมี

20

ชีววิทยา

20

ฟสิกส

20

-

-

-

-

40

43

0035

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาการปกครอง
เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร

70

85=25

71

30

-

-

-

-

71=25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0036

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาการปกครอง
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

70

85=25

77

30

-

-

-

-

77=25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0037

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาการปกครอง
เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

70

85=25

78

30

-

-

-

-

78=25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0038

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาการปกครอง
เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน

70

85=25

79

30

-

-

-

-

79=25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0039

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาการปกครอง
เลือกสอบวิชาภาษาจีน

70

85=25

80

30

-

-

-

-

80=25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0040

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาการปกครอง
เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

70

85=25

81

30

-

-

-

-

81=25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0041

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาการปกครอง
เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

70

85=25

82

30

-

-

-

-

82=25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0042

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาการปกครอง
เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี

70

85=25

83

30

-

-

-

-

83=25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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30

กลับหน้าสารบัญ
GAT/PAT ประจําปการศึกษา 2562 ที่ สทศ. จัดสอบ
GAT (รหัส 85)
เลข
เรียงลําดับ

คณะ/สาขาวิชา

คา

เกณฑ

วิชาสามัญ ประจําปการศึกษา 2562 ที่ สทศ.จัดสอบ

เกณฑ

PAT (รหัส 71- 83)
วิชา

น้ําหนัก คะแนน

คา

วิชา

คา

น้ําหนัก

น้ําหนัก

(%)

(%)

วิชา

คา

เกณฑ

วิชา

น้ําหนัก คะแนน

ขั้นต่ํา
(%)

วิชาเฉพาะความถนัดที่จุฬาฯ จัดสอบ
คา

เกณฑ

น้ําหนัก

คา

วิชา

น้ําหนัก

คา

วิชา

น้ําหนัก

คา

วิชา

น้ําหนัก

คะแนน

(%)

(%)

(%)

(%)

ขั้นต่ํา

(%)

(%)

(ถามี)

วิชา

คา

เกณฑ

คะแนน
รวม

น้ําหนัก

คะแนน

ขั้นต่ํา

ขั้นต่ํา

ทุกวิชา

(%)

(%)

(ถามี)

(ถามี)

ขั้นต่ํา

(%)
(ถามี)

(%)

(%)

(ถามี)

0043

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ
เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร

70

85=25

71

30

-

-

-

-

71=25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0044

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

70

85=25

77

30

-

-

-

-

77=25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0045

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ
เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

70

85=25

78

30

-

-

-

-

78=25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0046

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ
เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน

70

85=25

79

30

-

-

-

-

79=25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0047

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ
เลือกสอบวิชาภาษาจีน

70

85=25

80

30

-

-

-

-

80=25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0048

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ
เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

70

85=25

81

30

-

-

-

-

81=25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0049

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ
เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

70

85=25

82

30

-

-

-

-

82=25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0050

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ
เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี

70

85=25

83

30

-

-

-

-

83=25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0051

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร

70

85=25

71

30

-

-

-

-

71=25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0052

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

70

85=25

77

30

-

-

-

-

77=25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0053

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

70

85=25

78

30

-

-

-

-

78=25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0054

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน

70

85=25

79

30

-

-

-

-

79=25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0055

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
เลือกสอบวิชาภาษาจีน

70

85=25

80

30

-

-

-

-

80=25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0056

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

70

85=25

81

30

-

-

-

-

81=25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0057

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

70

85=25

82

30

-

-

-

-

82=25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0058

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี

70

85=25

83

30

-

-

-

-

83=25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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จํานวนรับ

30

40

กลับหน้าสารบัญ
GAT/PAT ประจําปการศึกษา 2562 ที่ สทศ. จัดสอบ
GAT (รหัส 85)
เลข
เรียงลําดับ

คณะ/สาขาวิชา

คา

เกณฑ

วิชาสามัญ ประจําปการศึกษา 2562 ที่ สทศ.จัดสอบ

เกณฑ

PAT (รหัส 71- 83)
วิชา

น้ําหนัก คะแนน

คา

วิชา

คา

น้ําหนัก

น้ําหนัก

(%)

(%)

วิชา

คา

เกณฑ

วิชา

น้ําหนัก คะแนน

ขั้นต่ํา
(%)

วิชาเฉพาะความถนัดที่จุฬาฯ จัดสอบ
คา

เกณฑ

น้ําหนัก

คา

วิชา

น้ําหนัก

คา

วิชา

น้ําหนัก

คา

วิชา

น้ําหนัก

คะแนน

(%)

(%)

(%)

(%)

ขั้นต่ํา

(%)

(%)

(ถามี)

วิชา

คา

เกณฑ

คะแนน
รวม

น้ําหนัก

คะแนน

ขั้นต่ํา

ขั้นต่ํา

ทุกวิชา

(%)

(%)

(ถามี)

(ถามี)

ขั้นต่ํา

(%)
(ถามี)

(%)

(%)

(ถามี)

จํานวนรับ

0059

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร

80

85=25

71

20

-

-

-

-

71=25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0060

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

80

85=25

77

20

-

-

-

-

77=25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0061

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

80

85=25

78

20

-

-

-

-

78=25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0062

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน

80

85=25

79

20

-

-

-

-

79=25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0063

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
เลือกสอบวิชาภาษาจีน

80

85=25

80

20

-

-

-

-

80=25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0064

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

80

85=25

81

20

-

-

-

-

81=25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0065

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

80

85=25

82

20

-

-

-

-

82=25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0066

คณะรัฐศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี

80

85=25

83

20

-

-

-

-

83=25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0067

คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาสถาปตยกรรม

-

-

74

40

-

-

-

-

74=40

ภาษาอังกฤษ

20

คณิตศาสตร 1

20

ฟสิกส

20

-

-

-

-

-

-

-

50

0068

คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

-

-

74

40

-

-

-

-

74=40

ภาษาอังกฤษ

20

คณิตศาสตร 1

20

ฟสิกส

20

-

-

-

-

-

-

-

25

0069

คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาสถาปตยกรรมผังเมือง

-

-

74

40

-

-

-

-

74=40

ภาษาอังกฤษ

20

คณิตศาสตร 1

20

ฟสิกส

20

-

-

-

-

-

-

-

25

0070

คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม

-

-

74

40

-

-

-

-

74=40

ภาษาอังกฤษ

20

คณิตศาสตร 1

20

ฟสิกส

20

-

-

-

-

-

-

-

30

0071

คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน

-

-

74

40

-

-

-

-

74=40

ภาษาอังกฤษ

20

คณิตศาสตร 1

20

ฟสิกส

20

-

-

-

-

-

-

-

20

0072

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

40

-

71

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

250

0073

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

40

-

71

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

250

0074

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติ
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประกันภัย
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

40

-

71

30

72

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

30

40

-

71

30

72

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

30

40

-

71

30

72

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

30

0075
0076

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

13/1043

30

กลับหน้าสารบัญ
GAT/PAT ประจําปการศึกษา 2562 ที่ สทศ. จัดสอบ
GAT (รหัส 85)
เลข
เรียงลําดับ

คณะ/สาขาวิชา

คา

เกณฑ

วิชาสามัญ ประจําปการศึกษา 2562 ที่ สทศ.จัดสอบ

วิชา

น้ําหนัก คะแนน

คา

วิชา

น้ําหนัก

คา

วิชา

น้ําหนัก

คา

เกณฑ

วิชา

น้ําหนัก คะแนน

ขั้นต่ํา
(%)

วิชาเฉพาะความถนัดที่จุฬาฯ จัดสอบ

เกณฑ

PAT (รหัส 71- 83)
คา

วิชา

น้ําหนัก

คา

วิชา

น้ําหนัก

คา

วิชา

น้ําหนัก

คา

เกณฑ

น้ําหนัก

คะแนน

ขั้นต่ํา

(%)

(%)

(%)

(%)

(ถามี)

วิชา

คา

เกณฑ

น้ําหนัก

คะแนน

ขั้นต่ํา

ขั้นต่ํา

ทุกวิชา

(%)

(%)

(ถามี)

(ถามี)

ขั้นต่ํา

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(ถามี)

(%)

คะแนน
รวม

(%)

(ถามี)

จํานวนรับ

0077

คณะครุศาสตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

20

-

75

30

-

-

-

-

-

ภาษาไทย

25

ภาษาอังกฤษ

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0078

คณะครุศาสตร สาขาวิชาประถมศึกษา (วิทย)

20

-

75

30

72

15

-

-

-

ภาษาอังกฤษ

20

คณิตศาสตร 1

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0079

คณะครุศาสตร สาขาวิชาประถมศึกษา (ศิลป)

20

-

75

30

-

-

-

-

-

ภาษาไทย

20

ภาษาอังกฤษ

20

สังคมศึกษา

10

-

-

-

-

-

-

-

0080

คณะครุศาสตร สาขาวิชาประถมศึกษา (ศิลป-คํานวณ)

20

-

75

30

-

-

-

-

-

ภาษาไทย

10

ภาษาอังกฤษ

20

สังคมศึกษา

10

คณืตศาสตร 1

10

-

-

-

-

-

0081

คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร)
วิชาเอกคณิตศาสตร (เอกเดี่ยว) (สายวิทย)

20

-

75

30

71

40

72

10

71=30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39

0082

คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร)
วิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป (เอกเดี่ยว) (สายวิทย)

20

-

75

30

-

-

-

-

-

คณิตศาสตร 1

15

ฟสิกส

15

เคมี

10

ชีววืทยา

10

-

-

-

-

-

10

0083

คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร)
วิชาเอกฟสิกส (เอกเดี่ยว) (สายวิทย)

20

-

75

30

-

-

-

-

-

คณิตศาสตร 1

15

ฟสิกส

35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

0084

คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร)
วิชาเอกเคมี (เอกเดี่ยว) (สายวิทย)

20

-

75

30

-

-

-

-

-

คณิตศาสตร 1

15

เคมี

35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

0085

คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร)
วิชาเอกชีววิทยา (เอกเดี่ยว) (สายวิทย)

20

-

75

30

-

-

-

-

-

คณิตศาสตร 1

15

ชีววิทยา

35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

0086

คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร) วิชาเอกภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาไทย

20

-

75

30

-

-

-

-

-

ภาษาไทย

25

ภาษาอังกฤษ

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

0087

คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร) วิชาเอกภาษาตางประเทศ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร

20

-

75

30

71

25

-

-

-

ภาษาอังกฤษ

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0088

คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร) วิชาเอกภาษาตางประเทศ เลือกสอบวิชาภาษา
ฝรั่งเศส

20

-

75

30

77

25

-

-

-

ภาษาอังกฤษ

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0089

คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร) วิชาเอกภาษาตางประเทศ เลือกสอบวิชา
ภาษาเยอรมัน

20

-

75

30

78

25

-

-

-

ภาษาอังกฤษ

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0090

คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร) วิชาเอกภาษาตางประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน

20

-

75

30

79

25

-

-

-

ภาษาอังกฤษ

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0091

คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร) วิชาเอกภาษาตางประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาจีน

20

-

75

30

80

25

-

-

-

ภาษาอังกฤษ

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0092

คณะครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร) วิชาเอกสังคมศึกษา เลือกสอบสังคมศึกษา

20

-

75

30

-

-

-

-

-

สังคมศึกษา

25

ภาษาอังกฤษ

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

25

27
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18

กลับหน้าสารบัญ
GAT/PAT ประจําปการศึกษา 2562 ที่ สทศ. จัดสอบ
GAT (รหัส 85)
เลข
เรียงลําดับ

คณะ/สาขาวิชา

คา

เกณฑ

วิชาสามัญ ประจําปการศึกษา 2562 ที่ สทศ.จัดสอบ

วิชา

น้ําหนัก คะแนน

คา

วิชา

คา

น้ําหนัก

น้ําหนัก

(%)

(%)

วิชา

คา

เกณฑ

วิชา

น้ําหนัก คะแนน

ขั้นต่ํา
(%)

วิชาเฉพาะความถนัดที่จุฬาฯ จัดสอบ

เกณฑ

PAT (รหัส 71- 83)
คา

เกณฑ

น้ําหนัก

คา

วิชา

น้ําหนัก

คา

วิชา

น้ําหนัก

คา

วิชา

น้ําหนัก

คะแนน

(%)

(%)

(%)

(%)

ขั้นต่ํา

(%)

(%)

(ถามี)

วิชา

คา

เกณฑ

คะแนน
รวม

น้ําหนัก

คะแนน

ขั้นต่ํา

ขั้นต่ํา

ทุกวิชา

(%)

(%)

(ถามี)

(ถามี)

ขั้นต่ํา

(%)
(ถามี)

(%)

(%)

(ถามี)

จํานวนรับ

0093

คณะครุศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา

20

-

75

30

-

-

-

-

-

ภาษาอังกฤษ

25

สังคมศึกษา

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0094

คณะครุศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร 1

20

-

75

30

-

-

-

-

-

ภาษาอังกฤษ

25

คณิตศาสตร 1

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0095

คณะครุศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
วิชาเอกคอมพิวเตอรการศึกษา (สายวิทย)

20

-

75

30

71

25

-

-

-

ภาษาอังกฤษ

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

0096

คณะครุศาสตร สาขาวิชาศิลปศึกษา

20

-

75

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ความถนัด
ทางศิลปศึกษา

50

50

-

4

0097

คณะครุศาสตร สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา

20

-

75

30

-

-

-

-

-

ภาษาอังกฤษ

25

สังคมศึกษา

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0098

คณะครุศาสตร สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร 1

20

-

75

30

-

-

-

-

-

ภาษาอังกฤษ

25

คณิตศาสตร 1

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0099

คณะครุศาสตร สาขาวิชาธุรกิจศึกษา

20

-

75

30

71

25

-

-

-

ภาษาอังกฤษ

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0100

คณะครุศาสตร สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว
และการศึกษาพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาไทย

20

-

75

30

-

-

-

-

-

ภาษาอังกฤษ

25

ภาษาไทย

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0101

คณะครุศาสตร สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว
และการศึกษาพิเศษ เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา

20

-

75

30

-

-

-

-

-

ภาษาอังกฤษ

25

สังคมศึกษา

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0102

คณะครุศาสตร สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว
และการศึกษาพิเศษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร 1

20

-

75

30

-

-

-

-

-

ภาษาอังกฤษ

25

คณิตศาสตร 1

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0103

คณะครุศาสตร สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว
และการศึกษาพิเศษ เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป

20

-

75

30

-

-

-

-

-

ภาษาอังกฤษ

25

วิทยาศาตรทั่วไป

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0104

คณะนิเทศศาสตร เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร

40

85=40

71

60

-

-

-

-

71=25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0105

คณะนิเทศศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

40

85=40

77

60

-

-

-

-

77=50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0106

คณะนิเทศศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

40

85=40

78

60

-

-

-

-

78=50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0107

คณะนิเทศศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน

40

85=40

79

60

-

-

-

-

79=50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0108

คณะนิเทศศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาจีน

40

85=40

80

60

-

-

-

-

80=50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0109

คณะเศรษฐศาสตร

40

85=25

71

40

-

-

-

-

71=25

สังคมศึกษา

20

-

-

-

-

-

-

สังคมศึกษา=25

-

-

-

50
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4

13
23
3
3
3
3
10

80

125

กลับหน้าสารบัญ
GAT/PAT ประจําปการศึกษา 2562 ที่ สทศ. จัดสอบ
GAT (รหัส 85)
เลข
เรียงลําดับ

คณะ/สาขาวิชา

คา

เกณฑ

วิชาสามัญ ประจําปการศึกษา 2562 ที่ สทศ.จัดสอบ

วิชา

น้ําหนัก คะแนน

คา

วิชา

คา

น้ําหนัก

น้ําหนัก

(%)

(%)

วิชา

คา

เกณฑ

วิชา

น้ําหนัก คะแนน

ขั้นต่ํา
(%)

วิชาเฉพาะความถนัดที่จุฬาฯ จัดสอบ

เกณฑ

PAT (รหัส 71- 83)
คา

เกณฑ

น้ําหนัก

คา

วิชา

น้ําหนัก

คา

วิชา

น้ําหนัก

คา

วิชา

น้ําหนัก

คะแนน

(%)

(%)

(%)

(%)

ขั้นต่ํา

(%)

(%)

(ถามี)

วิชา

คา

เกณฑ

คะแนน
รวม

น้ําหนัก

คะแนน

ขั้นต่ํา

ขั้นต่ํา

ทุกวิชา

(%)

(%)

(ถามี)

(ถามี)

ขั้นต่ํา

(%)
(ถามี)

(%)

(%)

(ถามี)

จํานวนรับ

0110

คณะนิติศาสตร เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร

20

-

71

20

-

-

-

-

71=25

ภาษาไทย

20

ภาษาอังกฤษ

20

สังคมศึกษา

20

-

-

-

-

-

-

50

100

0111

คณะนิติศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

20

-

77

20

-

-

-

-

77=30

ภาษาไทย

20

ภาษาอังกฤษ

20

สังคมศึกษา

20

-

-

-

-

-

-

50

30

0112

คณะนิติศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

20

-

78

20

-

-

-

-

78=30

ภาษาไทย

20

ภาษาอังกฤษ

20

สังคมศึกษา

20

-

-

-

-

-

-

50

20

0113

คณะนิติศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน

20

-

79

20

-

-

-

-

79=30

ภาษาไทย

20

ภาษาอังกฤษ

20

สังคมศึกษา

20

-

-

-

-

-

-

50

20

0114

คณะนิติศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาจีน

20

-

80

20

-

-

-

-

80=30

ภาษาไทย

20

ภาษาอังกฤษ

20

สังคมศึกษา

20

-

-

-

-

-

-

50

30

0115

คณะสหเวชศาสตร สาขาวิชารังสีเทคนิค

30

85=25

71

20

72

50

-

-

71=25
72=25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

0116

คณะสหเวชศาสตร สาขาวิชากายภาพบําบัด

30

85=25

71

20

72

50

-

-

71=25
72=25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

0117

คณะจิตวิทยา รูปแบบที่ 1

60

-

71

40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

0118

คณะจิตวิทยา รูปแบบที่ 2

40

-

72

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

0119

คณะจิตวิทยา รูปแบบที่ 3

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

0120

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

30

-

72

40

-

-

-

-

72=20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ความถนัดทาง
วิทยาศาสตรการกีฬา

30

-

-

30

0121

สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร
สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

40

85=40

71

20

72

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สอบสัมภาษณ

20

60

-

30
ฝายพัฒนาวิชาการ
สํานักบริหารวิชาการ

หมายเหตุ ผลคะแนนที่ใชในการพิจารณาผูผานการคัดเลือก
1. ผลคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ผลคะแนนการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ประจําปการศึกษา 2562 ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.) จัดสอบ
2. ผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจําปการศึกษา 2562 (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคมศึกษา วิชาคณิตศาสตร 1 วิชาคณิตศาสตร 2 วิชาวิทยาศาสตรทั่วไป วิชาฟสิกส วิชาเคมี และวิชาชีววิทยา) ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.) จัดสอบ
3. ผลคะแนนการทดสอบวิชาเฉพาะความถนัด และคะแนนการสอบสัมภาษณ ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดสอบ ดังนี้
- วิชาเฉพาะความถนัด (วิชาความถนัดทางศิลปศึกษา และวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตรการกีฬา)
- คะแนนการสอบสัมภาษณ

ขอมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2562
TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562)
---------------------------------------------------เพื่อให้สอดคล้ องกับนโยบายการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของสมาคมที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมีนโยบายที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ) โดยรับรวมทุกวิทยาเขต
ได้แก่ บางเขน วิทยาเขตกาแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วิทยาเขต
สุพรรณบุรี รวมถึงวิทยาลัยการชลประทาน รวมจานวนทั้งสิ้น 8,364 คน มีรายละเอียด ดังนี้
1. สถานที่จัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาที่รับสมัครผ่านรอบนี้ จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
จะต้องศึกษาในสาขาวิชา ณ วิทยาเขตที่คัดเลือกได้ ดังนี้
1.1 บางเขน เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
1.2 วิทยาเขตกาแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ตาบลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
1.3 วิทยาเขตศรีราชา เลขที่ 199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
1.4 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เลขที่ 59 หมู่ 1 ถนน วปรอ.366 ตาบลเชียงเครือ
อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
1.5 วิทยาเขตสุพรรณบุรี เลขที่ 98 หมู่ 11 ตาบลโคกคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150
1.6 วิทยาลัยการชลประทาน เลขที่ 200 หมู่ 1 ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2.3 เป็ น ผู้ที่กาลั งศึกษาอยู่ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือประกาศนียบัต รอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สาหรับ
ผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
การดาเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
2.4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
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2.5 เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามประพฤติ เรี ย บร้ อ ย และรั บ รองต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ว่ า จะตั้ ง ใจศึ ก ษาเล่ า เรี ย น
เต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัด
ทุกประการ
2.6 ไม่ เคยต้ อ งโทษตามค าพิ พ ากษาของศาล เว้น แต่ ในกรณี ที่ โทษนั้ น เกิ ด จากความผิ ด อั น ได้ กระท า
โดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
2.7 ไม่เป็นคนวิกลจริต
2.8 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย
3. คุณสมบัติเฉพาะ
3.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) รวม 6 ภาคเรียน
หรือเทียบเท่า และแผนการเรียนตามที่สาขาวิชากาหนด
3.2 มีผลคะแนนสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจัดสอบ
โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
3.3 มี ผ ลคะแนนทดสอบวิช าความถนั ดทั่ วไป (GAT) และการทดสอบวิช าความถนัดทางวิช าการและ
วิชาชีพ (PAT) ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
3.4 มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
3.5 มีผลสอบวิชาความถนัดเฉพาะ (ถ้ามี) ตามที่สาขาวิชากาหนด
ทั้งนี้ รายละเอียดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกแต่ละสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2
4. จานวนรับเข้าศึกษา จาแนกตามวิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

จานวนรับ จานวนรับ
(เดิม) (ปรับใหม่)
รวม บางเขน 3,508
4,331
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
10
10
คณะเกษตร
130
224
คณะประมง
200
230
คณะวนศาสตร์
70
100
คณะวิทยาศาสตร์
354
470
คณะวิศวกรรมศาสตร์
783
915
คณะศึกษาศาสตร์
51
67
คณะเศรษฐศาสตร์
447
604
คณะสังคมศาสตร์
283
308
วิทยาเขต / คณะ

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

18/1043

3
ลาดับ
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4

วิทยาเขต / คณะ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (รับผ่านระบบรับตรงของ กสพท.)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสิ่งแวดล้อม
วิทยาเขตสุพรรณบุรี สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
วิทยาลัยการชลประทาน วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
วิทยาเขตกาแพงแสน
คณะเกษตร กาแพงแสน
คณะประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาเขตศรีราชา
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์

กลับหน้าสารบัญ
จานวนรับ จานวนรับ
(เดิม) (ปรับใหม่)
100
100
268
320
232
273
290
320
110
145
76
105
40
40
30
50
34
50
1,056
1,881
75
135
50
100
145
266
36
73
710
1,252
40
55
730
1,612
120
220
45
122
315
610
170
310
80
350
232
540
52
90
40
70
100
340
40
40
รวมทั้งสิ้น 5,526
8,364

หมายเหตุ ดูรายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาตรี และอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่ http://registrar.ku.ac.th
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5. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ผู้ ที่ ได้ รั บ การพิ จ ารณาจะต้ อ งมี ผ ลคะแนนทดสอบตามที่ ส าขาวิช าก าหนด โดยจะพิ จ ารณาคั ด เลื อ ก
จากเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
5.1 คุณสมบัติทั่วไป
5.2 คุณสมบัติเฉพาะ ได้แก่ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และแผนการเรียน ตามที่สาขาวิชากาหนด
5.3 ผลคะแนนสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6
วิช าภาษาอังกฤษ และวิช าอื่น ๆ ตามเกณฑ์ห รือสั ดส่ วนที่ส าขาวิช ากาหนด เป็น เกณฑ์ ขั้นต่าในการพิจารณา
ของสาขาวิชา แต่มิได้นาคะแนนมารวมในการประมวลผลการคัดเลือก
5.4 ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2562 (สอบวันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2562) ตามรายวิช า
และเกณฑ์ที่สาขาวิชากาหนด ในการประมวลผลการคัดเลือก
5.5 ผลคะแนนทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ
(PAT) ปี ก ารศึ ก ษา 2562 หรื อ กรณี มี ผ ลคะแนนทดสอบมากกว่ า 1 ครั้ง (อายุ ไม่ เกิ น 2 ปี ) ให้ ใช้ ผ ลคะแนน
ครั้งที่ดีที่สุด และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากาหนด โดยพิจารณาคัดเลือกใน 2 กรณี คือ
5.5.1 กรณีส าขาวิชานั้ น กาหนดใช้คะแนนสอบวิช าสามัญ (ตามข้อ 5.4) ในการประมวลผล
การคัดเลือก ผลคะแนนทดสอบ GAT/PAT จะเป็นเพียงเกณฑ์ขั้นต่าในการพิจารณาเท่านั้น
5.5.1 กรณีสาขาวิชานั้น ไม่ใช้คะแนนสอบวิชาสามัญ จะใช้คะแนนทดสอบ GAT/PAT ในการ
ประมวลผลการคัดเลือก
5.6 การสอบสัมภาษณ์ เกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน หรือตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากาหนด
เนื่องจากแต่ละสาขาวิชามีการกาหนดคุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขคะแนน และเกณฑ์การคัดเลือก
เป็นการเฉพาะ ดังนั้น ผู้สมัครโปรดอ่านและตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร
ทั้งนี้ การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
การนาผลคะแนนสอบ O-NET วิชาสามัญ และผลคะแนนทดสอบ GAT/PAT มาประกอบการพิจารณา
คัดเลือก ผู้สมัครต้องสมัครสอบกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายในวันที่ สทศ.
ก าหนด ดู ร ายละเอี ย ดการสมั ค ร วั น เวลา และสถานที่ ส อบได้ ที่ www.niets.or.th โดยเลื อ กสอบรายวิ ช า
ทีส่ าขาวิชากาหนดในการคัดเลือก ผู้ที่ไม่ได้สมัครสอบ หรือไม่ได้สอบตามรายวิชาที่สาขาวิชากาหนด จะถูกตัดสิทธิ์
ในการพิจารณาคัดเลือก
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะประสานงานในการขอรับผลคะแนนทดสอบของผู้สมัครจากสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มาประมวลผลคะแนน ผู้สมัครไม่ต้องยื่นผลคะแนนทดสอบมายัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. รูปแบบและเงื่อนไขการสมัคร
กาหนดให้เลือกสมัครได้ไม่เกิน 6 อันดับสาขาวิชา โดยเรียงตามลาดับความต้องการก่อนหลัง
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7. อัตราค่าสมัคร
 ค่าสมัคร สาขาวิชาละ 100 บาท
 ค่าบริหารจัดการสิทธิ์ คนละ 50 บาท (รวมค่าสมัครคนละไม่เกิน 650 บาท)
8. กาหนดการรับสมัครและการชาระเงินค่าสมัคร
8.1 รั บ สมั ค รผ่ า นระบบรั บ สมั ค รออนไลน์ ซึ่ งสมาคมที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี แ ห่ ง ประเทศไทย (ทปอ.)
เป็นส่วนกลางในการรับสมัครผ่านทาง http://mytcas.com ในวันที่ 17-29 เมษายน พ.ศ. 2562
8.2 ช าระเงิน ค่ าสมั ค ร ตามจ านวนสาขาวิ ช าที่ เลื อ กสมั ค ร ผ่ า นระบบ Prompt Pay ที่ ตู้ ATM หรื อ
Mobile Banking หรื อ Internet Banking หรื อ Counter Service ในวั น ที่ 17-29 เมษายน พ.ศ. 2562
ภายในเวลา 23.00 น.
การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้สมัครในระบบออนไลน์ทาง http://mytcas.com
ซึง่ ทปอ. เป็นส่วนกลางในการรับสมัคร และชาระเงินค่าสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่กาหนดเท่านั้น
9. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัย จะประมวลผลการคัดเลื อกตามเกณฑ์ที่ส าขาวิช ากาหนด (ข้อ 5) และส่งข้อมูลให้ ทปอ.
ประมวลผลการจั ด อัน ดับ และจะประกาศรายชื่อ ผู้ มีสิ ทธิ์ส อบสั มภาษณ์ ในวัน ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ทาง http://www.cupt.net โดย ทปอ. จะประกาศผลเพียง 1 อันดับ
10. การสอบสัมภาษณ์ และยืนยันสิทธิ์
10.1 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (เวลาและสถานที่
จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง) และแจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันสอบสัมภาษณ์
10.2 ผู้ไม่ เข้าสอบสั มภาษณ์ หรือไปสอบสั มภาษณ์ แล้ วแจ้งต่อกรรมการสอบสั มภาษณ์ ว่าไม่ประสงค์
เข้าศึกษา จะถือว่าผู้ ส มัครไม่ต้องการใช้สิท ธิ์ในการเข้าศึกษา สามารถสมัครในรอบถัดไปได้ แต่จะไม่ส ามารถ
กลับมาขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกแล้วในภายหลังได้
10.3 หากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขาดคุณสมบัติข้อใด
ข้อหนึ่งตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะถูกตัดสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และถูกตัดสิทธิ์
การเข้าศึกษาทันที
11. การประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
11.1 สมาคมที่ประชุมอธิก ารบดีแห่ งประเทศไทย (ทปอ.) จะประกาศรายชื่อผู้ยื นยันสิทธิ์เข้าศึกษาใน
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทาง http://mytcas.com และทาง www.admission.ku.ac.th
11.2 กรณีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 3) แล้ว ต้องการสละสิท ธิ์การเข้าศึกษา ให้ดาเนินการสละสิทธิ์
(ช่วงที่ 3) ในวันที่ 17-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. ทาง http://mytcas.com เท่านั้น
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ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นทีส่ ิ้นสุด
12. การชาระเงินค่าประกันสิทธิ์การเข้าศึกษา
การรับสมัครและการคัดเลื อกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ) ไม่มีการชาระเงินค่าประกันสิทธิ์ใด ๆ ล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้พิจารณาเลือกเข้าศึกษาต่อตามความสนใจ สาหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ โดยผู้ มีสิ ท ธิ์เข้าศึกษาจะต้องดาเนินการตามกาหนดการในคู่มื อ
นิสิตใหม่ ซึ่งจะประกาศให้ทราบทาง www.admission.ku.ac.th อีกครั้งหนึ่ง
13. เงื่อนไขการเข้าศึกษา
13.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและมีสิทธิ์เป็นนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และหากตรวจสอบพบว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาเร็จ
การศึกษาตามที่กาหนด หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กาหนด มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะถือว่าการมีสิทธิ์
เข้าศึกษานั้นเป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร และเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกกรณี
13.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตรวจสอบพบว่า
ผู้ใดปลอม ใช้ หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการรายงานตัวยืนยันการเข้าศึกษา จะถูก
เพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดาเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป
13.3 หากมหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์ ได้ตรวจสอบแล้ ว พบว่า ผู้ มี สิ ทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับ ตรงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา จะถูกระงับสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในระบบ
รับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมิต้องบอกกล่าวหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13.4 การย้ายคณะของนิสิตที่เข้าศึกษาในโครงการนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญ ญาตรี มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2559 และโดยความเห็ นชอบของ
อธิการบดีเป็นรายกรณี
14. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ทาง http://admission.ku.ac.th
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 1
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจาปีการศึกษา 2562
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
ที่
วัน เดือน ปี
กาหนดการ
สถานที่ / เว็บไซต์
1 16-19 ก.พ. 2562 สอบ GAT/PAT
สนามสอบของ สทศ.
2
2-3 มี.ค. 2562 สอบ O-NET
สนามสอบของ สทศ.
3 16-17 มี.ค. 2562 สอบวิชาสามัญ
สนามสอบของ สทศ.
4
31 มี.ค 2562
ประกาศผลสอบ O-NET
http://www.niets.or.th
5
1 เม.ย. 2562
ประกาศผลสอบ GAT/PAT
http://www.niets.or.th
6
5 เม.ย. 2562
ประกาศผลสอบวิชาสามัญ
http://www.niets.or.th
7 17-29 เม.ย. 2562 รับสมัครออนไลน์ผ่านทาง ทปอ.
http://mytcas.com
8 17-29 เม.ย. 2562 ชาระเงินค่าสมัคร
ตามช่องทางที่กาหนด (ภายใน 23.00 น.)
9
9 พ.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ http://mytcas.com
10 12 พ.ค. 2562 สอบสัมภาษณ์ และยืนยันสิทธิ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 17 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา http://mytcas.com
12 17-18 พ.ค. 2562 สละสิทธิ์ (ผู้ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 3)
http://mytcas.com
หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.cupt.net หรือ http://admission.ku.ac.th
กรณีมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดเลือก สามารถติดต่อได้ที่
 ฝ่ายรับเข้าศึกษา ชั้น 2 สานักทะเบียนและประมวลผล
อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
 E-mail: admission@ku.ac.th
 โทรศัพท์ 0 2118 0100 ต่อ 8046 – 8051
 โทรสาร 0 2118 0112
 เว็บไซต์ www.admission.ku.ac.th
 facebook fanpage www.facebook.com/kuadmission
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ลาดับ

วิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562)
รหัสวิชา GAT/PAT (คะแนน) (≥)
เงื่อนไขคะแนน
วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนน) (≥) เงื่อนไขคะแนน รหัสวิชา O-NET (คะแนน) (≥) เงื่อนไขคะแนน
แผนรับ ปรับเพิ่ม GPAX แผนการเรียน
O-NET
85
71
72
73
74
75 77-83 วิชา GAT/PAT 09 19 29 39 49 59 69 วิชาสามัญ 01 02 03 04 05

รวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5,526 8,364
รวม บางเขน 3,508 4,331
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
10
10
1 ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
10
10

คณะเกษตร
คหกรรมศาสตร์
เคมีการเกษตร
วิทยาศาสตร์เกษตร
เกษตรเขตร้อน
เกษตรเขตร้อน (นานาชาติ)
การจัดการศัตรูพืชและสัตว์

-

-

/

30

60

-

-

-

-

สัดส่วน
GAT = 50%
PAT 71 = 20%
PAT 72 = 30%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

-

-

O-NET (03) ≥
20 คะแนน หรือ
GAT ตอน 2 ≥
30 คะแนน

2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/
/
/
/
56
/

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

0.7(∑x̅)
0.7(∑x̅)
0.7(∑x̅)
0.7(∑x̅)
0.7(∑x̅)
0.7(∑x̅)

-

-

16
16
16
16
56
16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

0.7(∑x̅)
0.7(∑x̅)
0.7(∑x̅)

-

-

16
16
16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/

/

/

/

/

-

-

-

16

-

-

-

130
13
12
70
4
5
7

224
27
20
102
12
5
17

8 สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
9 อาหาร โภชนาการ และการกาหนดอาหาร
10 เทคโนโลยีระบบเกษตร
คณะประมง
11 ประมง

7
12
200
200

7
12
22
230
230

2.50
2.50
2.50

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

-

-

2.50

วิทย์-คณิต

/

-

คณะวนศาสตร์
12 วนศาสตร์

70
70

100
100

2.50

วิทย์-คณิต

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/

/

/

/

/

-

-

-

16

-

-

-

354
10
40
10

470
15
40
10

2.75
3.00
-

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

150
100
/

80
60
/

40
70
/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16 25
20 16 -

-

-

17 สถิติ (ภาคพิเศษ)
18 ฟิสกิ ส์
19 จุลชีววิทยา

5
40
10
9

19
40
25
22

2.50
2.00
2.75
-

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

/
/
150

40
/
40
/

70
/
70
90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16
16
16
16

-

-

-

20 พันธุศาสตร์
21 พฤกษศาสตร์

20
15

26
15

2.75

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

80
130

40
/

60
/

-

-

-

-

-

-

-

25 25 25 25 30
- - - - -

-

-

-

16
16

-

-

-

2
3
4
5
6
7

13
14
15
16

คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
เคมี
ชีววิทยา
สถิติ

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
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กลับหน้าสารบัญ

ลาดับ

วิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562)
รหัสวิชา GAT/PAT (คะแนน) (≥)
เงื่อนไขคะแนน
วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนน) (≥) เงื่อนไขคะแนน รหัสวิชา O-NET (คะแนน) (≥) เงื่อนไขคะแนน
แผนรับ ปรับเพิ่ม GPAX แผนการเรียน
O-NET
85
71
72
73
74
75 77-83 วิชา GAT/PAT 09 19 29 39 49 59 69 วิชาสามัญ 01 02 03 04 05

22 สัตววิทยา

10

16

-

วิทย์-คณิต

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

23 ชีวเคมี

10

15

3.00

วิทย์-คณิต

150

50

80

-

-

-

-

300

/

/

/ 20 20 30 25

24 วิทยาการคอมพิวเตอร์

30

30

40

80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

55

100

35

70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26 วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
27 เคมีอุตสาหกรรม

10
10

18
11

วิทย์-คณิต
ศิลป์-คานวณ
วิทย์-คณิต
ศิลป์-คานวณ
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

120

25 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)

2.50
3.25
2.00
3.00
3.00

/
60

/
60

/
60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28
29
30
31

วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ)
เคมีบูรณาการ (นานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
32 วิศวกรรมเครื่องกล
33 วิศวกรรมไฟฟ้า

20
20
20
15
783
55
60

20
20
40
33
915
60
65

3.00
3.00
2.00
2.00

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

100
100
/
/

40
40
/
/

60
60
/
/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

x̅
x̅

x̅+10
x̅+10

-

x̅+10
x̅+10

-

-

-

-

-

-

34 วิศวกรรมโยธา
35 วิศวกรรมอุตสาหการ

60
50

65
55

-

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

-

-

-

-

50
25
15
15
25

55
30
20
20
30

-

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

-

x̅+10
x̅+10
x̅+10
x̅+10
x̅+10
x̅+10
x̅+10

-

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
วิศวกรรมการบินและอวกาศ
วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม

x̅+10
x̅+10
x̅+10
x̅+10
x̅+10
x̅+10
x̅+10

-

36
37
38
39
40

x̅
x̅
x̅
x̅
x̅
x̅
x̅

-

-

-

-

-

41
42
43
44
45

วิศวกรรมวัสดุ
วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้า
วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)
วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ)

30
40
50
65

35
45
55
70

-

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

x̅
x̅
/
/

x̅+10
x̅+10
/
/

-

x̅+10
x̅+10
/
/

-

-

-

∑x̅
∑x̅

วิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ)
46 วิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ)
47 วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาคพิเศษ)
48 วิศวกรรมวัสดุ (ภาคพิเศษ)

45
40
15
35

50
45
20
40

-

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

/
/
/
/

/
/
/
/

-

/
/
/
/

-

-

-

49 วิศวกรรมสารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

25

30

-

วิทย์-คณิต

/

/

-

/

-

-

-

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

-

-

-

-

16

-

-

-

≥ 220

-

-

25

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16
30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16
16
31
16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16
16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16
16
16
16
16
16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16
16
16
16

-

-

-

∑x̅
∑x̅
∑x̅
∑x̅

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16
16
16
16

-

-

-

∑x̅

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-
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กลับหน้าสารบัญ

ลาดับ

วิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562)
รหัสวิชา GAT/PAT (คะแนน) (≥)
เงื่อนไขคะแนน
วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนน) (≥) เงื่อนไขคะแนน รหัสวิชา O-NET (คะแนน) (≥) เงื่อนไขคะแนน
แผนรับ ปรับเพิ่ม GPAX แผนการเรียน
O-NET
85
71
72
73
74
75 77-83 วิชา GAT/PAT 09 19 29 39 49 59 69 วิชาสามัญ 01 02 03 04 05

50 การจัดการเทคโนโลยีการบิน (ภาคพิเศษ)

15

20

2.50

วิทย์-คณิต/
ศิลป์-คานวณ

/

/

x̅

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

51 วิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ)
52 วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (นานาชาติ)

10
10

15
15

-

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

/
/

/
/

-

/
/

-

-

-

∑x̅
∑x̅

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16
16

-

-

-

53 วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)
54 วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ (นานาชาติ)

10
10

15
15

-

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

/
/

/
x̅

-

/
x̅

-

-

-

∑x̅
-

-

-

/

-

-

-

-

x̅+10

-

-

16
40

-

- เลือกวิชาสามัญ
(29) หรือ
O-NET (03)

55 วิศวกรรมไฟฟ้า (สือ่ สาร) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
56 วิศวกรรมไฟฟ้า (นวัตกรรมพลังงานและหุ่นยนต์อัจฉริยะ)
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

10
10

15
10

-

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

/
/

/
/

-

/
/

-

-

-

∑x̅
∑x̅

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16
16

-

-

-

57 วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

3

10

-

วิทย์-คณิต

/

/

-

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

5
51

10
67

-

วิทย์-คณิต

/

/

-

/

-

-

-

∑x̅
∑x̅

-

58 วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
คณะศึกษาศาสตร์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

59 พลศึกษา

4

4

2.00

-

/

-

-

-

-

/

-

-

/

/

/

/

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

60 สุขศึกษา
61 ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา
62 ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์

14
8
10

15
8
10

3.00
3.00
2.50

วิทย์-คณิต
-

/
/
/

/

-

-

-

/
/
/

-

-

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

-

-

-

-

-

-

16
16
16

-

-

-

-

15

15

63 ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-ชีววิทยา

วิทย์-คณิต/
ศิลป์-คานวณ

สัดส่วน
GAT = 20%
PAT 71 = 30%
PAT 75 = 30%

สัดส่วน
09, 19, 29, 39
= 20%

2.75

วิทย์-คณิต

20

-

-

-

-

20

-

-

/

/

/ 25

-

35

-

-

-

16

-

-

-

2.75
2.75
2.75

วิทย์-คณิต

20
20
/

-

-

-

-

20
20
/

-

-

/
/
/

/
/
/

/ 25 35 / 25 - 35
/ / - -

-

-

-

-

16
16
16

-

-

-

2.50

วิทย์-คณิต/
ศิลป์-คานวณ

/

60

-

-

-

-

-

GAT ตอน 2 ≥ 30

/

/

/

/

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

40

2.50

วิทย์-คณิต/
ศิลป์-คานวณ

/

60

-

-

-

-

-

GAT ตอน 2 ≥ 30

/

/

/

/

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

70

2.50

วิทย์-คณิต/
ศิลป์-คานวณ

/

x̅

-

-

-

-

-

-

/

/

/

/

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-ฟิสิกส์
ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-เคมี
64 ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์
65 เศรษฐศาสตร์

447
33

15
604
36

66 เศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

39

67 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

70

วิทย์-คณิต
-

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
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กลับหน้าสารบัญ

ลาดับ

วิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562)
รหัสวิชา GAT/PAT (คะแนน) (≥)
เงื่อนไขคะแนน
วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนน) (≥) เงื่อนไขคะแนน รหัสวิชา O-NET (คะแนน) (≥) เงื่อนไขคะแนน
แผนรับ ปรับเพิ่ม GPAX แผนการเรียน
O-NET
85
71
72
73
74
75 77-83 วิชา GAT/PAT 09 19 29 39 49 59 69 วิชาสามัญ 01 02 03 04 05

68 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

80

80

2.50

วิทย์-คณิต/
ศิลป์-คานวณ

/

x̅

-

-

-

-

-

-

/

/

/

/

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

69 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

50

75

2.50

วิทย์-คณิต/
ศิลป์-คานวณ

90

x̅

-

-

-

-

-

-

/

/

/

/

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

70 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ)

60

100

2.50

วิทย์-คณิต/
ศิลป์-คานวณ

90

x̅

-

-

-

-

-

-

/

/

/

/

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

71 ธุรกิจการเกษตร

15

30

2.50

วิทย์-คณิต/
ศิลป์-คานวณ

90

x̅

-

-

-

-

-

-

/

/

/

/

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

72 ธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ)

60

100

2.50

วิทย์-คณิต/
ศิลป์-คานวณ

90

x̅

-

-

-

-

-

-

/

/

/

/

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

73 เศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ)

30

40

2.00

-

/

60

-

-

-

-

-

GAT ตอน 2 ≥ 75
PAT 71 ≥ 60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

74 เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
คณะสังคมศาสตร์

10
283

33
308

-

-

/

60

-

-

-

-

-

GAT ตอน 2 ≥ 75

/

/

/

/

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

75 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

5

10

2.50

-

/

/

/

-

-

-

-

-

/

/

/

/

/

/

/

-

-

-

16

-

-

-

76
77
78
79
80

5
10
10
10
10

20
10
10
10
10

2.50
2.50
2.50
2.50
2.50

-

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

-

-

-

-

-

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

-

-

-

16
16
16
16
16

-

-

-

81 จิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก) (ภาคพิเศษ)
82 จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) (ภาคพิเศษ)

10
15

10
15

2.50
2.50

-

/
/

/
/

/
/

-

-

-

-

-

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

-

-

-

16
16

-

-

-

83
84
85
86
87
88
89
90

15
20
2
2
2
10
10
10

15
20
2
2
2
10
10
10

2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50

-

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/

/
/
เลือกสอบ PAT 71 หรือ PAT 77-82
เลือกสอบ PAT 71 หรือ PAT 77-81
เลือกสอบ PAT 71 หรือ PAT 77-82
เลือกสอบ PAT 71 หรือ PAT 77-81
เลือกสอบ PAT 71 หรือ PAT 77-81
เลือกสอบ PAT 71 หรือ PAT 77-81

-

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
-

/
/
-

/
/
-

/
/
-

-

-

-

16
16
16
16
16
16
16
16

-

-

-

30
10

30
10

2.00
3.00

-

/
/

/

/
เลือกสอบ PAT 71 หรือ PAT 77-82

-

/

/

/

/

-

-

-

-

/
-

/
-

16
16

/
-

/
-

-

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคพิเศษ)
จิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก)
จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน)
จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ)
จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)

จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ) (ภาคพิเศษ)
จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) (ภาคพิเศษ)
รัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจัดการท้องถิน่ )
รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
รัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย)
รัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจัดการท้องถิน่ ) (ภาคพิเศษ)
รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (ภาคพิเศษ)
รัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) (ภาคพิเศษ)

91 ภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
92 นิติศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
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ลาดับ

วิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562)
รหัสวิชา GAT/PAT (คะแนน) (≥)
เงื่อนไขคะแนน
วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนน) (≥) เงื่อนไขคะแนน รหัสวิชา O-NET (คะแนน) (≥) เงื่อนไขคะแนน
แผนรับ ปรับเพิ่ม GPAX แผนการเรียน
O-NET
85
71
72
73
74
75 77-83 วิชา GAT/PAT 09 19 29 39 49 59 69 วิชาสามัญ 01 02 03 04 05

93 นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

45

45

3.00

-

/

เลือกสอบ PAT 71 หรือ PAT 77-82

-

/

/

/

/

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

94
95
96
97

2.50
2.50
2.50
2.50

-

/
/
/
/

เลือกสอบ PAT 71 หรือ PAT 77-83
เลือกสอบ PAT 71 หรือ PAT 77-83
เลือกสอบ PAT 71 หรือ PAT 77-82

-

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/

-

-

-

-

-

-

16
16
16
16

-

-

-

ประวัติศาสตร์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ)
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
คณะสัตวแพทยศาสตร์
98 สัตวแพทยศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

30
5
2
15

30
10
2
15

100
100
268

100
100
320

99
100
101
102
103
104

30
30
30
50
30
30

30
40
40
60
30
30

2.75
2.75
2.75
2.00
3.00
2.00

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

-

-

105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสงิ่ ทอ

25

25

2.50

วิทย์-คณิต

-

106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสงิ่ ทอ (ภาคพิเศษ)
107 นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร์
108 ภาษาอังกฤษ

30
13
232
20

40
25
273
20

2.00
2.50

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

3.00

109 ภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ)
110 ภาษาฝรัง่ เศส
111 ภาษาเยอรมัน

40
5
5

40
5
15

3.00
3.00
3.00

112 ภาษาญี่ปุ่น
113 ภาษาจีน

20
15

20
18

114 วรรณคดี (กลุม่ วรรณคดีอังกฤษ)
115 ดนตรีไทย

10
20

116 ดนตรีตะวันตก
117 นิเทศศาสตร์
118 ภาษาไทย

เทคโนโลยีการบรรจุ
เทคโนโลยีชีวภาพ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาคพิเศษ)

เลือกสอบ PAT 71 หรือ PAT 77-81

** เข้าร่วมการสอบคัดเลือกระบบรับตรงของกลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) **

-

-

-

-

-

-

-

-

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

∑x̅
∑x̅
∑x̅
∑x̅
∑x̅+40

-

-

16
16
16
16
16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

∑x̅
∑x̅

-

-

16
16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

∑x̅

-

-

16
31

-

-

-

-

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

-

-

-

/
/
/

-

-

-

-

-

PAT 77
PAT 78

PAT 77 ≥ 150
PAT 78 ≥ 135

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50
16
16

-

-

-

3.00
3.00

-

/
/

-

-

-

-

-

PAT 79
PAT 80

PAT 79 ≥ 195
PAT 80 ≥ 120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16
16

-

-

-

15
20

-

-

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

10
10

10
10

2.75

-

เลือก 1 วิชา จากวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (รหัส 29) หรือ GAT ตอน 2 (รหัส 85) หรือ O-NET ภาษาอังกฤษ (รหัส 03) 16% ของคะแนนเต็ม และสอบความถนัดเฉพาะ
เลือกสอบ PAT 71 หรือ PAT 77-82
/
/ / / - - - - 16 -

-

-

10

15

2.75

-

-

-

(1) O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 16 คะแนน หรือ V-NET
(2) สอบปฏิบัติ (เกณฑ์ขนั้ ต่า 60 คะแนน) ปี่พาทย์สอบเพลงชุดโหมโรงเช้า และ/หรือ เพลงอืน่ ๆ เครื่องสายสอบเพลงตับต้น เพลงฉิง่ สามชัน้ และ/หรือ เพลงอืน่ ๆ
ขับร้องสอบเพลงตับต้น เพลงฉิง่ สามชัน้ และ/หรือ เพลงอืน่ ๆ

/

-

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

-

-

-

-

-

-

/

/

/

-
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กลับหน้าสารบัญ

ลาดับ

วิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562)
รหัสวิชา GAT/PAT (คะแนน) (≥)
เงื่อนไขคะแนน
วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนน) (≥) เงื่อนไขคะแนน รหัสวิชา O-NET (คะแนน) (≥) เงื่อนไขคะแนน
แผนรับ ปรับเพิ่ม GPAX แผนการเรียน
O-NET
85
71
72
73
74
75 77-83 วิชา GAT/PAT 09 19 29 39 49 59 69 วิชาสามัญ 01 02 03 04 05

119 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)

10

15

-

-

/

120 ภาษาตะวันออก (กลุม่ วิชาภาษาจีนธุรกิจ) (ภาคพิเศษ)

45

55

3.00

-

30

121 นวัตกรรมการท่องเที่ยว
คณะบริหารธุรกิจ
122 การเงิน

12
290
30

15
320
30

3.00

-

/

2.00

-

/

123
124
125
126

การจัดการ
การจัดการการผลิต
การตลาด
บัญชี

40
30
30
80

50
50
30
80

3.00
2.75
2.75
3.00

-

127 บัญชี (ภาคพิเศษ)
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

80
110

80
145

2.75

-

128 เทคนิคการสัตวแพทย์

35

55

2.50

วิทย์-คณิต

/

129 เทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาคพิเศษ)
130 การพยาบาลสัตว์
131 การพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
132 สถาปัตยกรรม (สถ.บ.) (หลักสูตร 5 ปี)

20
20
35
76
30

20
20
50
105
45

2.50
2.50
2.50

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

-

133 ภูมิสถาปัตยกรรม (ภ.สถ.บ.) (หลักสูตร 5 ปี)

25

25

-

เลือกสอบ PAT 71 หรือ PAT 77-80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31

-

-

สัดส่วน
O-NET (03) =
70%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

-

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

-

เลือกสอบ PAT 71 ≥ 50 หรือ PAT 77-80 ≥ 80
/

-

สัดส่วน
PAT 71 หรือ PAT
77-80 = 30%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/
/
-

/
/
-

/
/
x̅

/
/
x̅

-

-

-

∑x̅
∑x̅
∑x̅+40

-

-

16
16
16
25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x̅

x̅

-

-

-

∑x̅+20

-

-

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GAT ตอน 2 ≥ 40

-

-

/

/

/

/

/

-

-

16

-

-

-

/
/
/

-

-

-

-

-

-

GAT ตอน 2 ≥ 40
GAT ตอน 2 ≥ 40
GAT ตอน 2 ≥ 40

-

-

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

∑x̅
∑x̅
∑x̅
∑x̅

-

-

16
16
16

-

-

-

-

/

/

/

-

/

-

-

สัดส่วน
GAT = 20%
PAT 71 = 5%
PAT 72 = 5%
PAT 74 = 50%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20 20 20 สัดส่วน O-NET
03, 04, 05 =
20%

-

/

/

/

-

/

-

-

สัดส่วน
GAT = 20%
PAT 71 = 5%
PAT 72 = 5%
PAT 74 = 50%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20 20 20 สัดส่วน O-NET
03, 04, 05 =
20%

/
/
/
/
/
/
180 x̅+30
150 x̅+20

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
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กลับหน้าสารบัญ

ลาดับ

วิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562)
รหัสวิชา GAT/PAT (คะแนน) (≥)
เงื่อนไขคะแนน
วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนน) (≥) เงื่อนไขคะแนน รหัสวิชา O-NET (คะแนน) (≥) เงื่อนไขคะแนน
แผนรับ ปรับเพิ่ม GPAX แผนการเรียน
O-NET
85
71
72
73
74
75 77-83 วิชา GAT/PAT 09 19 29 39 49 59 69 วิชาสามัญ 01 02 03 04 05

134 สถาปัตยกรรม (วท.บ.) (หลักสูตร 4 ปี)

15

18

-

-

/

/

/

-

/

-

-

สัดส่วน
GAT = 20%
PAT 71 = 5%
PAT 72 = 5%
PAT 74 = 50%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20 20 20 สัดส่วน O-NET
03, 04, 05 =
20%

135 นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ (วท.บ.)

6

17

-

-

/

/

/

-

/

-

-

สัดส่วน
GAT = 20%
PAT 71 = 5%
PAT 72 = 5%
PAT 74 = 50%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20 20 20 สัดส่วน O-NET
03, 04, 05 =
20%

คณะสิง่ แวดล้อม
136 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อม
วิทยาเขตสุพรรณบุรี

40
40
30

40
40
50

2.50

วิทย์-คณิต

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/

/

/

/

/

-

-

-

16

-

-

-

137 การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
วิทยาลัยการชลประทาน

30
34

50
50

-

-

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

138 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน

34

50

3.00

วิทย์-คณิต

/

/

-

/

-

-

-

สัดส่วน
GAT = 20%
PAT 71 = 30%
PAT 73 = 50%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

(หลักสูตร 4 ปี)
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2562 (แก้ไข ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562) Page 7 of 14

30/1043

กลับหน้าสารบัญ

ลาดับ

วิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562)
รหัสวิชา GAT/PAT (คะแนน) (≥)
เงื่อนไขคะแนน
วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนน) (≥) เงื่อนไขคะแนน รหัสวิชา O-NET (คะแนน) (≥) เงื่อนไขคะแนน
แผนรับ ปรับเพิ่ม GPAX แผนการเรียน
O-NET
85
71
72
73
74
75 77-83 วิชา GAT/PAT 09 19 29 39 49 59 69 วิชาสามัญ 01 02 03 04 05

รวม วิทยาเขตกาแพงแสน 1,056 1,881
คณะเกษตร กาแพงแสน
139 เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
140 สัตวศาสตร์

75
10
5

135
30
15

-

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

/
/

/
/

/
/

-

-

-

-

-

-

-

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

-

-

-

16
16

-

-

-

141 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
142 เกษตรศาสตร์ (ยังไม่สังกัดสาขา)

10
50

20
70

-

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

/
/

/
/

/
/

-

-

-

-

-

-

-

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

-

-

-

16
16

-

-

-

คณะประมง (วิทยาเขตกาแพงแสน)
143 ประมง (เพาะเลีย้ งสัตว์นา)
้

50
50

100
100

2.50

วิทย์-คณิต

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/

/

/

/

/

-

-

-

16

-

-

-

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน

145

266

วิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)
วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน

15
10
10
20
10

26
40
10
20
30

-

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

-

-

-

-

-

-

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

-

-

-

-

16
16
16
16
16

-

-

-

149 วิศวกรรมโยธา

10

25

-

วิทย์-คณิต

/

/

/

/

-

-

-

-

-

-

/

/

/

/

-

-

-

-

16

-

-

-

150
151
152
153

30
10
20
10
36

40
15
30
30
73

-

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

-

-

-

-

-

-

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

-

-

-

-

16
16
16
16

-

-

-

5
8

15
15

-

วิทย์-คณิต
-

/
/

/
-

/
-

-

-

/

-

-

/

/

/
/

-

-

/
-

/
-

-

-

-

16
16

-

-

-

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

/
/
/
/

/
/

/

-

-

/
/
/
/

-

-

/
-

/
-

/
/
/
/

/
/
-

/
-

/
/

/
/

-

-

-

16
16
16
16

-

-

-

-

/
/
/

/

/

-

-

-

/
/
-

-

/
/
-

/
/
-

/
/
-

-

-

-

-

-

-

-

45
35
16

-

-

-

144
145
146
147
148

วิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)
วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมอาหาร
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

154 เกษตรและสิง่ แวดล้อมศึกษา
155 การจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา
156
157
158
159

การจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา
การจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา
การจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา
การจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
160 ภาษาอังกฤษ
161 ภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ)
162 วิทยาการคอมพิวเตอร์

10
3
10
710
15
60
20

15
3
10
15
1,252
16
70
20 2.50

วิทย์-คณิต/
ศิลป์-คานวณ
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กลับหน้าสารบัญ

ลาดับ

วิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562)
รหัสวิชา GAT/PAT (คะแนน) (≥)
เงื่อนไขคะแนน
วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนน) (≥) เงื่อนไขคะแนน รหัสวิชา O-NET (คะแนน) (≥) เงื่อนไขคะแนน
แผนรับ ปรับเพิ่ม GPAX แผนการเรียน
O-NET
85
71
72
73
74
75 77-83 วิชา GAT/PAT 09 19 29 39 49 59 69 วิชาสามัญ 01 02 03 04 05

163 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)

40

60

2.25

วิทย์-คณิต/
ศิลป์-คานวณ

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

164 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
165 เทคโนโลยีสารสนเทศ

25
20

35
20

2.00
2.25

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

/
/

/
/

/
/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16
16

-

-

-

166 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)

30

80

2.00

วิทย์-คณิต/
ศิลป์-คานวณ

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

167 เคมี
168 ฟิสิกส์

25
10

30
20

2.75
2.00

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

/
/

/
/

/
/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16
16

-

-

-

169 การจัดการ

30

40

-

-

/

/

-

-

-

-

-

-

/

/

/

/

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

170
171
172
173
174

40
10
45
55
15

60
25
50
100
25

2.00
2.50

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

/
/
/
/
/

/
/
/

/
/

-

-

-

-

-

/
/
/
-

/
/
/
-

/
/
/
-

/
/
/
-

-

-

-

-

-

-

16
16
16
16
16

-

-

-

20

50

2.00

-

/

/

-

-

-

-

-

-

/

/

/

/

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

80

250
35
50
6

-

/
/
/
/
/

/
/
-

-

-

-

-

/
/

-

25
20
5

2.00
2.00
3.00

-

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
-

-

-

-

-

-

-

16
16
16
16
16

-

-

-

181 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ

40

40

2.50 คะแนนเฉลีย่ กลุม่
สาระวิชา
ภาษาต่างประเทศ
≥ 3.00

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

182 การจัดการธุรกิจการบิน

25

40

2.75

-

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

183 การโรงแรมและภัตตาคาร
184 นวัตกรรมการท่องเทีย่ ว
185 การเมืองและการปกครอง
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

25
30
40

50
30
50
55

2.75
2.50
2.50

-

/
/
/

-

/
/
เลือกสอบ PAT 71 หรือ PAT 77-83

-

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

16
16
16

-

-

-

186 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
187 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (ภาคพิเศษ)

25
15

25
30

-

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

/
/

-

-

-

-

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

-

-

-

16
16

-

-

-

การจัดการ (ภาคพิเศษ)
จุลชีววิทยา
การตลาด
การตลาด (ภาคพิเศษ)
คณิตศาสตร์ประยุกต์

175 การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
176
177
178
179
180

การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) รูปแบบที่ 1
การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) รูปแบบที่ 2
การบัญชีบริหาร
การบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)
ภาษาตะวันออก

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

/
/

-

-

-

-
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กลับหน้าสารบัญ

ลาดับ

วิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562)
รหัสวิชา GAT/PAT (คะแนน) (≥)
เงื่อนไขคะแนน
วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนน) (≥) เงื่อนไขคะแนน รหัสวิชา O-NET (คะแนน) (≥) เงื่อนไขคะแนน
แผนรับ ปรับเพิ่ม GPAX แผนการเรียน
O-NET
85
71
72
73
74
75 77-83 วิชา GAT/PAT 09 19 29 39 49 59 69 วิชาสามัญ 01 02 03 04 05

รวม วิทยาเขตศรีราชา 730

1,612

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
188 เศรษฐศาสตร์

120
90

220
180

2.75

วิทย์-คณิต/
ศิลป์-คานวณ

/

-

-

-

-

-

-

x̅

/

/

/

/

-

-

-

∑x̅

-

-

16

-

-

-

189 เศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

30

40

2.50

วิทย์-คณิต/
ศิลป์-คานวณ

/

-

-

-

-

-

-

-

/

/

/

/

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ *
190 วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ

45
25

122
40

2.50

วิทย์-คณิต

/

/

-

/

-

-

-

-

/

/

/

/

/

/

-

-

-

-

16

-

-

-

191 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ (รับเฉพาะเพศชาย)
192 การขนส่งทางทะเล
คณะวิทยาการจัดการ
193 การจัดการ

10

42

2.50

วิทย์-คณิต

/

/

/

-

-

-

-

-

/

/

/

/

/

/

-

-

-

-

16

-

-

-

10
315
30

40
610
30

2.50

วิทย์ทุกสาย

/

/

/

-

-

-

-

-

/

/

/

/

/

/

-

-

-

-

16

-

-

-

2.50

วิทย์-คณิต/
ศิลป์-คานวณ

/

/

-

-

-

-

-

-

/

/

/

/

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

194 การตลาด

30

30

2.50

วิทย์-คณิต/
ศิลป์-คานวณ

/

/

-

-

-

-

-

-

/

/

/

/

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

195 ธุรกิจระหว่างประเทศ

30

30

2.50

วิทย์-คณิต/
ศิลป์-คานวณ

/

/

-

-

-

-

-

-

/

/

/

/

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

196 การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

30

30

2.50

วิทย์-คณิต/
ศิลป์-คานวณ

/

/

-

-

-

-

-

-

/

/

/

/

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

197 การบัญชีบริหาร

30

30

2.50

วิทย์-คณิต/
ศิลป์-คานวณ

/

/

-

-

-

-

-

x̅

/

/

/

/

-

-

-

∑x̅

-

-

16

-

-

-

198 การจัดการโลจิสติกส์

30

30

2.50

วิทย์-คณิต/
ศิลป์-คานวณ

/

/

-

-

-

-

-

x̅

/

/

/

/

-

-

-

∑x̅

-

-

16

-

-

-

199 การเงินและการลงทุน

30

30

2.50

วิทย์-คณิต/
ศิลป์-คานวณ

/

/

-

-

-

-

-

-

/

/

/

/

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

200
201
202
203
204

15
15
15
15
15

50
50
50
50
50

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

วิทย์-คณิต/
ศิลป์-คานวณ

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

-

-

-

-

-

x̅

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

-

-

-

∑x̅

-

-

16
16
16
16
16

-

-

-

ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ)
การจัดการ (ภาคพิเศษ)
การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)
การตลาด (ภาคพิเศษ)
การบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)
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กลับหน้าสารบัญ

ลาดับ

วิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562)
รหัสวิชา GAT/PAT (คะแนน) (≥)
เงื่อนไขคะแนน
วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนน) (≥) เงื่อนไขคะแนน รหัสวิชา O-NET (คะแนน) (≥) เงื่อนไขคะแนน
แผนรับ ปรับเพิ่ม GPAX แผนการเรียน
O-NET
85
71
72
73
74
75 77-83 วิชา GAT/PAT 09 19 29 39 49 59 69 วิชาสามัญ 01 02 03 04 05

205 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)

15

50

2.00

วิทย์-คณิต/
ศิลป์-คานวณ

/

/

-

-

-

-

-

x̅

/

/

/

/

-

-

-

∑x̅

-

-

16

-

-

-

206 การเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ)
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

15
170

100
310

2.00

-

/

/

-

-

-

-

-

-

/

/

/

/

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

207 คณิตศาสตร์ประยุกต์

25

30

-

วิทย์-คณิต/
ศิลป์-คานวณ

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

208 เคมี
209 วิทยาการคอมพิวเตอร์

30
25

40
35

-

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

/
-

/
-

/
-

/
-

/
-

-

-

-

16
16

-

-

-

210 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)

10

50

-

-

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

211 เทคโนโลยีสารสนเทศ

25

35

-

วิทย์-คณิต/
ศิลป์-คานวณ

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

212 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)
213 ฟิสิกส์
214 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อม

10
15
30

50
30
40

-

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

/
/
/

/
/
/

/
/
/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16
16
16

-

-

-

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

80

350

วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

5
15
20
15
15

45
50
60
70
45

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

90
90
90
90
90

30
30
30
30
30

-

60
60
60
60
60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20
20
20
20
20

-

-

-

10
-

40
40

2.00
2.00

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

90
90

30
30

-

60
60

-

-

-

GAT ตอน 2 ≥ 30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20
20

-

-

-

215
216
217
218
219

วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
220 วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (ภาคพิเศษ)
221 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
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กลับหน้าสารบัญ

ลาดับ

วิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562)
รหัสวิชา GAT/PAT (คะแนน) (≥)
เงื่อนไขคะแนน
วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนน) (≥) เงื่อนไขคะแนน รหัสวิชา O-NET (คะแนน) (≥) เงื่อนไขคะแนน
แผนรับ ปรับเพิ่ม GPAX แผนการเรียน
O-NET
85
71
72
73
74
75 77-83 วิชา GAT/PAT 09 19 29 39 49 59 69 วิชาสามัญ 01 02 03 04 05

รวม วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 232

540

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
222 เทคโนโลยีการอาหาร
223 ทรัพยากรเกษตร

52
8
10

90
15
15

2.00
2.00

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

-

/
/

/
/

-

-

-

-

-

-

-

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

60
60

-

-

16
16

-

-

-

224 อาหารปลอดภัยและโภชนาการ
225 ทรัพยากรเกษตรและการจัดการผลิต

8
10

15
15

2.00
2.00

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

-

/
/

/
/

-

-

-

-

-

-

-

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

60
60

-

-

16
16

-

-

-

226 ประมง (เพาะเลีย้ งสัตว์นา)
้
227 สัตวศาสตร์

8
8

15
15

2.00
2.00

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

/
-

/

/

-

-

-

-

-

-

-

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

100

-

-

16
16

-

-

-

2.50

วิทย์-คณิต

-

/
/

-

-

-

-

-

-

/
/

/
/

/
/

-

-

50
50

-

-

16
16

-

-

วิทย์-คณิต
อาชีวศึกษา

-

-

2.50
3.00

-

2.00

วิทย์-คณิต/
ศิลป์-คานวณ
ศิลป์-ภาษา/
อาชีวศึกษา

-

-

/

-

-

-

-

-

-

-

/

/

/

-

-

50

-

-

16

-

-

-

วิทย์-คณิต
อาชีวศึกษา

-

-

-

/

-

-

-

-

-

-

/

/

/

-

-

50

-

-

16

2.50

วิทย์-คณิต

2.00

-

-

/
/

-

-

-

-

-

-

-

/
/

/
/

/

/
-

/
-

50
50

-

-

16
16

-

-

-

2.50

วิทย์-คณิต/
ศิลป์-คานวณ
อาชีวศึกษา

2.50
2.70

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

-

-

-

/
/

-

-

-

-

-

-

/
/

/
/

/
/

-

-

50
50

-

-

16
16

-

-

-

40

70

228 วิศวกรรมไฟฟ้า
229 วิศวกรรมโยธา

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

5
5

5
5

230 เทคโนโลยีสารสนเทศ

5

20

2.25
231 วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

5

5

232 เคมีประยุกต์
233 วิทยาการคอมพิวเตอร์

5
5

5
20

234 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
235 วิศวกรรมอุตสาหการ

5
5

5
5

2.50
3.00

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
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กลับหน้าสารบัญ

ลาดับ

วิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562)
รหัสวิชา GAT/PAT (คะแนน) (≥)
เงื่อนไขคะแนน
วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนน) (≥) เงื่อนไขคะแนน รหัสวิชา O-NET (คะแนน) (≥) เงื่อนไขคะแนน
แผนรับ ปรับเพิ่ม GPAX แผนการเรียน
O-NET
85
71
72
73
74
75 77-83 วิชา GAT/PAT 09 19 29 39 49 59 69 วิชาสามัญ 01 02 03 04 05
100

340

236 การจัดการ

20

40

-

วิทย์-คณิต
ศิลป์-คานวณ
ศิลป์-ภาษา
ศิลป์-สังคม
อาชีวศึกษา

120

50

-

-

-

-

-

-

/

/

/

/

-

-

-

120

-

-

16

-

-

-

237 การบัญชี

20

30

2.75

วิทย์-คณิต
ศิลป์-คานวณ
ศิลป์-ภาษา
อาชีวศึกษา

120

60

-

-

-

-

-

-

/

/

/

/

-

-

-

120

-

-

16

-

-

-

238 การตลาด

10

60

2.00

วิทย์-คณิต
ศิลป์-คานวณ
ศิลป์-ภาษา
ศิลป์-สังคม
อาชีวศึกษา

120

90

-

-

-

-

-

-

/

/

/

/

-

-

-

120

-

-

16

-

-

-

239 การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

10

40

2.50

วิทย์-คณิต
ศิลป์-คานวณ
ศิลป์-ภาษา
ศิลป์-สังคม
อาชีวศึกษา

120

90

-

-

-

-

-

-

/

/

/

/

-

-

-

120

-

-

16

-

-

-

240 ภาษาอังกฤษ

10

50

3.00

วิทย์-คณิต
ศิลป์-คานวณ
ศิลป์-ภาษา
ศิลป์-สังคม
ศิลป์-พละ
อาชีวศึกษา

90

-

-

-

-

-

-

-

/

/

/

-

-

-

-

90

-

-

16

-

-

-

241 การเงิน

10

50

2.50

วิทย์-คณิต
ศิลป์-คานวณ
อาชีวศึกษา

120

90

-

-

-

-

-

-

/

/

/

/

-

-

-

120

-

-

16

-

-

-

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3 เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
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ลาดับ

วิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562)
รหัสวิชา GAT/PAT (คะแนน) (≥)
เงื่อนไขคะแนน
วิชาสามัญ 9 วิชา (คะแนน) (≥) เงื่อนไขคะแนน รหัสวิชา O-NET (คะแนน) (≥) เงื่อนไขคะแนน
แผนรับ ปรับเพิ่ม GPAX แผนการเรียน
O-NET
85
71
72
73
74
75 77-83 วิชา GAT/PAT 09 19 29 39 49 59 69 วิชาสามัญ 01 02 03 04 05

242 นิติศาสตร์

10

30

2.00

วิทย์-คณิต
ศิลป์-คานวณ
ศิลป์-ภาษา
ศิลป์-สังคม
อาชีวศึกษา

90

-

-

-

-

-

-

-

/

/

/

-

-

-

-

90

-

-

16

-

-

-

243 รัฐประศาสนศาสตร์

10

40

2.00

วิทย์-คณิต
ศิลป์-คานวณ
ศิลป์-ภาษา
ศิลป์-สังคม
อาชีวศึกษา

90

-

-

-

-

-

-

-

/

/

/

-

-

-

-

90

-

-

16

-

-

-

คณะสาธารณสุขศาสตร์
244 สาธารณสุขศาสตร์
245 อนามัยสิง่ แวดล้อม

40
30
10

40
30
10

2.00
2.00

วิทย์-คณิต
วิทย์-คณิต

90
90

-

90
90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16
16

-

-

-

หมายเหตุ
1. หลักสูตรนานาชาติ ต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารได้
2. * คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ และสาขาวิชาการขนส่งทางทะเล ต้องไม่เป็นผูบ้ กพร่องทางการมองเห็นสีของวัตถุ (ตาไม่บอดสี) และการรับสัญญาณเสียง (หูไม่หนวก)
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มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
ทีต2 4งั
เลขที่ 123 หมู.ที่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก.น 40002 โทรศัพทH0-4300-9700
โทรสาร 0-4320-2660 (หน.วยงานที่รับผิดชอบการรับเขQาศึกษา : งานรับเขQาและการตลาด สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
โทรศัพทH 0-4300-9700 ต.อ 42187,44759 หรือ 0-4320-2660 โทรสาร 0-4320-2660, มี 24 คณะ ประกอบดQวย คณะ
เกษตรศาสตรHคณะวิศวกรรมศาสตรHคณะศึกษาศาสตรHคณะพยาบาลศาสตรHคณะวิทยาศาสตรHคณะแพทยศาสตรHคณะ
มนุษยศาสตรHและสังคมศาสตรHคณะเทคนิคการแพทยH คณะสาธารณสุขศาสตรHคณะทันตแพทยศาสตรHคณะเภสัชศาสตรH
คณะเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตรHคณะสถาป_ตยกรรมศาสตรH คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะศิลปกรรมศาสตรH
คณะนิติศาสตรHคณะเศรษฐศาสตรHวิทยาลัยการปกครองทQองถิ่น วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาเขตหนองคาย คณะ
วิทยาศาสตรHประยุกตHและวิศวกรรมศาสตรH สังคมศาสตรHบูรณาการ บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตรH

คุณสมบัตเิ ฉพาะ
คณะเทคนิคการแพทย/
1. กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปdที่ 6 สายวิทยาศาสตรH
2. สาขาวิชาเทคนิคการแพทยH ตQองไม.มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อันเปfนอุปสรรคต.อการศึกษา ตาม
แนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยHแห.งประเทศไทย
คณะแพทยศาสตร/ สาขาวิชารังสีเทคนิค
1. กำลังศึกษาอยู.ชั้นมัธยมศึกษาปdที่ 6 ในแผนการเรียนวิทยาศาสตรH-คณิตศาสตรHและมีคะแนนสะสม
เฉลี่ยไม.นQอยกว.า 3.00 หรือเทียบเท.า
คณะพยาบาลศาสตร/
1. เปfนโสด อายุไม.ต่ำกว.า 16 ปdบริบูรณH
2. กำลั ง ศึ ก ษาอยู .ช ั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปd ท ี ่ 6 ในแผนการเรี ย นวิ ท ยาศาสตรH-คณิ ต ศาสตรHหรื อ รายวิ ช า
วิทยาศาสตรH (โครงสรQาง 2 และ3)
3. มีสุขภาพร.างกายและจิตใจที่สมบูรณHแข็งแรง มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมไม.มีความพิกล พิการ หรือ
ผิดปกติทางดQานร.างกายและจิตใจ ที่เปfนอุปสรรคต.อการศึกษา การประกอบวิชาชีพพยาบาล และอื่นๆ
ตามแนวทางการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเขQาศึกษาต.อในวิชาชีพการพยาบาลของคณะพยาบาล
ศาสตรH
4. ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย.างนQอยขQอใดขQอหนึ่ง คือ 1)สายตาบอดสนิทไม.สามารถรับแสงไดQ
ขQางหนึ่ง 2)ผูQสมัครที่มีสายตาไม.ปกติ เมื่อรักษาโดยใชQแว.นแลQวยังมีสายตากต่ำกว.า 6/24 ทั้งสองขQาง 3)
สายตาขQางดีต่ำกว.า 6/12 เมื่อไดQรับการแกQไขอย.างดีที่สุดแลQว 4)ไม.สามารถมองเห็นภาพเปfนสามมิติ
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5. หู ห นวกหรื อ หู ต ึ ง (threshold) ของการไดQ ย ิ น สู ง กว. า 40dB จากควาผิ ด ปกติ ท างประสาท
(sensorineural hearing loss) แมQแต.ขQางเดียวจะเปfนอุปสรรคต.อการเรียนและการประกอบอาชีพของ
ตนเองและผูQอื่น
6. ผูQที่ตาบอดสีขั้นรุนแรง จะเปfนอุปสรรคต.อการเรียนและการประกอบอาชีพ
คณะเทคโนโลยี
1. กำลั ง ศึ ก ษาในระดั บ ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายสายสามั ญ (ม.6) ในแผนการเรี ย นวิ ท ยาศาสตรHคณิตศาสตรH
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ผูQสมัครที่ตาบอดสี หรือเปfนลมบQาหมู จะเปfนอุปสรรคต.อการเรียนและการ
ประกอบอาชีพ
คณะสัตวแพทยศาสตร/
1. กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6)
2. ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย.างนQอยขQอใดขQอหนึ่ง คือ 1)สายตาบอดสนิทไม.สามารถรับแสงไดQ
ขQางหนึ่ง 2)ผูQสมัครที่มีสายตาไม.ปกติ เมื่อรักษาโดยใชQแว.นแลQวยังมีสายตากต่ำกว.า 6/24 ทั้งสองขQาง 3)
สายตาขQางดีต่ำกว.า 6/12 เมื่อไดQรับการแกQไขอย.างดีที่สุดแลQว 4)ไม.สามารถมองเห็นภาพเปfนสามมิติ
3. หู ห นวกหรื อ หู ต ึ ง (threshold ของการไดQ ย ิ น สู ง กว. า 40dB) จากความผิ ด ปกติ ท างประสาท
(sensorineural hearing loss) แมQแต.ขQางเดียวจะเปfนอุปสรรคต.อการเรียนและการประกอบอาชีพของ
ตนเองและผูQอื่น
4. ผูQที่ตาบอดสีขั้นรุนแรง จะเปfนอุปสรรคต.อการเรียนและการประกอบอาชีพ
คณะศึกษาศาสตร/
ผูQสมัครที่ตาบอด (ยกเวQนสาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสังคมศึกษา) หรือหูหนวก หรือหูตึง หรือพูดติดอ.าง
หรือเปfนลมบQาหมู จะเปfนอุปสรรคต.อการเรียน
คณะทันตแพทยศาสตร/
โดยเปfนการสมควรกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูQสมัครเขQาศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ใหQเหมาะสม
โดยยึดหลักการสำคัญ 3 ขQอ คือ 1. ไม.ก.อใหQเกิดอันตรายต.อผูQป{วย 2.ไม.ก.อใหQเกิดอันตรายต.อนักศึกษาทันตแพทยHเอง และ3.
เพื่อไม.ใหQเปfนอุปสรรคต.อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
องคHกรผูQบริหารคณะทันตแพทยศาสตรHแห.งประเทศไทย เห็นควรกำหนดคุณสมบัติของผูQสมัครเขQาศึกษาหลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ดังต.อไปนี้
1. ตQองมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส.วนราชการหรือหน.วยงานต.างๆของรัฐไดQหลังจากจบการศึกษาแลQว โดย
ตQองสามารถทำสัญญาผูกพันฝ{ายเดียว หรือสัญญาปลายเป~ดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาล
และมหาวิทยาลัย
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2. ผูQที่ผ.านการสอบขQอเขียนจะตQองผ.านการสอบสัมภาษณHโดยตQองมีสุขภาพสมบูรณHแข็งแรง และปราศจากโรค
อาการของโรค หรือความพิการอันเปfนอุปสรรคต.อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตก
รรม ดังต.อไปนี้
2.1 มีป_ญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเปfนอันตรายต.อตนเอง และ/หรือผูQอื่น เช.น โรคจิต (Psychotic
disorders) โรคอารมณHผิดปกติ (mood disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) ชนิด
antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึงป_ญหาทางจิต
เวชอื่นๆ อันเปfนอุปสรรคต.อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
2.2 เปfนโรคติดต.อในระยะติดต.ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต.อตนเอง ต.อผูQป{วย หรือส.งผลใหQเกิดความ
พิการอย.างถาวร อันเปfนอุปสรรคต.อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
2.3 เปfนโรคไม.ติดต.อหรือภาวะอันเปfนอุปสรรคต.อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต.อตนเองต.อผูQป{วย และการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
2.4 มีความพิการทางร.างกายอันเปfนอุปสรรคต.อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตก
รรม
2.5 มีความผิดปกติในการไดQยินทั้งสองขQาง โดยมีระดับการไดQยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 – 2000 เฮิรตซHสูงกว.า
40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคำพูด (speech discrimination score) นQอยกว.า 70
% จากความผิดปกติของประสาทและเซลลHประสาทการไดQยิน (sensorineural hearing loss) อันเปfน
อุปสรรคต.อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
2.6 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีระดับการมองเห็นในตาขQางดี เมื่อแกQไขดQวยแว.นสายตาแลQว แย.กว.า
6/12 หรือ 20/40 ซึ่งเปfนอุปสรรคต.อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
2.7 มีภาวะตาพร.องสีทุกสี (Total color blindness) อันเปfนอุปสรรคต.อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
2.8 โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิไดQระบุไวQซึ่งเปfนอุปสรรคต.อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม
ทั้งนี้ สำหรับป_ญหาสุขภาพหรือโรคในขQอ 2 ใหQแต.ละคณะ/วิทยาลัย พิจารณาตัดสิน ซึ่งผลการพิจารณาของ
คณะ/วิทยาลัย ถือเปfนที่สิ้นสุด
คณะเภสัชศาสตร/ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ
1. เปfนบุคคลที่มีสัญชาติไทย
2. เปfนผูQสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปdสุดทQาย ซึ่ง
คาดว.าจะจบการศึกษาในปdการศึกษา 2561และมีผลการศึกษาที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแต.ชั้นมัธยมศึกษา
ปdที่ 4 จนถึงวันที่สมัคร ไม.นQอยกว.า 3.00 หรือเทียบเท.า
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กลับหน้าสารบัญ
คณะเภสัชศาสตร/ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เปfนผูQสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปdสุดทQาย ซึ่ง
คาดว.า จะจบการศึ ก ษาในปd ก ารศึ ก ษา 2561 และมี ผ ลการศึ ก ษาที ่ ม ี ค ะแนนสะสมเฉลี ่ ย ตั ้ ง แต.ชั้ น
มัธยมศึกษาปdที่ 4 จนถึงวันที่สมัคร ไม.นQอยกว.า 3.00 หรือเทียบเท.า
2. มีหนังสือรับรองผลสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานตามที่กำหนด (ผลสอบตQองมีอายุไม.เกิน 2 ปdนับจากวันที่
สอบ) คือ
- TOEFL ไม.นQอยกว.า 52 (IBT) ,470 (PBT) , 150 (CBT) หรือ
- IELTS ไม.นQอยกว.า 5.0 หรือ
- TOEIC ไม.นQอยกว.า 500 หรือ
- KEPT ไม.นQอยกว.า 62 หรือ
- CU-TEP ไม.นQอยกว.า 60 หรือ
- TU-GET ไม.นQอยกว.า 500
คณะวิทยาศาสตร/ สาขาวิชาวิทยาศาสตร/สิ่งแวดลDอม
ผูQสมัคร ที่ไม.สามารถอ.านภาพสามมิติไดQ จะเปfนอุปสรรคต.อการเรียนและการประกอบอาชีพ
1.
2.

3.
4.

คณะศิลปกรรมศาสตร/
สาขาวิชาทัศนศิลป• ตQองเปfนผูQมีความรูQความสามารถและทักษะการปฏิบัติดQานทัศนศิลป• และมีประสบการณH
ทำงานดQานทัศนศิลป• และไม.ตาบอด
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป• เปfนผูQมีความรูQความสามารถและทักษะการปฏิบัติดQานการออกแบบและมี
ประสบการณHการทำงานดQานการออกแบบ ตQองไม.ตาบอดสี มีทักษะ ดQานการสื่อสารดีเปfนพิเศษ ผูQมีคุณสมบัติ
นอกจากนี้ ใหQอยู.ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีไทย วิชาเอกดนตรีตะวันตก และวิชาเอกดนตรีพื้นเมือง ตQองเปfนผูQมีความรูQ
ความสามารถ และมีประสบการณHทางดQานดนตรี
สาขาวิ ช าศิ ล ปะการแสดง วิ ช าเอกนาฏยศิ ล ป• อ ี ส าน และวิ ช าเอกการละคร ตQองเปfน ผู Qมีท ั ก ษะ ความรูQ
ความสามารถพื้นฐานทางดQานนาฏยศิลป•ไทย นาฏยศิลป•พื้นเมือง หรือศิลปะการละคร เช.น การแสดง การกำกับ
การแสดง เขี ย นบท การออกแบบเพื ่ อ การแสดง และตQ อ งมี ป ระสบการณHท ี ่ เ กี ่ ย วขQ อ งกั บ งานทางดQ า น
ศิลปะการแสดง ผูQมีคุณสมบัตินอกจากนี้ ใหQอยู.ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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กลับหน้าสารบัญ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม : ที่ตั้ง เลขที่ 239 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม รหัสไปรษณีย 50200
ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ (รอบที่ 3)
ลำดับ
1

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00430101101
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รอบที่ 3
ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
การรับตรงร่วมกัน
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
(ไม่น้อยกว่า 55 คะแนน)

2

รหัส 00430102102
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

รอบที่ 3
ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
การรับตรงร่วมกัน
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
6.PAT 7.1
ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส(รหัสวิชา
77)

คุณสมบัติ

รับ ค่าธรรมเนียม

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

47

15,000

15

15,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2. มีผลคะแนนสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
3.สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสอบสัมภาษณ์
เอกสารประกอบการสมัคร
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2. เรียนสายศิลป์ภาษาฝรั่งเศส มีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาภาษาฝรั่งเศสไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.PAT 7.1
ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส(รหัสวิชา
77) (ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)
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10:38:17 หน้าที่ 1/8
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กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ (รอบที่ 3)
ลำดับ
3

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00430104104
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รอบที่ 3
ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
การรับตรงร่วมกัน
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติ

รับ ค่าธรรมเนียม

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

20

15,000

15

15,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ในวันสอบสัมภาษณ์

4

รหัส 00430105105
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาบ้านและชุมชน

รอบที่ 3
ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
การรับตรงร่วมกัน
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
(ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน)
2.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
(ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ไม่เป็นผู้พิการทุกประเภท
เนื่องจากกระบวนวิชาในหลักสูตรมีการฝึกปฏิบัติที่ทั้งในห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่
ซึ่งอาจเป็นอุปสรรค์ต่อผู้เรียน
และมีกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติที่ทำให้ผู้เรียนเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:38:17 หน้าที่ 2/8
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กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ (รอบที่ 3)
ลำดับ
5

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00430106112
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รอบที่ 3
ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
การรับตรงร่วมกัน
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติ

รับ ค่าธรรมเนียม

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

24

15,000

19

15,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
(ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน)
2.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
(ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน)
6

รหัส 00430108108
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา

รอบที่ 3
ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
การรับตรงร่วมกัน
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร
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กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ (รอบที่ 3)
ลำดับ
7

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รหัส 00430109109
รอบที่ 3
วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก การรับตรงร่วมกัน
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
(ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน)
2.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
(ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน)

8

รหัส 00430109209
รอบที่ 3
ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก การรับตรงร่วมกัน
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
(ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน)
2.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
(ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

คุณสมบัติ

รับ ค่าธรรมเนียม

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

5

15,000

4

15,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค
หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษาและไม่เป็นผู้พิการทางสายตาและหู
เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางจิตวิทยา
เอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค
หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษาและไม่เป็นผู้พิการทางสายตาและหู
เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางจิตวิทยา
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพเอกสารวันที่ 2019-03-21
10:38:17 หน้าที่ 4/8
45/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ (รอบที่ 3)
ลำดับ
9

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รหัส 00430109309
รอบที่ 3
วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
คณะมนุษยศาสตร์
การรับตรงร่วมกัน
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
(ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน)
2.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
(ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน)

10 รหัส 00430109409
รอบที่ 3
ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
คณะมนุษยศาสตร์
การรับตรงร่วมกัน
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
(ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน)
2.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
(ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

คุณสมบัติ

รับ ค่าธรรมเนียม

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

5

15,000

4

15,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค
หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษาและไม่เป็นผู้พิการทางสายตาและหู
เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางจิตวิทยา
เอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค
หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษาและไม่เป็นผู้พิการทางสายตาและหู
เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางจิตวิทยา
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:38:17 หน้าที่ 5/8
46/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ (รอบที่ 3)
ลำดับ

ชื่อคณะสาขา

11 รหัส 00430110110
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รอบที่ 3
ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
การรับตรงร่วมกัน
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติ

รับ ค่าธรรมเนียม

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

20

15,000

13

15,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร

12 รหัส 00430111111
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

รอบที่ 3
ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
การรับตรงร่วมกัน
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
6.PAT 7.3
ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น(รหัสวิชา 79)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2. มีคะแนนสอบวิชาสามัญครบทั้ง 5 วิชา
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.PAT 7.3
ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น(รหัสวิชา 79)
(ไม่น้อยกว่า 65 คะแนน)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:38:17 หน้าที่ 6/8
47/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ (รอบที่ 3)
ลำดับ

ชื่อคณะสาขา

13 รหัส 00430112113
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รอบที่ 3
ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
การรับตรงร่วมกัน
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
6.PAT 7.4
ความถนัดทางภาษาจีน(รหัสวิชา 80)

คุณสมบัติ

รับ ค่าธรรมเนียม

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

8

15,000

30

15,000

12

15,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.PAT 7.4
ความถนัดทางภาษาจีน(รหัสวิชา 80)
(ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน)
14 รหัส 00430113115
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว

รอบที่ 3
ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
การรับตรงร่วมกัน
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร

15 รหัส 00430114117
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า

รอบที่ 3
ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
การรับตรงร่วมกัน
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:38:17 หน้าที่ 7/8
48/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ (รอบที่ 3)
ลำดับ

ชื่อคณะสาขา

16 รหัส 00430192115
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ภาคพิเศษ

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รอบที่ 3
ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
การรับตรงร่วมกัน
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติ

รับ ค่าธรรมเนียม

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

30

28,000

10

28,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร

17 รหัส 00430193113
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
ภาคพิเศษ

รอบที่ 3
ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
การรับตรงร่วมกัน
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
6.PAT 7.4
ความถนัดทางภาษาจีน(รหัสวิชา 80)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.PAT 7.4
ความถนัดทางภาษาจีน(รหัสวิชา 80)
(ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:38:17 หน้าที่ 8/8
49/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะศึกษาศาสตร์ (รอบที่ 3)
ลำดับ
1

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รหัส 00430201104
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
6.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75)

คุณสมบัติ
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รับ ค่าธรรมเนียม
3

15000

3

15000

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75) (ไม่น้อยกว่า 120
คะแนน)
2

รหัส 00430202105
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
6.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน)
2.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75) (ไม่น้อยกว่า 120
คะแนน)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:38:21 หน้าที่ 1/5
50/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะศึกษาศาสตร์ (รอบที่ 3)
ลำดับ
3

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00430204114
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
6.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75)

คุณสมบัติ
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รับ ค่าธรรมเนียม
3

15,000

4

15,000

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75) (ไม่น้อยกว่า 120
คะแนน)
4

รหัส 00430206113
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
6.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75)

คุณสมบัติทั่วไป
1.GPA รวม 6 เทอม ไม่น้อยกว่า2.75
2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3.มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.75
4. รับผู้มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศ
คุณสมบัติเฉพาะ

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75) (ไม่น้อยกว่า 120
คะแนน)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:38:21 หน้าที่ 2/5
51/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะศึกษาศาสตร์ (รอบที่ 3)
ลำดับ
5

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00430207123
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75)

คุณสมบัติ
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รับ ค่าธรรมเนียม
5

15000

3

15000

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75) (ไม่น้อยกว่า 120
คะแนน)
6

รหัส 00430208122
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75) (ไม่น้อยกว่า 120
คะแนน)
2.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49) (ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:38:21 หน้าที่ 3/5
52/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะศึกษาศาสตร์ (รอบที่ 3)
ลำดับ
7

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00430209124
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75)

คุณสมบัติ
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รับ ค่าธรรมเนียม
5

15000

3

15000

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75) (ไม่น้อยกว่า 120
คะแนน)
8

รหัส 00430211110
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75) (ไม่น้อยกว่า 120
คะแนน)
2.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39) (ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:38:21 หน้าที่ 4/5
53/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะศึกษาศาสตร์ (รอบที่ 3)
ลำดับ
9

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00430212111
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75)

คุณสมบัติ
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รับ ค่าธรรมเนียม
2

15000

2

15,000

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75) (ไม่น้อยกว่า 120
คะแนน)
10 รหัส 00430212211
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ศิลป์ฯ 1.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75)
2.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
3.สังคม(รหัสวิชา 19)
4.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
5.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
6.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:38:21 หน้าที่ 5/5
54/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิจิตรศิลป์ (รอบที่ 3)
ลำดับ
1

2

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00430301110
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

รหัส 00430302102
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม

โครงการ
รอบที่ 3
การรับตรงร่วมกัน

รอบที่ 3
การรับตรงร่วมกัน

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

คุณสมบัติ

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
6.PAT 6
ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.GPA รวม 6 เทอม ไม่น้อยกว่า2.00

รับ ค่าธรรมเนียม
20

15,000

3

15,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น
3. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าทดสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน
โดยกำหนดการทดสอบดังนี้
3.1 ทดสอบปฏิบัติการวาดเส้นตามหัวข้อที่กำหนดให้ ภายในเวลา 1
ชั่วโมงเพื่อทดสอบการแก้ปัญหาและประเมินทักษะ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 30
3.2 สอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อการพูดคุย
สังเกตลักษณะบุคลิกภาพ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:38:25 หน้าที่ 1/8
55/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิจิตรศิลป์ (รอบที่ 3)
ลำดับ
3

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00430302202
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม

โครงการ
รอบที่ 3
การรับตรงร่วมกัน

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ ค่าธรรมเนียม

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.GPA รวม 6 เทอม ไม่น้อยกว่า2.00

1

15000

20

15,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
3. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าทดสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน
โดยกำหนดการสอบดังนี้
3.1 เข้าทดสอบปฏิบัติการวาดเส้น ตามหัวข้อที่กำหนดให้ ภายในเวลา 1
ชั่วโมงเพื่อทดสอบการแก้ปัญหาและประเมินทักษะ คะแนนเต็ม 100 ต้องได้ไม่น้อยกว่า 30
คะแนนขึ้นไป
3.2 สอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของแต่ละสาขาวิชาฯ
เพื่อการพูดคุย สังเกตลักษณะบุคลิกภาพ คะแนนเต็ม 100 ต้องได้ไม่น้อยกว่า 30
คะแนนขึ้นไป
เอกสารประกอบการสมัคร

4

รหัส 00430303103
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาประติมากรรม

รอบที่ 3
การรับตรงร่วมกัน

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
6.PAT 6
ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.GPA รวม 6 เทอม ไม่น้อยกว่า2.00
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:38:25 หน้าที่ 2/8
56/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิจิตรศิลป์ (รอบที่ 3)
ลำดับ
5

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00430304104
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะไทย

โครงการ
รอบที่ 3
การรับตรงร่วมกัน

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
6.PAT 6
ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76)

คุณสมบัติ

รับ ค่าธรรมเนียม

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีค่าเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50

3

15,000

4

15,000

3

15,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.PAT 6
ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76)
(ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)
6

7

รหัส 00430305105
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ

รหัส 00430305205
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ

รอบที่ 3
การรับตรงร่วมกัน

รอบที่ 3
การรับตรงร่วมกัน

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:38:25 หน้าที่ 3/8
57/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิจิตรศิลป์ (รอบที่ 3)
ลำดับ
8

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00430306107
คณะวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ

โครงการ
รอบที่ 3
การรับตรงร่วมกัน

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
6.PAT 6
ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76)

คุณสมบัติ
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.GPA รวม 6 เทอม ไม่น้อยกว่า2.50

รับ ค่าธรรมเนียม
10

28,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 20
คะแนน)
2.PAT 6
ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76)
(ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:38:25 หน้าที่ 4/8
58/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิจิตรศิลป์ (รอบที่ 3)
ลำดับ
9

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00430306207
คณะวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ

โครงการ
รอบที่ 3
การรับตรงร่วมกัน

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.PAT 6
ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76)

คุณสมบัติ
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.GPA รวม 6 เทอม ไม่น้อยกว่า2.50

รับ ค่าธรรมเนียม
5

28,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 20
คะแนน)
2.PAT 6
ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76)
(ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:38:25 หน้าที่ 5/8
59/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิจิตรศิลป์ (รอบที่ 3)
ลำดับ

ชื่อคณะสาขา

10 รหัส 00430307108
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสื่อศิลปะ
และการออกแบบสื่อ

โครงการ
รอบที่ 3
การรับตรงร่วมกัน

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
6.PAT 6
ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76)

คุณสมบัติ
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2.GPA รวม 6 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00

รับ ค่าธรรมเนียม
5

30,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น
2.ให้นำเสนอ portfolio ในวันสอบสัมภาษณ์
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 35
คะแนน)
2.PAT 6
ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76)
(ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:38:25 หน้าที่ 6/8
60/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิจิตรศิลป์ (รอบที่ 3)
ลำดับ

ชื่อคณะสาขา

11 รหัส 00430308109
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์

โครงการ
รอบที่ 3
การรับตรงร่วมกัน

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

วิทย์ฯ 1.PAT 6
ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76)
2.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
3.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
4.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
5.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
6.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
7.เคมี(รหัสวิชา 59)
8.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ ค่าธรรมเนียม
2

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

15000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
3.กำหนดให้ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีรายละเอียดครบถ้วนดังเอกสารแนบ
มาพร้อมในวันสอบสัมภาษณ์
4.กำหนดให้ส่งเอกสารรับรองความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
5.กำหนดให้ส่งสมุดรวบรวมเอกสาร เกียรติบัตร ในความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
6.มีการสอบสัมภาษณ์และการทดสอบทักษะความสามารถในทางสหศาสตร์ศิลป์
ต้องมีผลการสอบไม่น้อยกว่า 60 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 35
คะแนน)
2.PAT 6
เอกสารประกอบการสมัคร
ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76) 1.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
(ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)
2. เอกสารรับรองความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:38:25 หน้าที่ 7/8
61/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิจิตรศิลป์ (รอบที่ 3)
ลำดับ

ชื่อคณะสาขา

12 รหัส 00430308209
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์

โครงการ
รอบที่ 3
การรับตรงร่วมกัน

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
6.PAT 6
ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76)

คุณสมบัติ

รับ ค่าธรรมเนียม

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2

15000

4

15,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น
3. กำหนดให้ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีรายละเอียดครบถ้วนดังเอกสารแนบ
มาพร้อมในวันสอบสัมภาษณ์
4.กำหนดให้ส่งเอกสารรับรองความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
5.กำหนดให้ส่งสมุดรวบรวมเอกสาร เกียรติบัตร ในความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
6.มีการสอบสัมภาษณ์และการทดสอบทักษะความสามารถในทางสหศาสตร์ศิลป์
ต้องมีผลการสอบไม่น้อยกว่า 60 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 35
คะแนน)
2.PAT 6
ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76) เอกสารประกอบการสมัคร
(ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)
13 รหัส 00430309111
คณะวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง

รอบที่ 3
การรับตรงร่วมกัน

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
6.PAT 6
ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
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ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะสังคมศาสตร์ (รอบที่ 3)
ลำดับ
1

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00430401101
คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/
เกณฑ์ขั้นต่ำ

รอบที่ 3
วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
การรับตรงร่วมกัน
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา
39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

กลับหน้าสารบัญ

คุณสมบัติ

รับ ค่าธรรมเนียม

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

12

15,000

12

15000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2. ไม่เป็นผู้พิการ (ทุกประเภท) และตาบอดสี
เนื่องจากกระบวนวิชาในหลักสูตรมีการฝึกปฏิบัติทั้งในห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่
ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อผู้เรียนและมีกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติที่ทำให้ผู้เรียนเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง
ๆ
3. เคยเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภูมิศาสตร์
เอกสารประกอบการสมัคร

2

รหัส 00430401201
คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์

รอบที่ 3
ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา
การรับตรงร่วมกัน
89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา
99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น
2. ไม่เป็นผู้พิการ (ทุกประเภท) และตาบอดสี
เนื่องจากกระบวนวิชาในหลักสูตรมีการฝึกปฏิบัติทั้งในห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่
ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อผู้เรียนและมีกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติที่ทำให้ผู้เรียนเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง
ๆ
3. เคยเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภูมิศาสตร์
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:38:41 หน้าที่ 1/3
63/1043

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะสังคมศาสตร์ (รอบที่ 3)
ลำดับ
3

4

5

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/
เกณฑ์ขั้นต่ำ

คุณสมบัติ

รหัส 00430403103
รอบที่ 3
วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
คณะสังคมศาสตร์
การรับตรงร่วมกัน
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา
39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รหัส 00430403203
รอบที่ 3
ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา
คณะสังคมศาสตร์
การรับตรงร่วมกัน
89)
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา
99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รหัส 00430407109
คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชาอาเซียนศึกษา

รอบที่ 3
วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
การรับตรงร่วมกัน
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา
39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

กลับหน้าสารบัญ
รับ ค่าธรรมเนียม
12

15,000

12

15,000

4

15,000

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร
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ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะสังคมศาสตร์ (รอบที่ 3)
ลำดับ
6

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00430407209
คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชาอาเซียนศึกษา

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/
เกณฑ์ขั้นต่ำ

รอบที่ 3
ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา
การรับตรงร่วมกัน
89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา
99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

คุณสมบัติ
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า

กลับหน้าสารบัญ
รับ ค่าธรรมเนียม
14

15,000

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร
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กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาศาสตร์ (รอบที่ 3)
ลำดับ
1

2

3

4

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00430501200
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม
ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

รหัส 00430502200
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา

รหัส 00430503200
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์

รหัส 00430504204
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

คุณสมบัติ

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รับ ค่าธรรมเนียม
50

16000

38

16000

30

16000

12

16000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:38:43 หน้าที่ 1/3
66/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาศาสตร์ (รอบที่ 3)
ลำดับ
5

6

7

8

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00430505213
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอัญมณีวิทยา

รหัส 00430506200
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ

รหัส 00430507203
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

รหัส 00430508214
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

คุณสมบัติ

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รับ ค่าธรรมเนียม
10

16000

34

16000

23

16000

12

16000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:38:43 หน้าที่ 2/3
67/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาศาสตร์ (รอบที่ 3)
ลำดับ
9

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รหัส 00430571315
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รับ ค่าธรรมเนียม
8

35000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 35
คะแนน)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:38:43 หน้าที่ 3/3
68/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบที่ 3)
ลำดับ
1

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00430601201
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

โครงการ
รอบที่ 3
การรับตรงร่วมกัน

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.PAT 3
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)

คุณสมบัติ
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า

รับ

ค่าธรรมเนียม

45

16,000

40

16,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค
หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.PAT 3
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)
(ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)
2

รหัส 00430602202
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

รอบที่ 3
การรับตรงร่วมกัน

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.PAT 3
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค
หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.PAT 3
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)
(ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:38:46 หน้าที่ 1/7
69/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบที่ 3)
ลำดับ
3

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

รหัส 00430603203
รอบที่ 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การรับตรงร่วมกัน

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.PAT 3
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)

คุณสมบัติ
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า

รับ

ค่าธรรมเนียม

30

16,000

45

16,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค
หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.PAT 3
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)
(ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)
4

รหัส 00430604204
รอบที่ 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ การรับตรงร่วมกัน

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.PAT 3
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค
หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.PAT 3
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)
(ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:38:46 หน้าที่ 2/7
70/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบที่ 3)
ลำดับ
5

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00430605205
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

โครงการ
รอบที่ 3
การรับตรงร่วมกัน

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.PAT 3
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)

คุณสมบัติ
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า

รับ

ค่าธรรมเนียม

75

16,000

10

16,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค
หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.PAT 3
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)
(ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)
6

รหัส 00430606206
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่

รอบที่ 3
การรับตรงร่วมกัน

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.PAT 3
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค
หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.PAT 3
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)
(ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:38:46 หน้าที่ 3/7
71/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบที่ 3)
ลำดับ
7

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

รหัส 00430608208
รอบที่ 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การรับตรงร่วมกัน

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.PAT 3
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)

คุณสมบัติ
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า

รับ

ค่าธรรมเนียม

15

16,000

7

50,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค
หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.PAT 3
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)
(ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)
8

รหัส 00430671210
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
หลักสูตรนานาชาติ

รอบที่ 3
การรับตรงร่วมกัน

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.PAT 3
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค
หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.PAT 3
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)
(ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:38:46 หน้าที่ 4/7
72/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบที่ 3)
ลำดับ
9

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00430680205
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรนานาชาติ

โครงการ
รอบที่ 3
การรับตรงร่วมกัน

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.PAT 3
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)

คุณสมบัติ
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า

รับ

ค่าธรรมเนียม

10

50,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค
หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.PAT 3
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)
(ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน)
10 รหัส 00430690205
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาคพิเศษ

รอบที่ 3
การรับตรงร่วมกัน

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.PAT 3
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)

10 35,000+ค่าขึ้นทะเบียนนศ.แรกเข้า
20,000 บาท

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค
หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.PAT 3
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)
(ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:38:46 หน้าที่ 5/7
73/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบที่ 3)
ลำดับ

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

11 รหัส 00430691204
รอบที่ 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ การรับตรงร่วมกัน
ภาคพิเศษ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.PAT 3
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)

คุณสมบัติ

รับ

ค่าธรรมเนียม

30 35,000+ค่าขึ้นทะเบียนนศ.แรกเข้า
20,000 บาท

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค
หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.PAT 3
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)
(ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน)
12 รหัส 00430692208
รอบที่ 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การรับตรงร่วมกัน
ภาคพิเศษ

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.PAT 3
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)

15

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า

35,000 + ค่าขึ้นทะเบียน
นศ.แรกเข้า 20,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค
หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.PAT 3
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)
(ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:38:46 หน้าที่ 6/7
74/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบที่ 3)
ลำดับ

ชื่อคณะสาขา

13 รหัส 00430693202
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ภาคพิเศษ

โครงการ
รอบที่ 3
การรับตรงร่วมกัน

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.PAT 3
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)

คุณสมบัติ

รับ

ค่าธรรมเนียม

20 35,000 + ค่าขึ้นทะเบียนนศ.แรกเข้่า
20,000 บาท

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค
หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.PAT 3
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73)
(ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:38:46 หน้าที่ 7/7
75/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเกษตรศาสตร์ (รอบที่ 3)
ลำดับ
1

2

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00430801501
คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

รหัส 00430802702
คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์
กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

โครงการ

กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

คุณสมบัติ

รับ ค่าธรรมเนียม

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

20

16,000

70

16,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:40:03 หน้าที่ 1/1
76/1043

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเทคนิคการแพทย์ (รอบที่ 3)
ลำดับ
1

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

รหัส 00431101101
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/
เกณฑ์ขั้นต่ำ

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา
09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา
19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา
29)
4.คณิตศาสตร์
1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

กลับหน้าสารบัญ

คุณสมบัติ

รับ ค่าธรรมเนียม
35

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

20,000

คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์เฉพาะ
1. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
2. เป็นผู้ที่ไม่มีสุขภาพหรือโรคประจำตัวหรือความพิการอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ดังต่อไปนี้
3.1
ตาบอดทั้งสองข้างหรือมีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประทศไทย
จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและงานในวิชาชีพ
3.2 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ
3.3 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง
3.4 มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก
4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ และ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วนำผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
4.1 การตรวจร่างกาย
4.2 การตรวจตาบอดสี
เกณฑ์การตรวจตาบอดสี
4.2.1 จะต้องสามารถอ่าน ISHIHARA PLATE ได้อย่างน้อย 12 PLATES ทั้งสองข้าง
4.2.2 หากอ่านได้ไม่ถึง 12 PLATES จักษุแพทย์จะส่งไปตรวจ FARNSWORTH D15 hue test เพิ่มเติม
โดยหากนักเรียนไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
สาขาวิชาก็สามารถรับนักเรียนเข้าศึกษาได้
4.3 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
4.4 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)
4.5 การทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI)
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:40:10 หน้าที่ 1/5
77/1043

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเทคนิคการแพทย์ (รอบที่ 3)
ลำดับ
2

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00431102102
คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชากิจกรรมบำบัด

โครงการ
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/
เกณฑ์ขั้นต่ำ

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา
09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา
19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา
29)
4.คณิตศาสตร์
1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

กลับหน้าสารบัญ

คุณสมบัติ

รับ ค่าธรรมเนียม
15

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

20,000

คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์เฉพาะ
1. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
2. เป็นผู้ที่ไม่มีสุขภาพหรือโรคประจำตัวหรือความพิการอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ดังต่อไปนี้
3.1
ตาบอดทั้งสองข้างหรือมีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประทศไทย
จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและงานในวิชาชีพ
3.2 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ
3.3 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง
3.4 มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก
4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ และ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วนำผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
4.1 การตรวจร่างกาย
4.2 การตรวจตาบอดสี
เกณฑ์การตรวจตาบอดสี
4.2.1 จะต้องสามารถอ่าน ISHIHARA PLATE ได้อย่างน้อย 12 PLATES ทั้งสองข้าง
4.2.2 หากอ่านได้ไม่ถึง 12 PLATES จักษุแพทย์จะส่งไปตรวจ FARNSWORTH D15 hue test เพิ่มเติม
โดยหากนักเรียนไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
สาขาวิชาก็สามารถรับนักเรียนเข้าศึกษาได้
4.3 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
4.4 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)
4.5 การทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI)
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:40:10 หน้าที่ 2/5
78/1043

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเทคนิคการแพทย์ (รอบที่ 3)
ลำดับ
3

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00431103103
คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชารังสีเทคนิค

โครงการ
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/
เกณฑ์ขั้นต่ำ

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา
09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา
19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา
29)
4.คณิตศาสตร์
1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

กลับหน้าสารบัญ

คุณสมบัติ

รับ ค่าธรรมเนียม
20

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

20,000

คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์เฉพาะ
1. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
2. เป็นผู้ที่ไม่มีสุขภาพหรือโรคประจำตัวหรือความพิการอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ดังต่อไปนี้
3.1
ตาบอดทั้งสองข้างหรือมีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประทศไทย
จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและงานในวิชาชีพ
3.2 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ
3.3 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง
3.4 มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก
4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ และ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วนำผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
4.1 การตรวจร่างกาย
4.2 การตรวจตาบอดสี
เกณฑ์การตรวจตาบอดสี
4.2.1 จะต้องสามารถอ่าน ISHIHARA PLATE ได้อย่างน้อย 12 PLATES ทั้งสองข้าง
4.2.2 หากอ่านได้ไม่ถึง 12 PLATES จักษุแพทย์จะส่งไปตรวจ FARNSWORTH D15 hue test เพิ่มเติม
โดยหากนักเรียนไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
สาขาวิชาก็สามารถรับนักเรียนเข้าศึกษาได้
4.3 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
4.4 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)
4.5 การทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI)
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:40:10 หน้าที่ 3/5
79/1043

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเทคนิคการแพทย์ (รอบที่ 3)
ลำดับ
4

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00431103203
คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชารังสีเทคนิค

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/
เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการรับนักศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา
09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา
19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา
29)
4.คณิตศาสตร์
1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

กลับหน้าสารบัญ

คุณสมบัติ

รับ ค่าธรรมเนียม
5

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

20,000

คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์เฉพาะ
1. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
2. เป็นผู้ที่ไม่มีสุขภาพหรือโรคประจำตัวหรือความพิการอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ดังต่อไปนี้
3.1
ตาบอดทั้งสองข้างหรือมีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประทศไทย
จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและงานในวิชาชีพ
3.2 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ
3.3 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง
3.4 มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก
4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ และ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วนำผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
4.1 การตรวจร่างกาย
4.2 การตรวจตาบอดสี
เกณฑ์การตรวจตาบอดสี
4.2.1 จะต้องสามารถอ่าน ISHIHARA PLATE ได้อย่างน้อย 12 PLATES ทั้งสองข้าง
4.2.2 หากอ่านได้ไม่ถึง 12 PLATES จักษุแพทย์จะส่งไปตรวจ FARNSWORTH D15 hue test เพิ่มเติม
โดยหากนักเรียนไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
สาขาวิชาก็สามารถรับนักเรียนเข้าศึกษาได้
4.3 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
4.4 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)
4.5 การทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI)
5. ผู้สมัครมีหนังสือการให้ทุนจากโรงพยาบาลต้นสังกัด
และเงื่อนไขทุนเป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
4.หนังสือการให้ทุนจากโรงพยาบาลต้นสังกัด

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:40:10 หน้าที่ 4/5
80/1043

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเทคนิคการแพทย์ (รอบที่ 3)
ลำดับ
5

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00431104104
คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชากายภาพบำบัด

โครงการ
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/
เกณฑ์ขั้นต่ำ

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา
09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา
19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา
29)
4.คณิตศาสตร์
1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

กลับหน้าสารบัญ

คุณสมบัติ

รับ ค่าธรรมเนียม
10

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

20,000

คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์เฉพาะ
1. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
2. เป็นผู้ที่ไม่มีสุขภาพหรือโรคประจำตัวหรือความพิการอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ดังต่อไปนี้
3.1 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ
3.2 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง
3.3 มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก
4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ และ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วนำผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
4.1 การตรวจร่างกาย
4.2 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
4.3 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)
4.4 การทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI)
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:40:10 หน้าที่ 5/5
81/1043

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะพยาบาลศาสตร์ (รอบที่ 3)
ลำดับ
1

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00431201101
คณะพยาบาลศาสตร์

โครงการ
รอบที่ 3
การรับตรงร่วมกัน

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

กลับหน้าสารบัญ

คุณสมบัติ
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

รับ

ค่าธรรมเนียม

54

20,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.คุณสมบัติด้านสุขภาพของผู้สมัครเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.1. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
3.1.1 มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3.1.2 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาทรุนแรง(severe neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ
borderline personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์
3.1.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3.1.4 โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3.1.4.1 โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
3.1.4.2 โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3.1.4.3 โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
3.1.4.4 ภาวะไตวายเรื้อรัง
3.1.4.5 โรคติดสารเสพติดให้โทษทุกชนิด
3.1.5 ตาบอดสี ชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
3.1.6 ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
3.1.6.1 สายตาไม่ปกติเมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า6/24 ทั้งสองข้าง
3.1.6.2 สายตาข้างดี ต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
3.1.7 มีความผิดปกติในการได้ยิน โดยมีระดับการได้ยินของหูข้างที่ดีกว่าเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบลจากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน
(sensory neural hearing loss ) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น
3.1.8 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ทั้งนี้ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้
หมายเหตุ
1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องตรวจสุขภาพ ณ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ โดยต้องนำผลการตรวจร่างกายมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
ดังต่อไปนี้
1.1 ตรวจร่างกาย
1.2 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
1.3 การตรวจตาบอดสี การวัดระดับการมองเห็น
1.4 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี
1.5 การตรวจภูมิต้านทานโรคสุกใส
1.6 การตรวจการได้ยิน Audiogram เฉพาะรายที่แพทย์สั่งตรวจเนื่องจากสงสัยว่าจะมีปัญหาการได้ยิน
2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI) ในวันสอบสัมภาษณ์ ณ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
3. หากไม่นำผลการตรวจร่างกายทั้งหมดมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์จะไม่มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
4. ผู้เข้าศึกษาที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลังจะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษา
5. หากรายงานผลการตรวจร่างกาย ตามที่ระบุไว้มีข้อหนึ่งข้อใดที่ระบุว่าผิดปกติ หลังจากที่ผู้สมัครได้ผ่านการสอบสัมภาษณ์แล้ว ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:40:13 หน้าที่ 1/2
82/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะพยาบาลศาสตร์ (รอบที่ 3)
ลำดับ
2

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00431280101
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรนานาชาติ

โครงการ
รอบที่ 3
การรับตรงร่วมกัน

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
(ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)

คุณสมบัติ

รับ

ค่าธรรมเนียม

10 45,000 บาท+ค่าขึ้นทะเบียนนศ.แรกเข้า
20,200 บาท

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3. คุณสมบัติด้านสุขภาพของผู้สมัครเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.1 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
3.1.1 มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3.1.2 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาทรุนแรง(severe neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ
borderline personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์
3.1.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3.1.4 โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3.1.4.1 โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
3.1.4.2 โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3.1.4.3 โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
3.1.4.4 ภาวะไตวายเรื้อรัง
3.1.4.5 โรคติดสารเสพติดให้โทษทุกชนิด
3.1.5 ตาบอดสี ชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
3.1.6 ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
3.1.6.1 สายตาไม่ปกติเมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า6/24 ทั้งสองข้าง
3.1.6.2 สายตาข้างดี ต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
3.1.7 มีความผิดปกติในการได้ยิน โดยมีระดับการได้ยินของหูข้างที่ดีกว่าเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบลจากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน
(sensory neural hearing loss ) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น
3.1.8 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ทั้งนี้ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้
หมายเหตุ
1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องตรวจสุขภาพ ณ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ โดยต้องนำผลการตรวจร่างกายมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
ดังต่อไปนี้
1.1 ตรวจร่างกาย
1.2 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
1.3 การตรวจตาบอดสี การวัดระดับการมองเห็น
1.4 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี
1.5 การตรวจภูมิต้านทานโรคสุกใส
1.6 การตรวจการได้ยิน Audiogram เฉพาะรายที่แพทย์สั่งตรวจเนื่องจากสงสัยว่าจะมีปัญหาการได้ยิน
2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI) ในวันสอบสัมภาษณ์ ณ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
3. หากไม่นำผลการตรวจร่างกายทั้งหมดมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์จะไม่มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
4. ผู้เข้าศึกษาที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลังจะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษา
5. หากรายงานผลการตรวจร่างกาย ตามที่ระบุไว้มีข้อหนึ่งข้อใดที่ระบุว่าผิดปกติ หลังจากที่ผู้สมัครได้ผ่านการสอบสัมภาษณ์แล้ว ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:40:13 หน้าที่ 2/2
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กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (รอบที่ 3)
ลำดับ
1

2

3

4

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00431301101
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

รหัส 00431302102
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร

รหัส 00431303104
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร

รหัส 00431304105
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

โครงการ
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

คุณสมบัติ

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รับ ค่าธรรมเนียม
31

16,000

28

16,000

31

16,000

28

16,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
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กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (รอบที่ 3)
ลำดับ
5

6

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00431305103
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

รหัส 00431306106
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

โครงการ
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

คุณสมบัติ

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รับ ค่าธรรมเนียม
28

16,000

19

35,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
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กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะบริหารธุรกิจ (รอบที่ 3)
ลำดับ
1

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00431501100
คณะบริหารธุรกิจ

โครงการ

กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ ค่าธรรมเนียม

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
3.GPA รวม 6 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00
4. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

30

15,000

30

15,000

10

50000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร

2

รหัส 00431501200
คณะบริหารธุรกิจ

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
3.GPA รวม 6 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00
4. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร

3

รหัส 00431502101
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
หลักสูตรสามภาษา
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
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คณะบริหารธุรกิจ (รอบที่ 3)
ลำดับ
4

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รหัส 00431502201
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
หลักสูตรสามภาษา
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติ

รับ ค่าธรรมเนียม

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

10

50000

30

28,000

30

28,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร

5

รหัส 00431590100
คณะบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป
1.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร

6

รหัส 00431590200
คณะบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติทั่วไป
1.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:40:20 หน้าที่ 2/2
87/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเศรษฐศาสตร์ (รอบที่ 3)
ลำดับ
1

2

3

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00431601101
คณะเศรษฐศาสตร์

รหัส 00431601201
คณะเศรษฐศาสตร์

รหัส 00431602101
คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการควบสองปริญญา

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

คุณสมบัติ

รับ ค่าธรรมเนียม

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป
50
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ศิลป์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคม(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

คุณสมบัติทั่วไป
50
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป
15
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

20,000

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร
20,000

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร
20,000

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
2.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39) (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09) (ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:40:21 หน้าที่ 1/2
88/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเศรษฐศาสตร์ (รอบที่ 3)
ลำดับ
4

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00431602201
คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการควบสองปริญญา

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติ

รับ ค่าธรรมเนียม

คุณสมบัติทั่วไป
15
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

20,000

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09) (ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน)
2.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
3.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89) (ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน)
5

6

รหัส 00431671101
คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

รหัส 00431671201
คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป
30
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ศิลป์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคม(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

คุณสมบัติทั่วไป
30
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

35,000

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร
35,000

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:40:21 หน้าที่ 2/2
89/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (รอบที่ 3)
ลำดับ
1

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00431701101
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หลักสูตร 5 ปี

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รอบที่ 3
วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
การรับตรงร่วมกัน
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.PAT 4
ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์(รหัสวิชา
74)
เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09) (ไม่น้อยกว่า 20
คะแนน)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19) (ไม่น้อยกว่า 20
คะแนน)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 20
คะแนน)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39) (ไม่น้อยกว่า
20 คะแนน)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49) (ไม่น้อยกว่า 20
คะแนน)
6.PAT 4
ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์(รหัสวิชา
74) (ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

คุณสมบัติ

รับ ค่าธรรมเนียม

คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

40

29,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
ให้นำแฟ้มสะสมผลงานมายื่นประกอบการสัมภาษณ์ในวันสอบฯ ทั้งนี้
แฟ้มสะสมผลงานจะไม่มีการประเมินคะแนนและเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:40:24 หน้าที่ 1/3
90/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (รอบที่ 3)
ลำดับ
2

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00431702102
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หลักสูตร 4 ปี

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รอบที่ 3
วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
การรับตรงร่วมกัน /ศิลป์ 2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.PAT 4
ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์(รหัสวิชา
74)
เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09) (ไม่น้อยกว่า 20
คะแนน)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19) (ไม่น้อยกว่า 20
คะแนน)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 20
คะแนน)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39) (ไม่น้อยกว่า
20 คะแนน)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49) (ไม่น้อยกว่า 20
คะแนน)
6.PAT 4
ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์(รหัสวิชา
74) (ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

คุณสมบัติ

รับ ค่าธรรมเนียม

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

10

29,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
ให้นำแฟ้มสะสมผลงานมายื่นประกอบการสัมภาษณ์ในวันสอบฯ ทั้งนี้
แฟ้มสะสมผลงานจะไม่มีการประเมินคะแนนและเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:40:24 หน้าที่ 2/3
91/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (รอบที่ 3)
ลำดับ
3

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

รหัส 00431771103
รอบที่ 3
วิทย์ฯ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
การรับตรงร่วมกัน
สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่
หลักสูตรนานาชาติ 4 ปี

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.PAT 4
ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์(รหัสวิชา
74)
เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09) (ไม่น้อยกว่า 20
คะแนน)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19) (ไม่น้อยกว่า 20
คะแนน)
3.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39) (ไม่น้อยกว่า
20 คะแนน)
4.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49) (ไม่น้อยกว่า 20
คะแนน)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 40
คะแนน)
6.PAT 4
ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์(รหัสวิชา
74) (ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

คุณสมบัติ

รับ ค่าธรรมเนียม

คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

5

65000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
ให้นำแฟ้มสะสมผลงานมายื่นประกอบการสัมภาษณ์ในวันสอบฯ ทั้งนี้
การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:40:24 หน้าที่ 3/3
92/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะการสื่อสารมวลชน (รอบที่ 3)
ลำดับ
1

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00431802101
คณะการสื่อสารมวลชน
โครงการควบสองปริญญา

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ ค่าธรรมเนียม

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

10

20,000

8

45,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09) (ไม่น้อยกว่า 60
คะแนน)
2.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 35
คะแนน)
3.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39) (ไม่น้อยกว่า 35
คะแนน)
2

รหัส 00431802102
คณะการสื่อสารมวลชน
สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:40:26 หน้าที่ 1/2
93/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะการสื่อสารมวลชน (รอบที่ 3)
ลำดับ
3

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00431802201
คณะการสื่อสารมวลชน
โครงการควบสองปริญญา

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09) (ไม่น้อยกว่า 60
คะแนน)
2.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 35
คะแนน)
3.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89) (ไม่น้อยกว่า 45
คะแนน)

4

รหัส 00431802202
คณะการสื่อสารมวลชน
สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติ

รับ ค่าธรรมเนียม

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

10

20,000

13

45,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:40:26 หน้าที่ 2/2
94/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (รอบที่ 3)
ลำดับ
1

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00431901304
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง

โครงการ
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19) (ไม่น้อยกว่า 30
คะแนน)
2.วิชาสามัญชุดที่ 1 (สายวิทย์ จำนวน 7 วิชา)
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

2

รหัส 00431901404
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

ศิลป์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคม(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.สังคม(รหัสวิชา 19) (ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน)
2.วิชาสามัญชุดที่ 2 (สายศิลป์ จำนวน 5 วิชา)
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

คุณสมบัติ
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.GPA รวม 6 เทอม ไม่น้อยกว่า2.75
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

รับ ค่าธรรมเนียม
3

15,000

2

15,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค
หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.GPA รวม 6 เทอม ไม่น้อยกว่า2.75
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค
หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.รับกลุ่มสาระเพิ่มเติมอื่น ๆ ยกเว้นวิทยาศาสตร์
3. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นปีที่สิ้นสุด
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:41:48 หน้าที่ 1/6
95/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (รอบที่ 3)
ลำดับ
3

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00431901504
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการการรับตรงร่วมกัน เลือก ศิลป์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
PAT 7.1-7.7
2.สังคม(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
6.PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส(รหัสวิชา
77)
7.PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน(รหัสวิชา
78)
8.PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น(รหัสวิชา 79)
9.PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน(รหัสวิชา 80)
10.PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ(รหัสวิชา
81)
11.PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี(รหัสวิชา 82)
12.PAT 7.7 ความถนัดงทางภาษาเกาหลี(รหัสวิชา
83)

คุณสมบัติ
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.GPA รวม 6 เทอม ไม่น้อยกว่า2.75
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

รับ ค่าธรรมเนียม
1

15,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค
หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 30
คะแนน)
2.วิชาสามัญชุดที่ 2 (สายศิลป์ จำนวน 5 วิชา)
และ PAT7 รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:41:48 หน้าที่ 2/6
96/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (รอบที่ 3)
ลำดับ
4

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00431902202
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

โครงการ
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39) (ไม่น้อยกว่า 20
คะแนน)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19) (ไม่น้อยกว่า 35
คะแนน)

5

รหัส 00431902302
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89) (ไม่น้อยกว่า 30
คะแนน)
2.สังคม(รหัสวิชา 19) (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

คุณสมบัติ
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

รับ ค่าธรรมเนียม
5

15,000

7

15,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค
หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์
3.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค
หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์
3.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:41:48 หน้าที่ 3/6
97/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (รอบที่ 3)
ลำดับ
6

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00431903103
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

โครงการ
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 45
คะแนน)
2.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89) (ไม่น้อยกว่า 30
คะแนน)

7

รหัส 00431903203
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

โครงการการรับตรงร่วมกัน เลือก ศิลป์ฯ 1.PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส(รหัสวิชา
PAT 7.1
77)
2.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
3.สังคม(รหัสวิชา 19)
4.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
5.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
6.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 45
คะแนน)
2.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89) (ไม่น้อยกว่า 30
คะแนน)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

คุณสมบัติ
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

รับ ค่าธรรมเนียม
3

15000

2

15,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค
หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค
หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:41:48 หน้าที่ 4/6
98/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (รอบที่ 3)
ลำดับ
8

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00431903303
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการการรับตรงร่วมกัน เลือก ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
PAT 7.2
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
6.PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน(รหัสวิชา
78)
เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 45
คะแนน)
2.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89) (ไม่น้อยกว่า 30
คะแนน)

9

รหัส 00431903403
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

โครงการการรับตรงร่วมกัน เลือก ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
PAT 7.3
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
6.PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น(รหัสวิชา 79)
เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 45
คะแนน)
2.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89) (ไม่น้อยกว่า 30
คะแนน)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

คุณสมบัติ
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

รับ ค่าธรรมเนียม
2

15,000

2

15,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค
หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค
หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:41:48 หน้าที่ 5/6
99/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (รอบที่ 3)
ลำดับ

ชื่อคณะสาขา

10 รหัส 00431903503
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการการรับตรงร่วมกัน เลือก ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
PAT 7.4
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
6.PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน(รหัสวิชา 80)
เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 45
คะแนน)
2.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89) (ไม่น้อยกว่า 30
คะแนน)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

คุณสมบัติ
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

รับ ค่าธรรมเนียม
3

15,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค
หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:41:48 หน้าที่ 6/6
100/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะนิติศาสตร์ (รอบที่ 3)
ลำดับ
1

2

3

4

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00432001701
คณะนิติศาสตร์

รหัส 00432001801
คณะนิติศาสตร์

รหัส 00432091101
คณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ

รหัส 00432091201
คณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ

โครงการ
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

คุณสมบัติ

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รับ

ค่าธรรมเนียม

5

15000

5

15000

30

22000

30

22000

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:41:50 หน้าที่ 1/1
101/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (รอบที่ 3)
ลำดับ
1

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00432101107
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
สาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

โครงการ
รอบที่ 3
การรับตรงร่วมกัน

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รับ ค่าธรรมเนียม
15

38,000

20

38,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1. รับเฉพาะกลุ่มแผนการเรียนวิทยาศาสตร์
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คะแนนรวม 7 วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 210
คะแนน
2

รหัส 00432101207
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
สาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

รอบที่ 3
การรับตรงร่วมกัน

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คะแนนรวม 5 วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 150 เอกสารประกอบการสมัคร
คะแนน

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:41:52 หน้าที่ 1/4
102/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (รอบที่ 3)
ลำดับ
3

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00432102102
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ
รอบที่ 3
การรับตรงร่วมกัน

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ ค่าธรรมเนียม
25

33,000

คุณสมบัติทั่วไป
35
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด

33,000

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
คุณสมบัติเฉพาะ
2. รับเฉพาะกลุ่มแผนการเรียนวิทยาศาสตร์
3. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คะแนนรวม 7 วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 210
คะแนน
4

รหัส 00432102202
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

รอบที่ 3
การรับตรงร่วมกัน

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มศิลป์-คำนวณ เท่านั้น
2. เรียนหน่วยกิตวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คะแนนรวม 5 วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 150
คะแนน
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:41:52 หน้าที่ 2/4
103/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (รอบที่ 3)
ลำดับ
5

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00432104106
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาดิจิทัลเกม

โครงการ
รอบที่ 3
การรับตรงร่วมกัน

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รับ ค่าธรรมเนียม
20

38,000

15

38,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คะแนนรวม 7 วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 210
คะแนน
6

รหัส 00432104206
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาดิจิทัลเกม

รอบที่ 3
การรับตรงร่วมกัน

ศิลป์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคม(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มศิลป์-คำนวณ เท่านั้น
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คะแนนรวม 5 วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 150 เอกสารประกอบการสมัคร
คะแนน

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:41:52 หน้าที่ 3/4
104/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (รอบที่ 3)
ลำดับ
7

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00432171103
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หลักสูตรนานาชาติ

โครงการ
รอบที่ 3
การรับตรงร่วมกัน

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ ค่าธรรมเนียม

คุณสมบัติทั่วไป
30
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด

40,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า
30 คะแนน)
2.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39) (ไม่น้อยกว่า
20 คะแนน)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:41:52 หน้าที่ 4/4
105/1043

กลับหน้าสารบัญ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล (รอบที่ 3)
ลำดับ
1

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00432401101
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 40
คะแนน)
2.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39) (ไม่น้อยกว่า 30
คะแนน)

2

รหัส 00432401201
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ศิลป์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคม(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 40
คะแนน)
2.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89) (ไม่น้อยกว่า 30
คะแนน)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

คุณสมบัติ

รับ ค่าธรรมเนียม

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

8

55000

4

55000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค
หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัคร
เอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค
หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัคร
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2019-03-21
10:41:55 หน้าที่ 1/1
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทีต่ ้ัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีสถานที่จดั การเรี ยนการสอนสาหรับปริ ญญาตรี 4 แห่ง คือ
1. ท่ า พระจัน ทร์ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุ งเทพฯ 10200 โทรศัพท์
0-2613-3333 โทรสาร 0-2224-8099 หรื อ www.tu.ac.th มีพ้ืนที่ประมาณ 50 ไร่
หลั ก สู ต รซึ่ งรั บ สมั ค รในครั้ งนี้ ที่ จั ด การเรี ยนการสอนที่ ท่ า พระจั น ทร์ ไ ด้ แ ก่ หลั ก สู ต ร 5 ปี ปริ ญญาตรี -โท
ของคณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี , หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ เป็ นหลักสู ตร
ภาคพิเศษ ของวิทยาลัยสหวิทยาการ , วิทยาลัยนวัตกรรม , วิทยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์
2. ศู นย์ รังสิ ต ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิ น ตาบลคลองหนึ่ ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2564-4440-79 โทรสาร 0-2564-4405 หรื อ www.tu.ac.th มีพ้ืนที่ประมาณ 1,765 ไร่
3. ศู นย์ ลาปาง ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 248 หมู่ 2 ถนนลาปาง – เชี ยงใหม่ ตาบลปงยางคก อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง 52190
โทรศัพท์ 08-9433-9004-5, 0-5426-8701-8 โทรสาร 0-5426-8701 หรื อ www.lampang.tu.ac.th มีพ้ืนที่ประมาณ 365 ไร่
หลักสู ตรที่จดั การเรี ยนการสอนที่ศูนย์ลาปางได้แก่ หลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิต หลักสู ตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสู ตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ภาษาไทย) จัดการเรี ยนการสอน
ที่ศูนย์รังสิ ต 1 ปี การศึกษาแรกและศูนย์พทั ยา 3 ปี การศึกษาหลัง หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ หลักสู ตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
หัตถอุตสาหกรรม และหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) (สาธารณสุ ขศาสตร์ ) สาขาวิชาอนามัยชุมชน สาขาวิชาอาชี วอนามัยและ
ความปลอดภัย สาขาวิชาอนามัยสิ่ งแวดล้อม
4. ศู นย์ พัทยา ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 34/4 หมู่ 5 ตาบลโป่ ง อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุ รี 20150 โทร 038-259-050-55
โทรสาร 038-259-069
หลักสู ตรที่ จดั การเรี ยนการสอนที่ ศูนย์พทั ยา หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ ( AUTO)
(ศึ กษาเป็ นภาษาอังกฤษ) โดยศึ กษาที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์รังสิ ต 2 ปี แรก และศึ กษาต่อยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์พทั ยา 2 ปี หลัง และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ ศึกษาเป็ นภาษาไทย โดยศึกษาที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พทั ยา ตลอด 4 ปี การศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
เป็ นไปตาม เอกสารแนบท้าย ประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ระดับปริ ญญาตรี ปี การศึกษา 2562
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่ 3 การรับตรงร่ วมกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562

คณะนิติศาสตร์
รหัสสาขา 00501012103

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน | 1

จํานวนรับ 175 คน

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ํากว่า 2.75
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. วิชาเฉพาะ
1.1 วิชาความรู้ทางนิติศาสตร์ 1
70 %
1.2 วิชาความรู้ทางนิติศาสตร์ 2
2. คะแนน GAT
30 %
ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการตรวจข้อสอบวิชาความรู้ทางนิติศาสตร์ 2 (เรียงความ-ย่อความ) จะต้องเป็นผู้ที่มีคะแนนวิชาความรู้ทาง
นิติศาสตร์ 1 สูงสุด 700 คนแรก เฉพาะศูนย์รังสิต
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.
มธ. เปิดรับสมัครสอบวันที่ 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.reg.tu.ac.th
วิชา ความรู้ทางนิติศาสตร์ 1
สอบวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562
เวลา 09.00 – 10.30 น.
วิชา ความรู้ทางนิติศาสตร์ 2
สอบวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562
เวลา 11.00 – 12.30 น.
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาที่พิมพ์จากระบบรับสมัคร
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สาํ เร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ มีค่าผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) ตั้งแต่ ม.4-ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.75
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังอีเมล RTULAW_TCAS@HOTMAIL.COM ภายในวันที่ 17-29 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.
สถานที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผูส้ มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ มีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
(GPAX) ตั้งแต่ ม.4-ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.75 (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะนิตศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต : 02-6965113 www.law.tu.ac.th
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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คณะนิติศาสตร์
รหัสสาขา 00501013103
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลําปาง)
จํานวนรับ 70 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ํากว่า 2.75
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. วิชาเฉพาะ
1.1 วิชาความรู้ทางนิติศาสตร์ 1
70 %
1.2 วิชาความรู้ทางนิติศาสตร์ 2
2. คะแนน GAT
30 %
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.
มธ. เปิดรับสมัครสอบวันที่ 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.reg.tu.ac.th
วิชา ความรู้ทางนิติศาสตร์ 1
สอบวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562
เวลา 09.00 – 10.30 น.
วิชา ความรู้ทางนิติศาสตร์ 2
สอบวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562
เวลา 13.30 – 15.00 น.
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาที่พิมพ์จากระบบรับสมัคร
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สาํ เร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ มีค่าผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) ตั้งแต่ ม.4-ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.75
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังอีเมล LTULAW_TCAS@HOTMAIL.COM ภายในวันที่ 17-29 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.
สถานที่ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผูส้ มัครลงนาม รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สาํ เร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ มีค่าผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ ม.4-ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.75 (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผูส้ มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)
จํานวน 1 ฉบับ
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะนิติศาสตร์ มธ.ศูนย์ลําปาง : 054-237981 กด 2 Facebook: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง
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คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
รหัสสาขา 00502012103 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
จํานวนรับ 145 คน
รหัสสาขา 00502022103 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
จํานวนรับ 230 คน
รหัสสาขา 00502031103 หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ
จํานวนรับ 40 คน
(หลักสูตรควบตรี โท) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)
รหัสสาขา 00502041103 หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ
จํานวนรับ 40 คน
(หลักสูตรควบตรี โท) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่กําหนด
3. สุขภาพ แข็งแรง สมบูรณ์ มีความพร้อมในการเข้าศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และ
2. มีคะแนนวิชาสามัญ 4 วิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ 1 โดยคะแนนขั้นต่ําและค่าน้ําหนัก ดังนี้
วิชา
คะแนนขั้นต่ํา
ค่าน้ําหนัก
ภาษาไทย
30 คะแนน
10%
สังคมศึกษา
30 คะแนน
10%
ภาษาอังกฤษ
30 คะแนน
40%
คณิตศาสตร์ 1
30 คะแนน
40%
3. การสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว ดูรอบเวลาการรายงานตัว ตามประกาศที่ www.tbs.tu.ac.th
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. หลักฐานการสมัคร คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มธ. จากเว็บไซต์ ทปอ.
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สาํ เร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลีย่ สะสม
(GPAX) ตั้งแต่ ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา และมีตราประทับว่าจบหลักสูตรจากโรงเรียน
หมายเหตุ กรณีที่ผสู้ มัครประสงค์จะยื่นคะแนนเฉลี่ยภาคการศึกษาใดที่ได้ศึกษาในต่างประเทศ ให้ยื่นเอกสารหลักฐานการเทียบ
คะแนนและเอกสารรับรองที่เป็นทางการในวันสอบสัมภาษณ์
3. สําเนาบัตรประชาชน
4. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน (ถ้ามี) - (ต้นฉบับพร้อมสําเนา และผูส้ มัครลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
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ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.ศูนย์รังสิต : 02-696-5730 มธ.ท่าพระจันทร์ : 02-613-2191
www.tbs.tu.ac.th
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คณะรัฐศาสตร์
รหัสสาขา 00503012103
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาขาการเมืองการปกครอง
จํานวนรับ 40 คน
รหัสสาขา 00503022103
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ
จํานวนรับ 40 คน
รหัสสาขา 00503032103
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ
จํานวนรับ 40 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ํากว่า 2.50
3. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ตา่ํ กว่า 2.75
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. วิชาความถนัดเฉพาะทางรัฐศาสตร์
50
คะแนน
2. วิชาเรียงความ
50
คะแนน
ทั้งนี้ คณะรัฐศาสตร์จะตรวจวิชาเรียงความ โดยพิจารณาจากผลคะแนนวิชาความถนัดเฉพาะทางรัฐศาสตร์ 120 อันดับแรก
ของแต่ละสาขาเท่านั้น และจะประกาศผลคะแนนรวมเฉพาะผู้ที่ได้รบั การตรวจข้อสอบทั้ง 2 วิชา
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.
มธ. เปิดรับสมัครสอบวันที่ 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.reg.tu.ac.th
วิชาความถนัดเฉพาะทางรัฐศาสตร์และวิชาเรียงความ
สอบวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 – 11.30 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 8.00 น.
สถานที่ คณะรัฐศาสตร์ มธ.ศูนย์รงั สิต
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบการรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา)
3. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา)
4. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ - สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา)
5. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) (ถ้ามี)
6. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1½” จํานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะรัฐศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต : 02-696 5462
www.polsci.tu.ac.th
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จํานวนรับ 95 คน

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ํากว่า 2.80
หรือ มีผลสอบ GED อย่างต่ําเทียบเท่า 2,800 คะแนน
หรือ มีผลสอบ New GED 600 คะแนนขึ้นไป โดยแต่ละวิชาต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 145 คะแนน
หรือ มีผลสอบ IGCSE หรือ GCSE หรือ GCE ‘O’ Level, อย่างต่ําเทียบเท่า C จํานวน 5 วิชาขึ้นไป และต้องมีผลสอบ AS
จํานวนอย่างน้อย 5 วิชา เกรด A-E หรือ GCE ‘A’ Level จํานวนอย่างน้อย 3 วิชา เกรด A-E
หรือ มีผลสอบ IB ระดับ/คะแนน อย่างต่ําเท่ากับ 4 ในจํานวน 5 วิชาขึ้นไป
3. สุขภาพ ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
4. คะแนนภาษาอังกฤษ มีคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- TOEFL มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนนจาก PBT หรือ 60 คะแนนจาก IBT หรือ 170 คะแนนจาก CBT
- IELTS มีคะแนนรวมเฉลี่ยอย่างน้อย 5.5 คะแนน
- TU-GET มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนน
- OLD SAT มีคะแนนอย่างน้อย 50% ในภาค Writing และ Critical Reading หรือ
- NEW SAT มีคะแนนอย่างน้อย 50% ในภาค Evidence-Based Reading and Writing
5. อื่นๆ มีผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะของโครงการ BIR คณะรัฐศาสตร์
เกณฑ์การคัดเลือก
เกณฑ์การคัดเลือกสําหรับผู้สมัคร 2 กลุ่ม ดังนี้
1. กรณีผู้สมัครที่พํานักอยู่ภายในประเทศ องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1.1 วิชาความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์
50%
1.2 วิชาเรียงความ
50%
1.3 สอบสัมภาษณ์
ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบวิชาเรียงความ จะต้องเป็นผู้มีคะแนนวิชาความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ 250 อันดับแรก และทาง
โครงการฯ จะทําการประกาศคะแนนเฉพาะผู้ที่ได้รับการตรวจข้อสอบทั้ง 2 ส่วนเท่านั้น
2. กรณีผู้สมัครที่พํานักอยู่ต่างประเทศ พิจารณาจากคุณสมบัติและการสอบเขียนเรียงความตามประเด็นหรือหัวเรื่องที่โครงการ
กําหนดให้ในแต่ละปี
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.
มธ. เปิดรับสมัครสอบวันที่ 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.reg.tu.ac.th
1. กรณีผู้สมัครที่พํานักอยู่ภายในประเทศ
วิชาความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ และวิชาเรียงความ
สอบวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 (มธ.ท่าพระจันทร์)
เวลา 9.00 – 11.00 น.
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2. กรณีผู้สมัครที่พํานักอยู่ต่างประเทศ
สอบเขียนเรียงความตามประเด็นหรือหัวเรื่องที่โครงการฯ กําหนดให้ในแต่ละปี
สอบวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562
โครงการฯ แจ้งประเด็นหรือหัวข้อในการสอบผ่านระบบออนไลน์ เวลา 10.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ผู้สอบส่งข้อสอบภายในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
เอกสารประกอบการสมัคร
1. กรณีผู้สมัครที่พํานักอยู่ภายในประเทศ
ผู้สมัครสอบต้องสมัครสอบผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 ด้วยตนเองและต้องนําหลักฐานประกอบการสมัครมายื่นที่โครงการ BIR
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์ ภายในวันที่ 17– 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ทุกวัน ยกเว้น
วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้
1.1 รูปถ่ายสีหรือขาว-ดํา ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 3 รูป
1.2 ใบรับรองผลการศึกษาและหลักฐานสําเร็จการศึกษาตัวจริงพร้อมสําเนา 1 ชุด
1.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีเป็นชาวไทย) หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) จํานวน 1 ชุด
1.4 สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษตามคุณสมบัติผสู้ มัครข้อ 3 จํานวน 1 ชุด โดยมีผลคะแนนที่ได้รับมาแล้วไม่เกิน 2 ปี
นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาใหม่ในเดือนสิงหาคม
1.5 สําเนาผลการสอบวิชาเฉพาะโครงการ BIR คณะรัฐศาสตร์
2. กรณีผู้สมัครที่พํานักอยู่ต่างประเทศ
ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีภมู ิลําเนาหรือพักอาศัยในต่างประเทศไม่ตา่ํ กว่า 6 เดือน หรือตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการฯ
พิจารณาเห็นชอบ โดยสามารถสมัครสอบวิชาเฉพาะกับโครงการฯ ทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม – 31 มกราคม 2562
(ถือวันที่ประทับตราของที่ทําการไปรษณียเ์ ป็นเกณฑ์ หากพ้นกําหนดจะไม่รับพิจารณา) โดยต้องนําส่งหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
2.1 ใบสมัครของโครงการฯ ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว (ขอใบสมัครผ่านอีเมลโครงการฯ ที่ bir.thammasat@gmail.com)
2.2 รูปถ่ายสีหรือขาว-ดํา ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 3 รูป
2.3 ใบรับรองผลการศึกษาและหลักฐานสําเร็จการศึกษาตัวจริงพร้อมสําเนา 1 ชุด
2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีเป็นชาวไทย) หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) จํานวน 1 ชุด
2.5 สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษตามคุณสมบัติผสู้ มัครข้อ 3 จํานวน 1 ชุด โดยมีผลคะแนนที่ได้รับมาแล้วไม่เกิน 2 ปี
นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาใหม่ในเดือนสิงหาคม
2.6 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพจิตดี และไม่มีความพิการ ที่
จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ
2.7 หนังสือให้คํารับรอง (Letter of Recommendation) จํานวน 2 ฉบับ
2.8 ประวัติย่อ (CV/Resume)
2.9 หนังสือมอบอํานาจในการสมัครสอบแก่โครงการฯ (เอกสารแนบอยู่ในใบสมัคร)
2.10 หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสอบ จํานวน 60 USD (รายละเอียดการชําระเงินจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
**เงินค่าสมัครและหลักฐานการสมัคร โครงการฯ จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 8.00 น.
สถานที่ คณะรัฐศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์ บัตรประจําตัวประชาชน (กรณีเป็นชาวไทย) หรือ
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
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ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะรัฐศาสตร์ โครงการ BIR มธ.ท่าพระจันทร์ : 02-613-2304
www.polsci.tu.ac.th
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คณะเศรษฐศาสตร์
รหัสสาขา 00504012103
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
จํานวนรับ 240 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ํากว่า 2.75
2.1 ผูส้ มัครทีส่ ําเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ภาคการศึกษา
(GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.75
2.2 สําหรับผูส้ มัครที่สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยเทียบเท่า 2.75 (จากคะแนนสูงสุด 4.00)
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. PAT คณิตศาสตร์ (รหัสวิชา 71) = 50 %
2. วิชาสามัญ ภาษาไทย
= 20 %
3. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ
= 20 %
4. วิชาสามัญ สังคม
= 10 %
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
การรายงานตัว เวลา 8.00 น.
สถานที่ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต (อาคารเดือน บุนนาค)
หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สามารถ ตรวจสอบรายละเอียดกําหนดการสอบสัมภาษณ์ ที่ www.admissions.econ.tu.ac.th
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผูส้ มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สาํ เร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลีย่ สะสม
ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผูส้ มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล เฉพาะกรณีที่ ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
4. แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ (แบบฟอร์ม C) พิมพ์จาก Internet ที่ www.admissions.econ.tu.ac.th
หมายเหตุ : กรณีที่ผสู้ มัครประสงค์จะยื่นคะแนนเฉลีย่ ภาคการศึกษาใดที่ได้ศึกษาในต่างประเทศให้ยนื่ เอกสารหลักฐานการเทียบ
คะแนนและเอกสารรับรองที่เป็นทางการในวันสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย : 02-696-5980-2
E-mail : admissions_econtu@econ.tu.ac.th
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รหัสสาขา 00505012103
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
จํานวนรับ 150 คน
รหัสสาขา 00505023103
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลําปาง)
จํานวนรับ 80 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ตา่ํ กว่า 2.50
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. ความถนัดเฉพาะเชิงวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ร้อยละ 70
2. คะแนน GAT
ร้อยละ 30
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.
มธ. เปิดรับสมัครสอบวันที่ 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562
วิชาความถนัดเฉพาะเชิงวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ สอบวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562
เวลา 9.00 – 12.00 น.
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบแสดงผลการเรียน
2. คะแนนสอบวิชาเฉพาะเชิงวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
3. คะแนนวิชา GAT
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 มายัง ฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ ภายในวันที่ 29 เมษายน 2562 (โดยยึดตราประทับวันส่งของทางไปรษณียไ์ ทย)
ที่อยู่การจัดส่ง ให้ระบุหน้าซองเอกสารว่า “เอกสารประกอบการสมัคร TCAS รอบที่ 3”
ศูนย์รังสิต : ฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 99 หมู่ 18
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
ศูนย์ลําปาง : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง เลขที่ 248 หมู่ 2 ถนนลําปาง-เชียงใหม่
ตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง 52190
หมายเหตุ ผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการสมัครตามศูนย์การศึกษาที่ตนเองสมัครเท่านั้น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 8.00 น.
สถานที่ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต และ มธ.ศูนย์ลําปาง
(ตามศูนย์การศึกษาที่สมัครไว้)
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบการรับสมัครของ ทปอ. พร้อมติดรูปถ่าย
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา)
3. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา)
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน | 1 1

4. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ - สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา)
5. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) (ถ้ามี)
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต : 02-6965504 มธ.ศูนย์ลําปาง : 054- 237999 ต่อ 4/082 383 8861
www.socadmin.tu.ac.th

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

118/1043

กลับหน้าสารบัญ
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน | 1 2

คณะศิลปศาสตร์
รหัสสาขา 00506052103
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
จํานวนรับ 40 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ํากว่า 2.50
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. พิจารณาเกรดเฉลีย่
2.50 ขึ้นไป
2. พิจารณาคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ ประกอบด้วยคะแนนสอบ 5 วิชาดังนี้
2.1 วิชาสังคมศึกษา
ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 40%
2.2 วิชาภาษาไทย
ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 60%
2.3 วิชาคณิตศาสตร์ 1 ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 30%
2.4 วิชาชีววิทยา
ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 35%
2.5 วิชาภาษาอังกฤษ
ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 35%
3. พิจารณาโดยนําคะแนนที่ผสู้ มัครสอบได้มาบวกรวมกันทั้ง 5 วิชา และหากผู้สมัครมีผลคะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากเกรด
เฉลี่ยรวม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานที่ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดูรายละเอียดที่ www.arts.tu.ac.th.
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครสอบคัดเลือกที่พิมพ์ทาง Internet
2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา
4. ใบรายงานผลการเรียน พร้อมสําเนา
5. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี)
* โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต : 02-696-5218-20
www.arts.tu.ac.th.

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

119/1043

กลับหน้าสารบัญ
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน | 1 3

คณะศิลปศาสตร์
รหัสสาขา 00506022103 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จํานวนรับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่กําหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. ONET
25
%
2. GAT
25
%
3. PAT
30
%
ผู้สมัครต้องเลือกสอบ PAT รายละเอียดดังนี้ PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทางคณิตศาสตร์
PAT 7.1 (รหัส 77) ภาษาฝรั่งเศส
PAT 7.2 (รหัส 78) ภาษาเยอรมัน
PAT 7.3 (รหัส 79) ภาษาญี่ปุ่น
PAT 7.4 (รหัส 80) ภาษาจีน
PAT 7.5 (รหัส 81) ภาษาอาหรับ
PAT 7.7 (รหัส 83) ภาษาเกาหลี
4. GPAX
20
%
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานที่ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดูรายละเอียดที่ www.arts.tu.ac.th.
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครสอบคัดเลือกที่พิมพ์ทาง Internet
2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา
4. ใบรายงานผลการเรียน พร้อมสําเนา
5. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี)
* โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต : 02-696-5218-20
www.arts.tu.ac.th.
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน | 1 4

คณะศิลปศาสตร์
รหัสสาขา 00506032103
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
จํานวนรับ 30 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ํากว่า 2.75
3. สุขภาพ : ไม่พิการทางสายตา
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. O-NET
35
%
2. คะแนน GAT
35
%
3. คะแนน PAT
20
%
ผู้สมัครต้องเลือกสอบ PAT รายละเอียดดังนี้ PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทางคณิตศาสตร์
PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
PAT 7.1 (รหัส 77) ภาษาฝรั่งเศส
PAT 7.2 (รหัส 78) ภาษาเยอรมัน
PAT 7.3 (รหัส 79) ภาษาญี่ปุ่น
PAT 7.4 (รหัส 80) ภาษาจีน
PAT 7.7 (รหัส 83) ภาษาเกาหลี
หมายเหตุ ผู้สมัครต้องไม่เลือกสอบ PAT 7.5 รหัส 81 (ภาษาอาหรับ) และ PAT 7.6 รหัส 82 (ภาษาบาลี )
4. GPAX
10
%
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานที่ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดูรายละเอียดที่ www.arts.tu.ac.th.
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครสอบคัดเลือกที่พิมพ์ทาง Internet
2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา
4. ใบรายงานผลการเรียน พร้อมสําเนา
5. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี)
*โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต : 02-696-5218-20
www.arts.tu.ac.th.
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน | 1 5

คณะศิลปศาสตร์
รหัสสาขา 00506102103
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
จํานวนรับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่กําหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. O-NET
40
%
2. คะแนน GAT
40
%
3. คะแนน PAT
20
%
ผู้สมัครต้องเลือกสอบ PAT รายละเอียดดังนี้ PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทางคณิตศาสตร์
PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
PAT 7.1 (รหัส 77) ภาษาฝรั่งเศส
PAT 7.2 (รหัส 78) ภาษาเยอรมัน
PAT 7.3 (รหัส 79) ภาษาญี่ปุ่น
PAT 7.4 (รหัส 80) ภาษาจีน
PAT 7.5 (รหัส 81) ภาษาอาหรับ
PAT 7.6 (รหัส 82) ภาษาบาลี
PAT 7.7 (รหัส 83) ภาษาเกาหลี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานที่ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดูรายละเอียดที่ www.arts.tu.ac.th.
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครสอบคัดเลือกที่พิมพ์ทาง Internet
2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา
4. ใบรายงานผลการเรียน พร้อมสําเนา
5. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี)
*โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต : 02-696-5218-20
www.arts.tu.ac.th.
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน | 1 6

คณะศิลปศาสตร์
รหัสสาขา 00506042103
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
จํานวนรับ 15 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ํากว่า 2.50
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. GPAX
20 %
2. คะแนน O-NET
30 % (ผู้สมัครต้องมีคะแนน O-NET วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่ต่ํากว่า 60 %)
3. คะแนน GAT
50 %
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานที่ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดูรายละเอียดที่ www.arts.tu.ac.th.
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครสอบคัดเลือกที่พิมพ์ทาง Internet
2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา
4. ใบรายงานผลการเรียน พร้อมสําเนา
5. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี)
*โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต : 02-696-5218-20
www.arts.tu.ac.th.

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน | 1 7

คณะศิลปศาสตร์
รหัสสาขา 00506072103
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จํานวนรับ 65 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ํากว่า 2.75
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. GAT (ภาษาอังกฤษ)
50
%
2. O-NET รวม
50
% (ผู้สมัครต้องมีคะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ 75% ขึ้นไป)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานที่ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดูรายละเอียดที่ www.arts.tu.ac.th.
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครสอบคัดเลือกที่พิมพ์ทาง Internet
2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา
4. ใบรายงานผลการเรียน พร้อมสําเนา
5. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี)
*โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต : 02-696-5218-20
www.arts.tu.ac.th.

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน | 1 8

คณะศิลปศาสตร์
รหัสสาขา 00506092103
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
จํานวนรับ 25 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษาฝรั่งเศส
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561 สายศิลป์ภาษาฝรั่งเศส
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ํากว่า 2.75
3. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ํากว่า 2.75
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. วิชาเฉพาะ
1.1 การเขียนภาษาฝรั่งเศส
30
%
1.2 การวัดความรูภ้ าษาฝรั่งเศสด้วยวิธีการสัมภาษณ์
30
%
2. คะแนน GAT (รหัส 85)
20
%
3. คะแนน PAT 7.1 (รหัส 77)
20
% (ผลคะแนนสอบต้องได้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60)
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.
มธ. เปิดรับสมัครสอบวันที่ 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.reg.tu.ac.th
วิชา การเขียนภาษาฝรั่งเศส
สอบวันที่ 9 มีนาคม 2562
เวลา 9.00 – 12.00 น.
วิชา การวัดความรู้ทางภาษาฝรั่งเศส ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ สอบวันที่ 10 มีนาคม 2562
เวลา 8.30 – 16.00 น.
เอกสารประกอบการสมัคร
ผู้สมัครต้องส่งคะแนน PAT 7.1 (รหัส 77) ภาษาฝรั่งเศส * โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารด้วย * ผู้สมัครสามารถส่ง
เอกสารด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ มายังงานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ที่อยู่ 99 หมู่ 18 ต. คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ภายในวันที่ 11 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานที่ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดูรายละเอียดที่ www.arts.tu.ac.th.
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครสอบคัดเลือกที่พิมพ์ทาง Internet
2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา
4. ใบรายงานผลการเรียน พร้อมสําเนา
5. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี)
6. เอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ (หากมี)
7. ใบแสดงผลสอบ PAT (ผลคะแนนสอบต้องได้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60)
*โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน | 1 9

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต : 02-696-5218-20
www.arts.tu.ac.th.

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562

คณะศิลปศาสตร์
รหัสสาขา 00506212103

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
(กลุม่ มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปนุ่ )

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน | 2 0

จํานวนรับ 30 คน

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่กําหนด
3. คุณสมบัติเฉพาะ ผู้สมัครสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นกลุม่ มีพื้น หมายถึง
ก. ผู้เรียนสายศิลป์ภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมปลาย หรือ
ข. ผู้ที่เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่นในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย หรือ
ค. ผู้ที่เคยไปอยู่และ/หรือศึกษาทีป่ ระเทศญี่ปุ่น ติดต่อกันนาน 6 เดือนขึ้นไป
*** ผู้สมัครที่แจ้งข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริง จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษา ***
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. GPAX
20%
2. คะแนน ONET
30%
3. คะแนน GAT
30%
4. คะแนน PAT 7.3 (ภาษาญี่ปุ่น)
20% (คะแนนมากกว่า 75% หรือ 225 คะแนน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานที่ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดูรายละเอียดที่ www.arts.tu.ac.th.
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครสอบคัดเลือกที่พิมพ์ทาง Internet
2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา
4. ใบรายงานผลการเรียน พร้อมสําเนา
5. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี)
6. เอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ (หากมี)
7. ใบแสดงผลสอบ PAT
8. ใบแสดงผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญีป่ ุ่น (JLPT) (หากมี)
*โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต : 02-696-5218-20 www.arts.tu.ac.th.
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562

คณะศิลปศาสตร์
รหัสสาขา 00506222103

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
(กลุม่ ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญีป่ ุ่น)

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน | 2 1

จํานวนรับ 15 คน

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่กําหนด
3. คุณสมบัติเฉพาะ ผู้สมัครสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นกลุม่ ไม่มีพื้น หมายถึง
ก. ไม่ใช่ผู้เรียนสายศิลป์ภาษาญี่ปนุ่ ในระดับมัธยมปลาย หรือ
ข. ไม่ได้เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่นในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย หรือ
ค. ไม่เคยไปอยู่และ/หรือศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น ติดต่อกันนาน 6 เดือนขึ้นไป
*** ผู้สมัครที่แจ้งข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริง จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษา ***
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. GPAX
10%
2. คะแนน ONET
30%
3. คะแนน GAT
50%
4. คะแนน PAT
10%
ผู้สมัครต้องเลือกสอบ PAT รายละเอียดดังนี้
PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทางคณิตศาสตร์
PAT 7.1 (รหัส 77) ภาษาฝรั่งเศส
PAT 7.2 (รหัส 78) ภาษาเยอรมัน
PAT 7.4 (รหัส 80) ภาษาจีน
PAT 7.5 (รหัส 81) ภาษาอาหรับ
PAT 7.6 (รหัส 82) ภาษาบาลี
PAT 7.7 (รหัส 83) ภาษาเกาหลี
หมายเหตุ นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในกลุ่มไม่มีพื้น ต้องเป็นนักศึกษาที่ไม่มีพื้นความรู้ภาษาญี่ปนุ่ มาก่อน
โดยไม่เลือกสอบ PAT 7.3 (รหัส 79) ภาษาญี่ปุ่นในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานที่ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดูรายละเอียดที่ www.arts.tu.ac.th.
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครสอบคัดเลือกที่พิมพ์ทาง Internet
2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา
4. ใบรายงานผลการเรียน พร้อมสําเนา
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน | 2 2

5. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี)
6. เอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ (หากมี)
7. ใบแสดงผลสอบ PAT
*โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต : 02-696-5218-20
www.arts.tu.ac.th.

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน | 2 3

คณะศิลปศาสตร์
รหัสสาขา 00506142103
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
จํานวนรับ 30 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ํากว่า 3.00
3. ผลสอบภาษาต่างประเทศ ผลสอบ HSK ระดับ 4 ขึ้นไป หรือ TOCFL ระดับ A1 ขึ้นไป
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. GPAX
15 %
2. คะแนน PAT 7.4 (รหัส 80) ภาษาจีน
25 % (กําหนดคะแนนขั้นต่ํา 75% หรือ 225 คะแนนขึ้นไป)
3. คะแนน 9 วิชาสามัญ
60 %
3.1 วิชาภาษาไทย
20 %
3.2 วิชาภาษาอังกฤษ
20 %
3.3 วิชาสังคมศึกษา
20 %
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานที่ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดูรายละเอียดที่ www.arts.tu.ac.th.
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครสอบคัดเลือกที่พิมพ์ทาง Internet
2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา
4. ใบรายงานผลการเรียน พร้อมสําเนา
5. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี)
6. เอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ (หากมี)
7. ใบแสดงผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 4 ขึ้นไป หรือ TOCFL ระดับ A1 ขึ้นไป
*โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต : 02-696-5218-20
www.arts.tu.ac.th.

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน | 2 4

คณะศิลปศาสตร์
รหัสสาขา 00506132103
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
จํานวนรับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ํากว่า 3.25
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. คะแนน GAT
50 %
2. คะแนน PAT 7.2 (รหัส 78) ภาษาเยอรมัน 50 %
เอกสารประกอบการสมัคร
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครดังนี้
1. ใบรายงานผลการเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา (มัธยม4-6) ไม่ต่ํากว่า 3.25 หรือ
2. เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันไม่น้อยกว่า 9 เดือน หรือ
3. ผ่านการสอบวัดระดับตามกรอบมาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศของสหภาพยุโรปในระดับ A2
4. สําเนาใบเสร็จชําระเงินค่าสมัคร TCAS รอบ 3
*** โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ ***
ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์มายัง งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต
ที่อยู่ 99 หมู่ 18 ต. คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ในช่วงการสมัคร TCAS รอบ 3
* หากไม่สามารถยื่นหลักฐานได้ทนั สาขาวิชาฯ จะตัดสิทธิการสมัครเข้าศึกษา *
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานที่ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดูรายละเอียดที่ www.arts.tu.ac.th.
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครสอบคัดเลือกที่พิมพ์ทาง Internet
2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา
4. ใบรายงานผลการเรียน พร้อมสําเนา
5. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี)
6. เอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ (หากมี)
7. ใบแสดงผลสอบวัดระดับตามกรอบมาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศของสหภาพยุโรปในระดับ A2 (หากมี)
* โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน | 2 5

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต : 02-696-5218-20
www.arts.tu.ac.th.

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

132/1043

กลับหน้าสารบัญ
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน | 2 6

คณะศิลปศาสตร์
รหัสสาขา 00506152103
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย
จํานวนรับ 15 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ํากว่า 2.75
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. คะแนน GAT
50
%
2. คะแนน PAT
50
%
ผู้สมัครต้องเลือกสอบ PAT รายละเอียดดังนี้ PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทางคณิตศาสตร์
PAT 7.1 (รหัส 77) ภาษาฝรั่งเศส
PAT 7.2 (รหัส 78) ภาษาเยอรมัน
PAT 7.3 (รหัส 79) ภาษาญี่ปุ่น
PAT 7.4 (รหัส 80) ภาษาจีน
PAT 7.5 (รหัส 81) ภาษาอาหรับ
PAT 7.6 (รหัส 82) ภาษาบาลี
PAT 7.7 (รหัส 83) ภาษาเกาหลี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานที่ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดูรายละเอียดที่ www.arts.tu.ac.th.
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครสอบคัดเลือกที่พิมพ์ทาง Internet
2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา
4. ใบรายงานผลการเรียน พร้อมสําเนา
5. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี)
6. เอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ (หากมี)
* โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต : 02-696-5218-20
www.arts.tu.ac.th.
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน | 2 7

คณะศิลปศาสตร์
รหัสสาขา 00506062103
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
จํานวนรับ 30 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ํากว่า 2.75
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. O-NET ภาษาอังกฤษ 40
% (ผู้สมัครต้องมีคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ เท่ากับหรือมากกว่า 80 %)
2. คะแนน GAT
40
%
3. GPAX
20
%
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานที่ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดูรายละเอียดที่ www.arts.tu.ac.th.
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครสอบคัดเลือกที่พิมพ์ทาง Internet
2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา
4. ใบรายงานผลการเรียน พร้อมสําเนา
5. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี)
6. เอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ (หากมี)
* โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต : 02-696-5218-20
www.arts.tu.ac.th.

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน | 2 8

คณะศิลปศาสตร์
รหัสสาขา 00506082103
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
จํานวนรับ 30 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ํากว่า 2.75
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. ผลสอบวิชาสามัญ
60 % ประกอบด้วย
1.1 วิชาภาษาไทย
30 % (ผู้สมัครจะต้องได้คะแนนวิชาภาษาไทย 80 คะแนนขึ้นไป)
1.2 วิชาสังคมศึกษา
10 %
1.3 วิชาภาษาอังกฤษ
20 %
2. คะแนน GAT ภาษาไทย
10 %
3. ผลสอบ O-NET ภาษาไทย
30 %
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานที่ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดูรายละเอียดที่ www.arts.tu.ac.th.
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครสอบคัดเลือกที่พิมพ์ทาง Internet
2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา
4. ใบรายงานผลการเรียน พร้อมสําเนา
5. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี)
* โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต : 02-696-5218-20
www.arts.tu.ac.th.

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562
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คณะศิลปศาสตร์
รหัสสาขา 00506122103
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมสิ ารสนเทศ
จํานวนรับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ํากว่า 2.50
3. สุขภาพ : ไม่มีอาการตาบอดหรือตาบอดสีทั้ง 2 ข้าง และไม่มีความพิการอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยผู้ที่ผ่านการ
คัดเลือกต้องนําใบรับรองแพทย์มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. GPAX 20%
2. O-NET 30%
3. GAT
30%
4. PAT 1 (รหัส 71) วัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ 20%
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 8.30 น. สถานที่ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ดูรายละเอียดที่ www.arts.tu.ac.th.
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครสอบคัดเลือกที่พิมพ์ทาง Internet
2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา
4. ใบรายงานผลการเรียน พร้อมสําเนา
5. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี)
6. ใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่าไม่มอี าการตาบอดหรือตาบอดสีทั้ง 2 ข้าง และไม่มีความพิการอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
*โปรดลงนามสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต : 02-696-5218-20
www.arts.tu.ac.th.

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

136/1043

กลับหน้าสารบัญ
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คณะศิลปศาสตร์
รหัสสาขา 00506171203

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
(โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน | 3 0

จํานวนรับ 85 คน

คุณสมบัตเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) เมื่อสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายต้องไม่ต่ํากว่า 2.75
เกณฑ์การคัดเลือก
สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ วิชาความรู้เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ปรนัยและอัตนัย) คิดเป็น
100 %
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.
มธ. เปิดรับสมัครสอบวันที่ 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.reg.tu.ac.th
วิชาความรู้เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ปรนัยและอัตนัย)
สอบวันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครสอบคัดเลือก ผ่านระบบ ทปอ. รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) ฉบับจริง (กรุณาสําเนาเก็บไว้เป็นหลักฐาน)
2. หลักฐานการชําระเงินค่าสมัครสอบ ฉบับจริง (กรุณาสําเนาเก็บไว้เป็นหลักฐาน)
3. สําเนาบัตรประชาชน (รับรองสําเนาถูกต้อง 1 ใบ)
4. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน 6 ภาค ระบุ “จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน” (ปพ.1) (รับรองสําเนาถูกต้อง 1 ใบ)
5. สําเนาใบประกาศนียบัตร จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.2) (รับรองสําเนาถูกต้อง 1 ใบ)
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ในช่วง
การรับสมัคร TCAS รอบ 3 ตามที่อยู่ สํานักงานโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ห้อง 103 ชั้น 1
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.
สถานที่ คณะศิลปศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์
เวลาการสอบสัมภาษณ์ เริ่มเวลา 9.00 น.
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้
2. Portfolio (ถ้ามี)
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (SEAS)
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โทร. 02-613-2599 / 02-613-2672 / 089-477-5123
Facebook : SEAS Thammasat / www.seas.arts.tu.ac.th
(ในวันและเวลาราชการ)
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คณะศิลปศาสตร์
รหัสสาขา 00506182203
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ)
จํานวนรับ 60 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
3. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ํากว่า 2.75
เกณฑ์การคัดเลือก
สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ โดยการทดสอบภาษาอังกฤษและการทดสอบความรู้เกีย่ วกับประเทศรัสเซีย และเครือรัฐเอกราช
คิดเป็น 100 %
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.
มธ. เปิดรับสมัครสอบวันที่ 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.reg.tu.ac.th
วิชาความรู้เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย และเครือรัฐเอกราช สอบวันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น.
เอกสารประกอบการสมัคร
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครดังต่อไปนี้
1. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ารวม 6 ภาคการศึกษา
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
3. สําเนาทะเบียนบ้าน
4. รูปถ่ายหน้าตรงถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว
*** โปรดลงนามสําเนาถูกต้องทุกฉบับ ***
ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง หรือ โดยส่งทางไปรษณีย์ มายังโครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์
มธ.ศูนย์รังสิต ที่อยู่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 8.30 น.
สถานที่ คณะศิลปศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจําตัวประชาชน
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต : 02-696-5663-4
www.arts.tu.ac.th. หรือ www.russianstudies-tu.com
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คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
รหัสสาขา 00507012193
หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต พื้นฐานวิทยาศาสตร์
จํานวนรับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ํากว่า 3.25
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
คะแนน GAT/PAT
GAT (กําหนดขั้นต่ํา 40%)
40%
PAT1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) (กําหนดขั้นต่ํา 25%)
60%
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เวลา 09.00 - 12.00 น.
การรายงานตัว เวลา 08.00 – 09.00 น.
สถานที่ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ กรอกข้อความชัดเจนและติดรูปเรียบร้อย พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัคร
2. บัตรประจําตัวประชาชน
3. สําเนาทะเบียนบ้าน
4. วุฒิบัตรการศึกษา ผูส้ ําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 ต้องนํา
• ระเบียนการแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่แสดงระดับผลการเรียนเฉลี่ย
(GPAX) โดยจะต้องให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายลงนามรับรองและประทับตราโรงเรียนด้วย
• หลักฐานใบประกาศนียบัตร (ถ้ามี)
5. ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนต้องนําสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบต่างด้าว หรือหลักฐานตามที่ทางราชการออกให้มา
แสดงว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย พร้อมนําหลักฐานต้นฉบับไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
6. รูปถ่ายสี สวมชุดเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1.5 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ติดใบประวัตินักศึกษา แจกเอกสารวัน
สอบสัมภาษณ์)
7. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผูม้ สี ิทธิ์สัมภาษณ์ และตรวจ
ร่างกายทางเว็บไซต์ http://mytcas.com
** ถ้าไม่นําหลักฐานทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น หรือแม้นําหลักฐานบางส่วนไปแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์จะไม่รับอนุญาตให้
เข้าสอบสัมภาษณ์ และถือว่าขาดสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.ศูนย์รังสิต : 0-2696-6210, 6267
www.jc.tu.ac.th
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน | 3 4

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
รหัสสาขา 00507012113
หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1
จํานวนรับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ํากว่า 3.25
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. คะแนน GAT/PAT
GAT (กําหนดขั้นต่ํา 40%)
50%
2. คะแนน 9 วิชาสามัญ (กําหนดขั้นต่ําวิชาละ 50%)
50%
 ภาษาไทย
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ภาษาอังกฤษ
 คณิตศาสตร์ 1 หรือ คณิตศาสตร์ 2
 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เวลา 09.00 - 12.00 น.
การรายงานตัว เวลา 08.00 – 09.00 น.
สถานที่ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ กรอกข้อความชัดเจนและติดรูปเรียบร้อย พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัคร
2. บัตรประจําตัวประชาชน
3. สําเนาทะเบียนบ้าน
4. วุฒิบัตรการศึกษา ผูส้ ําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 ต้องนํา
• ระเบียนการแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่แสดงระดับผลการเรียนเฉลี่ย
(GPAX) โดยจะต้องให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายลงนามรับรองและประทับตราโรงเรียนด้วย
• หลักฐานใบประกาศนียบัตร (ถ้ามี)
5. ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนต้องนําสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบต่างด้าว หรือหลักฐานตามที่ทางราชการออกให้มา
แสดงว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย พร้อมนําหลักฐานต้นฉบับไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
6. รูปถ่ายสี สวมชุดเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1.5 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ติดใบประวัตินักศึกษา แจกเอกสารวัน
สอบสัมภาษณ์)
7. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผูม้ สี ิทธิ์สัมภาษณ์ และตรวจ
ร่างกายทางเว็บไซต์ http://mytcas.com/
** ถ้าไม่นําหลักฐานทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น หรือแม้นําหลักฐานบางส่วนไปแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์จะไม่รับอนุญาตให้
เข้าสอบสัมภาษณ์ และถือว่าขาดสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน | 3 5

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.ศูนย์รังสิต : 0-2696-6210, 6267
www.jc.tu.ac.th

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน | 3 6

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
รหัสสาขา 00507012123
หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2
จํานวนรับ 40 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ํากว่า 3.25
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
คะแนน GAT/PAT
GAT (กําหนดขั้นต่ํา 40%)
40%
PAT7 (ความถนัดทางภาษา) (กําหนดขั้นต่ํา 50%)
60%
 PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
 PAT7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
 PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปนุ่
 PAT7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
 PAT7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เวลา 09.00 - 12.00 น.
การรายงานตัว เวลา 08.00 – 09.00 น.
สถานที่ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ กรอกข้อความชัดเจนและติดรูปเรียบร้อย พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัคร
2. บัตรประจําตัวประชาชน
3. สําเนาทะเบียนบ้าน
4. วุฒิบัตรการศึกษา ผูส้ ําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 ต้องนํา
• ระเบียนการแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่แสดงระดับผลการเรียนเฉลี่ย
(GPAX) โดยจะต้องให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายลงนามรับรองและประทับตราโรงเรียนด้วย
• หลักฐานใบประกาศนียบัตร (ถ้ามี)
5. ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนต้องนําสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบต่างด้าว หรือหลักฐานตามที่ทางราชการออกให้มา
แสดงว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย พร้อมนําหลักฐานต้นฉบับไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
6. รูปถ่ายสี สวมชุดเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1.5 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ติดใบประวัตินักศึกษา แจกเอกสารวัน
สอบสัมภาษณ์)
7. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผูม้ สี ิทธิ์สัมภาษณ์ และตรวจ
ร่างกายทางเว็บไซต์ http://mytcas.com
** ถ้าไม่นําหลักฐานทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น หรือแม้นําหลักฐานบางส่วนไปแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์จะไม่รับอนุญาตให้
เข้าสอบสัมภาษณ์ และถือว่าขาดสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน | 3 7

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.ศูนย์รังสิต : 0-2696-6210, 6267
www.jc.tu.ac.th

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน | 3 8

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
รหัสสาขา 00508012103
หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและ จํานวนรับ 80 คน
มานุษยวิทยา
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ํากว่า 2.50
3. อื่นๆ
3.1 กรณีที่ได้ศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนมาจากต่างประเทศ ขณะที่กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
ต้องมีใบแสดงผลการเรียนของสถานศึกษาที่ไปศึกษาแลกเปลี่ยน มายื่นในวันสมัครสอบพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครอื่นๆ ตามที่กําหนด
3.2 ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET) 5 วิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ โดยให้ใช้คะแนนของปีการศึกษา 2560 หรือของปีการศึกษา 2561
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. คะแนนสะสมตลอดหลักสูตร GPAX
20 %
2. คะแนนความถนัดทั่วไป (GAT)
50 %
3. คะแนนการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) 30 %
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 8.30 – 10.00 น. สถานที่ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.ศูนย์รังสิต
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ พร้อมฉบับสําเนา (รับรองสําเนาถูกต้อง) 1 ชุด
2. หนังสือรับรองผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) พร้อม ฉบับสําเนาที่รับรองความถูกต้อง 1 ชุด
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) ที่สถานศึกษาออกให้พร้อมตราประทับของโรงเรียน
พร้อมฉบับสําเนาที่รับรองความถูกต้อง 1 ชุด
4. ทะเบียนบ้าน และฉบับสําเนารับรองความถูกต้อง 1 ชุด
5. บัตรประจําตัวประชาชน และฉบับสําเนารับรองความถูกต้อง 1 ชุด
6. ใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี) และฉบับสําเนารับรองความถูกต้อง 1 ชุด
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.ศูนย์รังสิต : 02-696 5814, 02-6965821, 02-6965835
www.socanth.tu.ac.th
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
รหัสสาขา 00508022203
หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม จํานวนรับ 80 คน
(โครงการพิเศษ)
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ํากว่า 2.50
3. อื่นๆ
3.1 กรณีที่ได้ศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนมาจากต่างประเทศ ขณะที่กาลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
ต้องมีใบแสดงผลการเรียนของสถานศึกษาที่ไปศึกษาแลกเปลี่ยน มายื่นในวันสมัครสอบพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครอื่นๆ ตามที่กําหนด
3.2 ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET) 5 วิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ โดยให้ใช้คะแนนของปีการศึกษา 2560 หรือของปีการศึกษา 2561
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. คะแนนสะสมตลอดหลักสูตร GPAX
20 %
2. คะแนนความถนัดทั่วไป (GAT)
50 %
3. คะแนนการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) 30 %
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 12.30 – 14.00 น. สถานที่ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.ศูนย์รังสิต
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ พร้อมฉบับสําเนา (รับรองสําเนาถูกต้อง) 1 ชุด
2. หนังสือรับรองผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) พร้อมฉบับสําเนาที่รับรองความถูกต้อง 1 ชุด
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) ที่สถานศึกษาออกให้พร้อมตราประทับของโรงเรียน
พร้อมฉบับสําเนาที่รับรองความถูกต้อง 1 ชุด
4. ทะเบียนบ้าน และฉบับสําเนารับรองความถูกต้อง 1 ชุด
5. บัตรประจําตัวประชาชน และฉบับสําเนารับรองความถูกต้อง 1 ชุด
6. ใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี) และฉบับสําเนารับรองความถูกต้อง 1 ชุด
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.ศูนย์รังสิต : 02-696 5814, 02-6965821, 02-6965835
www.socanth.tu.ac.th
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสสาขา 00509032103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
จํานวนรับ 50 คน
รหัสสาขา 00509042103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
จํานวนรับ 40 คน
รหัสสาขา 00509122103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
จํานวนรับ 35 คน
รหัสสาขา 00509102103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
จํานวนรับ 40 คน
รหัสสาขา 00509052103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
จํานวนรับ 40 คน
รหัสสาขา 00509082103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
จํานวนรับ 25 คน
รหัสสาขา 00509092103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
จํานวนรับ 45 คน
รหัสสาขา 00509112103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
จํานวนรับ 40 คน
รหัสสาขา 00509142103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
จํานวนรับ 40 คน
รหัสสาขา 00509152103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
จํานวนรับ 25 คน
รหัสสาขา 00509182103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
จํานวนรับ 25 คน
รหัสสาขา 00509172103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
จํานวนรับ 30 คน
รหัสสาขา 00509162103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
จํานวนรับ 25 คน
รหัสสาขา 00509312103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร
จํานวนรับ 25 คน
รหัสสาขา 00509292203 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (โครงการพิเศษ)
จํานวนรับ 45 คน
รหัสสาขา 00509282203 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
จํานวนรับ 35 คน
รหัสสาขา 00509202203 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ
จํานวนรับ 40 คน
(หลักสูตรตรีควบโท) (โครงการพิเศษ)
รหัสสาขา 00509252203 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ)
จํานวนรับ 35 คน
รหัสสาขา 00509302203 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล
จํานวนรับ 40 คน
(โครงการพิเศษ)
รหัสสาขา 00509322203 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและ
จํานวนรับ 20 คน
การแปรรูปเคมีชีวภาพ (โครงการพิเศษ)
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เท่านั้น
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561 สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เท่านั้น
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่กําหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. GPAX
20 %
2. ONET
30 %
3. GAT (รหัส 85)
10 %
4. PAT 1 (รหัส 71)
10 %
5. PAT 2 (รหัส 72)
30 %
6. สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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ยกเว้น สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ องค์ประกอบวิชาและค่าน้าํ หนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการ
คัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. GPAX
20 %
2. ONET
30 %
3. GAT (รหัส 85)
10 %
4. PAT 1 (รหัส 71)
10 %
5. PAT 2 (รหัส 72)
20 %
6. PAT 3 (รหัส 73)
10 %
7. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 08.30 – 11.00 น. สถานที่ อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ศูนย์รังสิต
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจําตัวประชาชน
2. วุฒิการศึกษา
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ – สกุล
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานวิชาการและกิจการนักศึกษา ศูนย์รังสิต : 02-564-4440-59 ต่อ 2020, 2045
www.sci.tu.ac.th
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสสาขา 00509012103
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
จํานวนรับ 30 คน
รหัสสาขา 00509272203
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
จํานวนรับ 20 คน
(โครงการพิเศษ)
รหัสสาขา 00509133103
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
จํานวนรับ 5 คน
(ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลําปาง)
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ดังนี้
2.1 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ไม่กําหนด GPAX
2.2 ผูส้ ําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายคณิตสาสตร์ – อังกฤษ ต้องไม่ต่ํากว่า 2.75
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. GPAX
20 %
2. ONET
30 %
3. GAT (รหัส 85)
10 %
4. PAT 1 (รหัส 71)
10 %
5. PAT 2 (รหัส 72)
30 %
6. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 08.30 – 11.00 น.
สถานที่ ศูนย์รังสิต อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ศูนย์รังสิต
ศูนย์ลําปาง อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจําตัวประชาชน
2. วุฒิการศึกษา
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ – สกุล
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานวิชาการและกิจการนักศึกษา ศูนย์รังสิต : 02-564-4440-59 ต่อ 2020, 2045
www.sci.tu.ac.th
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คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัสสาขา 00510022103
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
จํานวนรับ 20 คน
รหัสสาขา 00510032103
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
จํานวนรับ 25 คน
รหัสสาขา 00510042103
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
จํานวนรับ 12 คน
รหัสสาขา 00510052103
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
จํานวนรับ 12 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561 สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ํากว่า 2.75
3. สุขภาพ : ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพจิตดีไม่มีความพิการทีจ่ ะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
4. อื่นๆ : ผู้สมัครต้องเป็นผู้ตั้งใจทีจ่ ะเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1 รหัส 71)
50 %
2. ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3 รหัส 73)
50 %
ทั้งนี้ คะแนนแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ํากว่าร้อยละ 30 ของคะแนนเต็ม
หมายเหตุ : การประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะเรียงตามลําดับคะแนนรวมของ PAT 1 และ PAT 3 จากมากไปหา
น้อย ตามจํานวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.
สถานที่ อาคารอํานวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. รูปถ่ายสี/ขาวดํา ขนาด 1.5 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา)
2. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
3. สําเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร
4. สําเนาทะเบียนบ้านผูส้ มัคร
5. ใบรับรองแพทย์ที่เป็นโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน (ยกเว้นคลินิก)
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต : 02-.5643001-9 ต่อ 3012 3013 3212 3024
www.engr.tu.ac.th เลือก งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ
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คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัสสาขา 00510122203
รหัสสาขา 00510132203
รหัสสาขา 00510114203

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน : TEP
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : TEPE (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
(โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ : AUTO
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (โครงการพิเศษ)
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จํานวนรับ 42 คน
จํานวนรับ 10 คน
จํานวนรับ 5 คน

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. มีผลการเรียนและเกณฑ์คะแนนขั้นต่ํา ดังนี้
2.1 มีผลการเรียนดีและมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ
• ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา สําหรับการจัดการศึกษา 2 ภาคต่อปี (แบบทวิภาค)
ไม่น้อยกว่า 3.00 (จากระบบ 4.00) หรือ ร้อยละ 75 และ ภาษาอังกฤษ (ตามเกณฑ์ข้อที่ 3) หรือ
• ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 7 ภาคการศึกษา สําหรับการจัดการศึกษา 3 ภาคต่อปี (แบบไตรภาค)
ไม่น้อยกว่า 3.00 (จากระบบ 4.00) หรือ ร้อยละ 75 และ ภาษาอังกฤษ (ตามเกณฑ์ข้อที่ 3)
*ไม่รวมภาคการศึกษาทีไ่ ปศึกษาต่างประเทศกรณีโครงการแลกเปลี่ยน
หรือ
2.2 มีคะแนนมาตรฐาน 3 หมวดวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ดังนี้
หมวดคณิตศาสตร์ ยื่นคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
• PAT1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) อย่างน้อย 35%
• SAT II (Mathematics I หรือ II ) อย่างน้อย 600 คะแนน
• GCSE หรือ IGCSE (Mathematics) เกรด B ขึ้นไป
• GCE “O” level เกรด B ขึ้นไป
• GCE ‘A’ level หรือ GCE ‘AS’ (Mathematics) เกรด C ขึ้นไป
• GED (Mathematics) อย่างน้อย 650 คะแนน
• New GED (Mathematics) อย่างน้อย 160 คะแนน
• IB Diploma (Mathematics) ไม่ต่ํากว่า 5
• ACT ไม่ตา่ํ กว่า 19
หมวดวิทยาศาสตร์ ยื่นคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
• PAT2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) อย่างน้อย 35%
• SAT II (Physics หรือ Chemistry ) อย่างน้อย 600 คะแนน
• GCSE หรือ IGCSE (Physics หรือ Chemistry หรือ Co-Science) เกรด B ขึ้นไป
• GCE “O” level เกรด B ขึ้นไป
• GCE ‘A’ level หรือ GCE ‘AS’ (Physics หรือ Chemistry หรือ Co-Science) เกรด C ขึ้นไป
• GED (Science) อย่างน้อย 650 คะแนน
• New GED (Science) อย่างน้อย 160 คะแนน
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• IB Diploma (Physics หรือ Chemistry) ไม่ต่ํากว่า 5
• ACT ไม่ตา่ํ กว่า 19
หมวดภาษาอังกฤษ ยื่นคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง (ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร) ดังนี้
• O-NET ได้แก่วิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 45%
• IELTS ต้องมีผลคะแนนรวมตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป โดยแต่ละทักษะต้องไม่ต่ํากว่า 4.0
• TOEFL ตั้งแต่ 61 คะแนนขึ้นไป (Internet-based)
• TU-GET (PB) ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป หรือ TU-GET (CBT) ตั้งแต่ 69 ขึ้นไป
• CU-TEP ตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป เทียบเท่าคะแนน TOEFL (Paper-based) ไม่ตา่ํ กว่า 500
• SAT (Critical Reading or Evidence-based Reading and Writing) ตั้งแต่ 400 ขึ้นไป
• ACT (English & Reading) ไม่นอ้ ยกว่า 16
หรือ
2.3 มีผลสอบวิชาเฉพาะ ผู้สมัครสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนของทุกหลักสูตร ต้องมีผลสอบ Basic Engineering
and Sciences Examination ระดับ “C”และผูส้ มัครสอบคัดเลือกโดยการขอรับทุนการศึกษาเฉพาะหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาคภาษาอังกฤษ (TEPE) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (ภาคภาษาอังกฤษ) (AUTO) ต้องมีผลสอบ
Basic Engineering and Sciences Examination ระดับ “B”
3. คะแนนภาษาอังกฤษ ดังนี้
ยื่นคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง (ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร) ดังนี้
• O-NET ได้แก่วิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 45%
• IELTS ต้องมีผลคะแนนรวมตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป โดยแต่ละทักษะต้องไม่ต่ํากว่า 4.0
• TOEFL ตั้งแต่ 61 คะแนนขึ้นไป (Internet-based)
• TU-GET (PB) ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป หรือ TU-GET (CBT) ตั้งแต่ 69 ขึ้นไป
• CU-TEP ตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป เทียบเท่าคะแนน TOEFL (Paper-based) ไม่ตา่ํ กว่า 500
• SAT (Critical Reading or Evidence-based Reading and Writing) ตั้งแต่ 400 ขึ้นไป
• ACT (English & Reading) ไม่นอ้ ยกว่า 16
เกณฑ์การคัดเลือก
พิจารณาจาก 4 ช่องทาง ประกอบด้วย
1. พิจารณาผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ผลคะแนนมาตรฐานหมวดวิชาภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ หรือ
2. พิจารณาผลคะแนนมาตรฐานหมวดวิชาคณิตศาสตร์ หมวดวิทยาศาสตร์ หมวดภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ หรือ
3. พิจารณาจากผลคะแนนสอบ Basic Engineering and Sciences Examination และสอบสัมภาษณ์
4. หากเกิดปัญหาอื่นใด คําตัดสินและการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานบริหารโครงการ TEP-TEPE ถือเป็นที่สิ้นสุด
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.
มธ. เปิดรับสมัครสอบวันที่ 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.reg.tu.ac.th
วิชา Basic Engineering and Sciences Examination สอบวันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 9.00–12.00 และ 13.30–15.30 น.
สถานที่ อาคารอํานวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารประกอบการสมัคร
1. รูปถ่ายสี/ขาวดํา ขนาด 1.5 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา)
2. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
3. ประกาศนียบัตรสําเร็จการศึกษา หรือประกาศนียบัตรของคะแนนมาตรฐาน (กรณีนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียน
นานาชาติหรือ โรงเรียนในต่างประเทศ)
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4. คะแนนมาตรฐานด้านวิชาการ
5. คะแนนมาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษ
6. เอกสารระบุตัวตนผูส้ มัคร ได้แก่ สําเนาบัตรประขาชน (หรือ Passport สําหรับนักศึกษาต่างชาติ) สําเนาทะเบียนบ้าน
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่ https://goo.gl/forms/3hiOMH8hIqbs6Swh1 โดยอัพโหลดไฟล์เอกสารใน
รูปแบบ PDF
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.
สถานที่ อาคารอํานวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัคร (ประวัติ) ที่พิมพ์ผ่านระบบรับสมัครพร้อมติดรูปถ่าย 1.5 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริงพร้อมสําเนา
3. ประกาศนียบัตรสําเร็จการศึกษา (กรณีนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติหรือ โรงเรียนในต่างประเทศ)
ฉบับจริงพร้อมสําเนา
4. คะแนนมาตรฐานด้านวิชาการ ฉบับจริงพร้อมสําเนา
5. คะแนนมาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษ ฉบับจริงพร้อมสําเนา
6. เอกสารระบุตัวตนผูส้ มัคร ได้แก่ สําเนาบัตรประขาชน (หรือ Passport สําหรับนักศึกษาต่างชาติ) สําเนาทะเบียนบ้าน
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน และ โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต : 02-5643001 – 9 ต่อ 3256, 3027-8, 3196
www.tep.engr.tu.ac.th, email: tep_info@engr.tu.ac.th
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คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัสสาขา 00510072203 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหาร
จํานวนรับ 20 คน
การก่อสร้าง : EBM (โครงการพิเศษ)
รหัสสาขา 00510082203 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ
จํานวนรับ 20 คน
: iPEN-iEE (โครงการพิเศษ)
รหัสสาขา 00510092203 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ : Soft-en
จํานวนรับ 20 คน
(โครงการพิเศษ)
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561 (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่น้อยกว่า 2.50
3. สุขภาพ : แข็งแรงไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. GAT
20
%
2. คะแนน PAT 1
40
%
3. คะแนน PAT 3
40
%
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 08.30 – 09.00 น. สถานที่ อาคารอํานวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัคร 2. สําเนาบัตรประชาชน
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต โครงการ TU-PINE: 0 2564 3001-9 ต่อ 3250
www.tupine.engr.tu.ac.th
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คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัสสาขา 00510104203 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ :
จํานวนรับ 10 คน
V-TECH (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์พัทยา)
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช. ช่างอุตสาหกรรม
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่น้อยกว่า 2.50
3. สุขภาพ : แข็งแรงไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. GAT
20
%
2. คะแนน PAT 1
40
%
3. คะแนน PAT 3
40
%
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 08.30 – 09.00 น. สถานที่ อาคารอํานวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัคร 2. สําเนาบัตรประชาชน
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต โครงการ TU-PINE: 0 2564 3001-9 ต่อ 3250
www.tupine.engr.tu.ac.th
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คณะสหเวชศาสตร์
รหัสสาขา 00512012103
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
จํานวนรับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561 สายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่กําหนด
3. สุขภาพ
3.1 ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาโดยผ่านการตรวจ FARNSWORTH D 15hue test ซึ่งผลการ
ตรวจจะต้องไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่า หรือเท่ากับ 10 เส้น ที่ถือว่าเป็นตาบอดสีขั้นรุนแรงตามแนทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัย
จักษุแพทย์แห่งประเทศไทยโดยนําผลการตรวจ หรือใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐมาประกอบการสมัคร
3.2 ไม่มีความพิการจนเป็นอุปสรรคในการใช้มือทั้งสองข้าง
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. คะแนน GAT
40%
2. คะแนน PAT2
60%
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 08.30 – 12.00 น. สถานที่ ชั้น 2 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. สําเนาบัตรประชาชน
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 สายสามัญแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รวม 6 ภาคการศึกษา)
3. ใบแจ้งผลคะแนน GAT/PAT
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะสหเวชศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต : 02-986-9213 ต่อ 7216
www.allied.tu.ac.th
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กลับหน้าสารบัญ
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน | 5 0

คณะสหเวชศาสตร์
รหัสสาขา 00512022103
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
จํานวนรับ 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561 สายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ํากว่า 3.00
3. สุขภาพ : ควรมีความสูงไม่น้อยกว่า 155 ซม. เพื่อให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. คะแนน GAT
20 %
2. คะแนน PAT2
40 %
3. คะแนน 7 วิชาสามัญ
40 %
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 08.30 – 12.00 น. สถานที่ ชั้น 2 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. สําเนาบัตรประชาชน
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 สายสามัญแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รวม 6 ภาคการศึกษา)
3. ใบแจ้งผลคะแนน GAT/PAT
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะสหเวชศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต : 02-986-9213 ต่อ 7323
www.allied.tu.ac.th
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กลับหน้าสารบัญ
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน | 5 1

คณะสหเวชศาสตร์
รหัสสาขา 00512082203
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ)
จํานวนรับ 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561 สายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ํากว่า 3.00
3. สุขภาพ เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค
4. อื่นๆ
4.1 ต้องเป็นนักเรียนที่มีภมู ิลําเนาตามสําเนาทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันที่สมัครภายในเขตพืน้ ที่จังหวัดชลบุรี และ
จังหวัดนครราชสีมา
4.2 ผูส้ มัครต้องผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติตามโครงการคัดเลือกของกระทรวงสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลต้นสังกัด
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. คะแนน GAT (รหัส 85)
30 %
2. คะแนน PAT 1 (รหัส 71)
20 %
3. คะแนน PAT 2 (รหัส 72)
50 %
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลต้นสังกัด (เฉพาะนักเรียนในพื้นที่)
2. ใบแจ้งผลคะแนน GAT/PAT
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยจัดทําเอกสารในรูปแบบ PDF และส่งมาที่ e-mail: rttuofficial@gmail.com
(หมดเขตวันสุดท้ายที่ปดิ รับสมัคร)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 08.30 – 12.00 น. สถานที่ ชั้น 2 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. สําเนาบัตรประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบ้าน
3. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 สายสามัญแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รวม 6 ภาคการศึกษา)
4. ใบแจ้งผลคะแนน GAT/PAT
5. ใบรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลต้นสังกัด (เฉพาะนักเรียนในพื้นที่)
5.1 นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีให้รับใบรับรองได้ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
5.2 นักเรียนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาให้รับใบรับรองได้ที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

158/1043

กลับหน้าสารบัญ
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน | 5 2

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะสหเวชศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต : 02-986-9213 ต่อ 7233
www.allied.tu.ac.th
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กลับหน้าสารบัญ
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562
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คณะพยาบาลศาสตร์
รหัสสาขา 00514022103
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (กลุ่มทีข่ อรับทุน)
จํานวนรับ 30 คน
รหัสสาขา 00514012103
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (กลุ่มที่ไม่ขอรับทุน)
จํานวนรับ 30 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561 สายสามัญ แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ํากว่า 2.75
3. การตรวจสุขภาพ : ให้นําผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ โดยพิมพ์แบบรายงานผล
การตรวจสุขภาพ จาก www.nurse.tu.ac.th ระบุผลการตรวจร่างกาย ดังนี้
3.1 ตรวจเลือด (CBC และ ไวรัสตับอักเสบ B) และแนบผลทางปฏิบัติการ
3.2 ตรวจปัสสาวะ (UA และ Amphetamine) และแนบผลทางปฏิบัติการ
3.3 ตรวจเอกซเรย์ปอด (แนบผลเอกซเรย์ ไม่ต้องนําฟิล์มเอกซเรย์มา)
3.4 ตรวจตาบอดสี
3.5 ตรวจการมองเห็น (VA)
4. อื่นๆ : ผู้สมัครขอรับทุน จะได้รับทุนดังนี้
4.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาจํานวน 80,000 บาท/ปี เป็นเวลา 4 ปี และปฏิบัติงานชดใช้ทุน 2 เท่า
(8 ปี) ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
4.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทําสัญญาขอรับทุนกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติทันทีภายหลังประกาศรายชื่อผู้
มีสิทธิ์เข้าศึกษา และไม่สามารถยกเลิกการขอรับทุนได้
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. คะแนนความถนัดทั่วไป (GAT รหัส 85)
60%
2. คะแนนความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2 รหัส 72) 40%
3. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว 8.30 – 10.00 น.
สถานที่ ณ ห้อง 219 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัคร (ประวัติ) ที่พิมพ์ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต (ผ่านระบบ ทปอ.)
2. ผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ (พิมพ์แบบฟอร์มใน www.nurse.tu.ac.th)
3. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผูส้ มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
4. วุฒิการศึกษา ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้องจํานวน 1 ฉบับ (ตามคุณสมบัติเฉพาะที่คณะกําหนด)
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน | 5 4

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะพยาบาลศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต : 02-9869213 ต่อ 7323 , 7397
www.nurse.tu.ac.th , bnuch@nurse.tu.ac.th

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562
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คณะศิลปกรรมศาสตร์
รหัสสาขา 00515012103
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคอน
จํานวนรับ 35 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ํากว่า 2.50
2.1 ผู้ที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่ตา่ํ กว่า 2.50 หรือ
2.2 ผู้ที่สําร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.50
3. สุขภาพ : เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. วิชาความถนัดทางการละคอน
40 %
2. คะแนน GAT
20 %
3. สอบปฏิบัติการแสดง (Audition) 30 %
4. สอบสัมภาษณ์
10 %
ข้อมูลการรับสมัครสอบวิชาเฉพาะของ มธ.
มธ. เปิดรับสมัครสอบวิชาเฉพาะวันที่ 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.reg.tu.ac.th
วิชาความถนัดทางการละคอน
สอบวันที่ 9 มีนาคม 2562
เวลา 09.00-12.00 น.
ทั้งนี้ คณะจะคัดเลือกผู้สอบผ่านวิชาเฉพาะความถนัดทางการละคอนจํานวน 100 คน เพื่อมีสิทธิ์เข้าสอบปฏิบัติการแสดง
(Audition) ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติการแสดง (Audition) ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 ทางเว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์
www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/ และสอบปฏิบัติการแสดง (Audition) ในวันเสาร์ที่ 23 – วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 9.00 น. สถานที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบแจ้งผลคะแนน (GAT 85) พิมพ์จากเว็บไซต์ สทศ.
2. ใบรับรองผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 5 ภาคการศึกษา สําหรับผู้ที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
หรือใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา สําหรับผู้ทสี่ าํ เร็จศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
ไม่ต่ํากว่า 2.50
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รงั สิต : 02-696-6249
www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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คณะศิลปกรรมศาสตร์
รหัสสาขา 00515022103 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ จํานวนรับ 20 คน
วิชาเอกสิ่งทอ
รหัสสาขา 00515032103 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ จํานวนรับ 20 คน
วิชาเอกแฟชั่น
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ํากว่า 2.50
2.1 ผู้ที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.50 หรือ
2.2 ผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.50
3. สุขภาพ : ผู้สมัครต้องไม่มีอาการตาบอดสี ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเชิงปฏิบตั ิการออกแบบ โดยต้องมี
ใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐ) มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
4. อื่นๆ : ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
วิชาเอกสิ่งทอ
วิชาเอกแฟชั่น
1. ความถนัดทั่วไป (GAT 85)
20%
1. ความถนัดทั่วไป (GAT 85)
20%
2. วิชาวาดเส้นเพื่อออกแบบสิ่งทอ
35%
2. วิชาวาดเส้นเพื่อออกแบบแฟชั่น 35%
3. วิชาความถนัดทางออกแบบสิ่งทอ 35%
3. วิชาความถนัดทางออกแบบแฟชั่น 35%
4. สอบสัมภาษณ์
10%
4. สอบสัมภาษณ์
10%
ข้อมูลการรับสมัครสอบวิชาเฉพาะของ มธ.
มธ. เปิดรับสมัครสอบวิชาเฉพาะวันที่ 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.reg.tu.ac.th
วิชาเอกสิ่งทอ
วิชาเอกแฟชั่น
1. วิชาวาดเส้นเพื่อออกแบบสิ่งทอ
1. วิชาวาดเส้นเพื่อออกแบบแฟชั่น
สอบวันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
สอบวันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
2. วิชาความถนัดทางออกแบบสิ่งทอ
2. วิชาความถนัดทางออกแบบแฟชั่น
สอบวันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น.
สอบวันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
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สอบสัมภาษณ์
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 9.00 น. สถานที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบแจ้งผลคะแนน (GAT 85) พิมพ์จากเว็บไซต์ สทศ.
2. ใบรับรองผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 5 ภาคการศึกษา สําหรับผู้ที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
หรือใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา สําหรับผู้ทสี่ าํ เร็จศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
ไม่ต่ํากว่า 2.50
3. ใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐ) เท่านั้น
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต : 02-696-6249
www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/
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คณะศิลปกรรมศาสตร์
รหัสสาขา 00515043103

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
(ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลําปาง)

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน | 5 8

จํานวนรับ 5 คน

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ํากว่า 2.50
2.1 ผู้ที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.50 หรือ
2.2 ผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.50
3. สุขภาพ : ผู้สมัครต้องไม่มีอาการตาบอดสี ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเชิงปฏิบตั ิการออกแบบ โดยต้องมี
ใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐ) มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
4. อื่นๆ : ผู้สมัครต้องมีความถนัดและสนใจในวิชาศิลปะและการออกแบบ
เกณฑ์การคัดเลือก
1. วิชาวาดเส้นเพื่อการออกแบบ
50%
2. วิชาความถนัดทางออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 50%
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.
มธ. เปิดรับสมัครสอบวันที่ 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.reg.tu.ac.th
วิชาวาดเส้นเพื่อการออกแบบ
สอบวันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. และ
วิชาความถนัดทางออกแบบหัตถอุตสาหกรรม สอบวันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 9.00 น.
สถานที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบรับรองผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 5 ภาคการศึกษา สําหรับผู้ที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
หรือใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา สําหรับผู้ทสี่ าํ เร็จศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
ไม่ต่ํากว่า 2.50
2. ใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐ)
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต : 02-696-6249 มธ.ศูนย์ลําปาง : 054-237-999 ต่อ 5403
www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
รหัสสาขา 00516012203
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (โครงการพิเศษ) จํานวนรับ 99 คน
รหัสสาขา 00516032203
หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
จํานวนรับ 39 คน
รหัสสาขา 00516052203
หลักสูตรภูมสิ ถาปัตยกรรมบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
จํานวนรับ 25 คน
รหัสสาขา 00516022203
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนา
จํานวนรับ 41 คน
อสังหาริมทรัพย์ (โครงการพิเศษ)
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ํากว่า 2.75
2.1 ผูส้ มัครต้องเป็นผู้ทสี่ ําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ และต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลีย่ สะสม
ตั้งแต่ชั้น ม.4 – ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.75
2.2 ผูส้ มัครทีส่ ําเร็จการศึกษาแล้วจะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.75
3. สุขภาพ : มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
4. อื่นๆ : ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. GPAX
20%
2. O-NET
30%
3. GAT
10%
4. PAT 4
40%
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 08:00 – 09:00 น. สถานที่ อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. ศูนย์รังสิต
สอบสัมภาษณ์ เวลา 09:00 – 12:00 น.
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัคร เว็ปไซต์ http://mytcas.com
2. วุฒิการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผูส้ มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
4. บัตรประจําตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
5. ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผูส้ มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
6. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว /2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป (ห้ามใช้รูปถ่ายสติกเกอร์
และรูปถ่ายจากการสแกน)
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562
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ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. ศูนย์รังสิต : 02-986-9606, 02-986-9030 ต่อ 3014, 3016
www.tds.tu.ac.th e-mail: admission@ap.tu.ac.th
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กลับหน้าสารบัญ
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
รหัสสาขา 00516042203
หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน | 6 1

จํานวนรับ 44 คน

 ปวช.
 ปวส.
 กศน.

2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ํากว่า 2.75
2.1 ผูส้ มัครต้องเป็นผู้ทสี่ ําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ และต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลีย่ สะสม
ตั้งแต่ชั้น ม.4 – ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.75
2.2 ผูส้ มัครทีส่ ําเร็จการศึกษาแล้วจะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.75
3. สุขภาพ : มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
4. อื่นๆ : ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. GPAX
20%
2. O-NET
30%
3. GAT
50%
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 08:00 – 09:00 น. สถานที่ อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. ศูนย์รังสิต
สอบสัมภาษณ์ เวลา 09:00 – 12:00 น.
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัคร เว็ปไซต์ http://mytcas.com/
2. วุฒิการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผูส้ มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
4. บัตรประจําตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
5. ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผูส้ มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
6. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว /2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป (ห้ามใช้รูปถ่ายสติกเกอร์
และรูปถ่ายจากการสแกน)
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. ศูนย์รังสิต : 02-986-9606, 02-986-9030 ต่อ 3014, 3016
www.tds.tu.ac.th e-mail: admission@ap.tu.ac.th
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
รหัสสาขา 00516072203
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และ
จํานวนรับ 40 คน
เทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (โครงการพิเศษ)
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ํากว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผู้สมัครที่มีผลการเรียนสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.0 ขึ้นไป
 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา (สําหรับโรงเรียนที่มี 2 ภาคการศึกษา) หรือ
ผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษา (สําหรับโรงเรียนที่มี 3 ภาคการศึกษา)
 ยื่นคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- TU-GET ไม่ต่ํากว่า 500 คะแนน
- TOEFL ไม่ตา่ํ กว่า 173 (Computer base) ไม่ต่ํากว่า 61 (Internet base)
- IELTS ไม่ต่ํากว่า 4.5
- TU STAR (Communication in English) ไม่ต่ํากว่า 40 คะแนน (ครั้งที่ 1/2559-5/2559)
- SAT Critical Reading ไม่ต่ํากว่า 450 คะแนน
- NEW SAT (Reading & Writing) ต้องมีผลคะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน
- O-NET ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน
2. ผู้สมัครที่มีผลการเรียนสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2.50-2.99
 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา (สําหรับโรงเรียนที่มี 2 ภาคการศึกษา) หรือ
ผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษา (สําหรับโรงเรียนที่มี 3 ภาคการศึกษา)
 ยื่นคะแนนมาตรฐาน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- SAT Math I หรือ II ไม่ต่ํากว่า 600 คะแนน, Science ไม่ต่ํากว่า 600 คะแนน
- TU STAR (ครั้งที่ 1/2559-5/2559) Math ไม่ต่ํากว่า 40 คะแนน, Critical Thinking ไม่ต่ํากว่า 40 คะแนน
Modern World Literacy ไม่ต่ํากว่า 30 คะแนน
- GCSE/IGCSE Math ไม่ต่ํากว่า B, Physics/Chemistry ไม่ต่ํากว่า B
- IB Diploma Math ไม่ต่ํากว่า 5, Physics/Chemistry ไม่ต่ํากว่า 5
- NCEA/NZQA Math Achieved, Science Achieved
 ยื่นคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- TU-GET ไม่ต่ํากว่า 500 คะแนน
- TOEFL ไม่ต่ํากว่า 173 (Computer base) ไม่ต่ํากว่า 61 (Internet base)
- IELTS ไม่ต่ํากว่า 4.5
- TU STAR (Communication in English) ไม่ต่ํากว่า 40 คะแนน (ครั้งที่ 1/2559-5/2559)
- SAT Critical Reading ไม่ต่ํากว่า 450 คะแนน
- NEW SAT (Reading & Writing) ต้องมีผลคะแนนไม่น้อยว่า 20 คะแนน
- O-NET ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน
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เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (สําหรับ โรงเรียนที่มี 2 ภาคการศึกษา) หรือ 7 ภาคการศึกษา (สําหรับโรงเรียนทีม่ ี
3 ภาคการศึกษา) ในกรณีทมี่ ีผลการเรียนสะสมไม่ถึง 3.00 ให้แนบคะแนนมาตรฐานอื่นๆ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กําหนด
2. คะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ที่ผ่าน เกณฑ์ตามที่กําหนด
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังโครงการฯ ด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ที่ โครงการการจัดการออกแบบ
ธุรกิจ และเทคโนโลยี (DBTM) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี 12121 หรือ ส่งอีเมล
dbtm@ap.tu.ac.th ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 09.30 น.
สถานที่ อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. ศูนย์รังสิต
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัคร ที่พิมพ์ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์
2. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผูส้ มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
4. สําเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
5. สําเนาทะเบียนบ้าน (ผูส้ มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
**หมายเหตุ** ผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House จะต้องชําระค่ายืนยันสิทธิ์ในวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2562 จํานวนเงิน
20,000 บาท ชําระโดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชื่อบัญชี SSP.DBTM.APTU.
เลขที่บัญชี 475-0-86177-4 พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงินมาทีอ่ ีเมล์ dbtm@ap.tu.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ.ศูนย์รังสิต : 02-986-9605-6 ต่อ 4026, 4030
www.tds.tu.ac.th/dbtm
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คณะสาธารณสุขศาสตร์
รหัสสาขา 00517012103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จํานวนรับ 35 คน
รหัสสาขา 00517022103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
จํานวนรับ 20 คน
รหัสสาขา 00517032103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม จํานวนรับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา ผู้สมัครต้องศึกษาแผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ํากว่า 2.75
3. สุขภาพ
3.1 สําหรับผูส้ มัครในสาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม และสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อ
ร้ายแรง หรือโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
3.2 สําหรับผูส้ มัครในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
2. ไม่มีปัญหาด้านสายตา โดยยื่นใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐในวันสอบสัมภาษณ์ และจะต้องไม่มี
ปัญหาด้านสายตา ดังนี้
2.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
2.2 มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดังต่อไปนี้
1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ํากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
2) สายตาข้างดีต่ํากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
2.3 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้
3. ไม่มีความพิการทางนิ้วมือจนไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือได้
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. คะแนน GAT (รหัส 85)
20 %
2. คะแนน PAT (รหัส 72)
30 %
3. ผลคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX)
20 %
4. คะแนนทดสอบกลาง (O-NET)
30 %
คณะฯ จะพิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุดของผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ เพื่อประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยผูม้ ีสิทธิส์ อบ
สัมภาษณ์จะต้องเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ ณ สนามสอบสัมภาษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ระเบียนแสดงผลคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (6 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ํากว่า 2.75
2. สําเนาผลคะแนน GAT (รหัส 85), PAT (รหัส 72), ONET
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครโดยอัพโหลดไฟล์ในรูปแบบ PDF และตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อและนามสกุลของตนเอง
โดยส่งทาง E-mail: edu.serv@fph.tu.ac.th หมดเขตวันสุดท้ายที่ปดิ รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
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สอบสัมภาษณ์
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่ www.fph.tu.ac.th
รายงานตัวเวลา 08.00-10.00 น.
สถานที่ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารปิยชาติ มธ. ศูนย์รังสิต
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัคร พร้อมประวัติที่พิมพ์จากเว็บไซต์ของ ทปอ.
2. ระเบียนแสดงผลคะแนนสะสมตลอดหลักสูตรของผูส้ มัคร ฉบับจริงพร้อมสําเนาที่ผสู้ มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
3. บัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร ฉบับจริงพร้อมสําเนาทีผ่ ู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ
4. ผู้สมัครทุกสาขาวิชาจะต้องมีใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพ โดยระบุว่าเป็นผูไ้ ม่มโี รคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสําคัญที่จะเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะต้องมีใบรับรองแพทย์การตรวจวัดสายตาที่ไม่มีความผิดปกติทาง
สายตาตามที่กําหนดไว้ และต้องตรวจวัดสายตาจากจักษุแพทย์โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต งานการนักศึกษา โทร. 02-564-4440 ต่อ 7420-1
Website : www.fph.tu.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/FPH.Thammasat

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

172/1043

กลับหน้าสารบัญ
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562
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รหัสสาขา 00517013103
รหัสสาขา 00517043103
รหัสสาขา 00517023103
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลําปาง)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน
(ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลําปาง)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
(ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลําปาง)

จํานวนรับ 20 คน
จํานวนรับ 20 คน
จํานวนรับ 20 คน

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา ผู้สมัครต้องศึกษาแผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ํากว่า 2.75
3. สุขภาพ
3.1 สําหรับผูส้ มัครในสาขาวิชาอนามัยชุมชน และสาขาวิชาอนามัยสิง่ แวดล้อม เป็นผูไ้ ม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสําคัญที่
จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
3.2 สําหรับผูส้ มัครในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
2. ไม่มีปัญหาด้านสายตา โดยยื่นใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐในวันสอบสัมภาษณ์ และจะต้องไม่มี
ปัญหาด้านสายตา ดังนี้
2.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
2.2 มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดังต่อไปนี้
1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ํากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
2) สายตาข้างดีต่ํากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
2.3 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้
3. ไม่มีความพิการทางนิ้วมือจนไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือได้
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. คะแนน GAT (รหัส 85) 20 %
2. คะแนน PAT (รหัส 72) 30 %
3. ผลคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 20 %
4. คะแนนทดสอบกลาง (O-NET) 30 %
คณะฯ จะพิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุดของผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ เพื่อประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยผูม้ ีสิทธิส์ อบ
สัมภาษณ์จะต้องเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ ณ สนามสอบสัมภาษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ระเบียนแสดงผลคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (6 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ํากว่า 2.75
2. สําเนาผลคะแนน GAT (รหัส 85), PAT (รหัส 72), ONET
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครโดยอัพโหลดไฟล์ในรูปแบบ PDF และตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อและนามสกุลของตนเอง
โดยส่งทาง E-mail: edu.serv@fph.tu.ac.th หมดเขตวันสุดท้ายที่ปดิ รับสมัคร
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ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่ www.fph.tu.ac.th
รายงานตัวเวลา 08.00-10.00 น.
สถานที่ ณ ห้องบรรยายรวม 3210 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมห้าชั้น มธ. ศูนย์ลําปาง
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัคร พร้อมประวัติที่พิมพ์จากเว็บไซต์ของ ทปอ.
2. ระเบียนแสดงผลคะแนนสะสมตลอดหลักสูตรของผูส้ มัคร ฉบับจริงพร้อมสําเนาที่ผสู้ มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน
1 ฉบับ
3. บัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร ฉบับจริงพร้อมสําเนาทีผ่ ู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ
4. ผู้สมัครทุกสาขาวิชาจะต้องมีใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพ โดยระบุว่าเป็นผูไ้ ม่มโี รคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสําคัญที่จะเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะต้องมีใบรับรองแพทย์การตรวจวัดสายตาที่ไม่มีความผิดปกติทาง
สายตาตามที่กําหนดไว้ และต้องตรวจวัดสายตาจากจักษุแพทย์โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์ลําปาง งานการนักศึกษา โทร. 054-237-991 ต่อ 5601-2
Website : www.fph.tu.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/FPH.Thammasat
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คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
รหัสสาขา 00519012103
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้
จํานวนรับ 40 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) วิชาภาษาอังกฤษ (6 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ํากว่า 3.00
3. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ํากว่า 3.00
4. สุขภาพ : เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. วิชาเฉพาะทางการเรียนรู้
40 %
2. GPAX
10 %
3. คะแนน GAT
20 %
4. คะแนน 9 วิชาสามัญ
4.1 วิชาภาษาไทย
10 %
4.2 วิชาภาษาอังกฤษ
10 %
4.3 วิชาสังคมศึกษา
10 %
หมายเหตุ : ผูส้ มัครทีผ่ ่านเกณฑ์คะแนนข้างต้น 80% จะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.
มธ. เปิดรับสมัครสอบวันที่ 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.reg.tu.ac.th
วิชาเฉพาะทางการเรียนรู้
สอบวันที่ 10 มีนาคม 2562
เวลา 13.30 – 15.30 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 08.30 น. สถานที่ ชั้น 1 อาคารสิริวิทยลักษณ์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครทาง Internet ที่กรอกข้อความชัดเจน ติดรูปถ่ายพร้อมลงลายมือชื่อ
2. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสําเนา (หรือเอกสารเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ถ้ามี)
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต : 02-5644440-79 ต่อ 6718
http://lsed.tu.ac.th
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วิทยาลัยนวัตกรรม
รหัสสาขา 00523011203

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)
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จํานวนรับ 60 คน

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ํากว่า 2.00
3. สุขภาพ : เป็นไปตามเกณฑ์ทมี่ หาวิทยาลัยกําหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
การสมัครในรอบที่ 3 ผู้สมัครสามารถยื่นคะแนนได้ 2 รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ 1 คะแนนสอบสามัญ
1. GPAX
20%
2. คะแนน GAT
50%
3. คะแนน O-NET
30%
4. การสอบสัมภาษณ์
หรือ
รูปแบบที่ 2 คะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ
1. คะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะที่วิทยาลัยจัดสอบ “วิชาพื้นฐานด้านการจัดการนวัตกรรม” 100%
2. การสอบสัมภาษณ์
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.
มธ. เปิดรับสมัครสอบวันที่ 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.reg.tu.ac.th
วิชาพื้นฐานด้านการจัดการนวัตกรรม สอบวันที่ 10 มีนาคม 2562
เวลา 13.00-16.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 09.00 - 12.00 น. สถานที่ วิทยาลัยนวัตกรรม อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กรอกข้อความชัดเจนและติดรูปเรียบร้อย พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัคร
2. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาเอกสารเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล (หากมี)
3. สําเนาทะเบียนบ้าน
4. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรณีสําเร็จการศึกษาต่างประเทศใช้ Official Transcript และ
ใบเทียบวุฒิการศึกษา (หากมี)
5. ใบรายงานผลคะแนน GAT และ O-NET หรือ ใบรายงานผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ
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ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
วิทยาลัยนวัตกรรม มธ.ท่าพระจันทร์ : 02-623-5055-8 ต่อ 1101-1110 (งานบริการการศึกษา)
www.citu.tu.ac.th
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วิทยาลัยนวัตกรรม
รหัสสาขา 00523031203 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล
จํานวนรับ 30 คน
(โครงการพิเศษ)(ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ํากว่า 2.00
3. สุขภาพ : เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
การสมัครในรอบที่ 3 ผู้สมัครสามารถยื่นคะแนนได้ 2 รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ 1 คะแนนสอบสามัญ
1. GPAX
20%
2. คะแนน GAT
30%
3. คะแนน O-NET
30%
4. คะแนน PAT1
20%
5. การสอบสัมภาษณ์
หรือ
รูปแบบที่ 2 คะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ
1. คะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะที่วิทยาลัยจัดสอบ “วิชาพื้นฐานด้านการจัดการนวัตกรรม” 100%
2. การสอบสัมภาษณ์
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.
มธ. เปิดรับสมัครสอบวันที่ 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.reg.tu.ac.th
วิชาพื้นฐานด้านการจัดการนวัตกรรม สอบวันที่ 10 มีนาคม 2562
เวลา 13.00-16.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 09.00 - 12.00 น. สถานที่ วิทยาลัยนวัตกรรม อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กรอกข้อความชัดเจนและติดรูปเรียบร้อย พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัคร
2. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาเอกสารเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล (หากมี)
3. สําเนาทะเบียนบ้าน
4. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรณีสําเร็จการศึกษาต่างประเทศใช้ Official Transcript และ
ใบเทียบวุฒิการศึกษา (หากมี)
5. ใบรายงานผลคะแนน GAT, PAT1 และ O-NET หรือ ใบรายงานผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562
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ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
วิทยาลัยนวัตกรรม มธ.ท่าพระจันทร์ : 02-623-5055-8 ต่อ 1101-1110 (งานบริการการศึกษา)
www.citu.tu.ac.th
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กลับหน้าสารบัญ
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยสหวิทยาการ
รหัสสาขา 00524013103

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์
(ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลําปาง)

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน | 7 3

จํานวนรับ 20 คน

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่กําหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
(พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1)
1. ผลการเรียนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX)
ค่าน้ําหนัก 20 %
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าน้ําหนัก 30 %
3. ผลการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT)
ค่าน้ําหนัก 50 %
** ผลสอบ GAT ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 08.30 – 09.00 น.
สถานที่ วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ลําปาง
สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00-12.00 น.
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. สําเนาบัตรประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบ้าน
3. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครทีส่ ําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา หรือ เทียบเท่า
4. ผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
5. ผลคะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป GAT
6. เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
7. เอกสารฉบับจริงทุกรายการ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ลําปาง : 054-237999 ต่อ 5338
www.ci.tu.ac.th
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วิทยาลัยสหวิทยาการ
รหัสสาขา 00524031213 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
จํานวนรับ 20 คน
(โครงการพิเศษ)(ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) พื้นฐานวิทยาศาสตร์ (PAT1)
รหัสสาขา 00524041223 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
จํานวนรับ 20 คน
(โครงการพิเศษ)(ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) พื้นฐานศิลปศาสตร์ (PAT7.1-7.7)
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ํากว่า 2.50
3. สุขภาพ : ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สาํ คัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. GPAX
20 %
2. คะแนน GAT
30 %
3. คะแนน PAT (PAT 1 หรือ PAT 7.1-7.7)
20 %
4. O-NET
30 %
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 8.30 – 9.30 น. สถานที่ อาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ท่าพระจันทร์
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด
2. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
อย่างชัดเจน จํานวน 1 ชุด
3. สําเนาใบแจ้งผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (คะแนนของปีการศึกษา 2560 หรือของปีการศึกษา
2561 เท่านั้น) โดยพิมพ์จากระบบของ สทศ. E-SCORE จํานวน 1 ชุด
4. สําเนาใบแจ้งผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยพิมพ์จากระบบของ สทศ. E-SCORE จํานวน 1 ชุด
5. สําเนาใบแจ้งผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) โดยพิมพ์จากระบบของ สทศ. E-SCORE จํานวน 1 ชุด
6. เอกสารใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรัฐ หรือ เอกชน เท่านั้น
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (มธ.ท่าพระจันทร์)
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ : 02-613-2842
Website:www.ci.tu.ac.th และ www.facebook.com/ppeattu E-mail:ppethammasat@gmail.com
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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วิทยาลัยสหวิทยาการ
รหัสสาขา 00524033213 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
จํานวนรับ 10 คน
(โครงการพิเศษ)(ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลําปาง) พื้นฐานวิทยาศาสตร์ (PAT1)
รหัสสาขา 00524043223 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
จํานวนรับ 10 คน
(โครงการพิเศษ)(ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลําปาง) พื้นฐานศิลปศาสตร์ (PAT 7.1-7.7)
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ต่ํากว่า 2.50
3. สุขภาพ : ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.50 (ร้อยละ 20)
2. ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 รหัสวิชา
(ร้อยละ 30)
3. ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)
(ร้อยละ 30)
4. ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ (ร้อยละ 20)
4.1 ผู้สมัครพื้นฐานวิทยาศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) ต้องมีคะแนน PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์)
4.2 ผู้สมัครพื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) จะต้องมีคะแนน PAT 7.1 - 7.7 (ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ)
**ผลสอบ GAT และ PAT ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี และใช้คะแนน O-NET ของปีการศึกษา 2560 หรือของปีการศึกษา 2561
เท่านั้น และการยื่นคะแนน PAT ต้องเลือกยื่นคะแนนระหว่าง PAT1 หรือ PAT7 อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.
สถานที่ วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ลําปาง
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัคร TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
2. สําเนาใบ ปพ. 1 หรือประกาศนียบัตร หรือหลักฐานสําเร็จการศึกษาที่ระบุ วันสําเร็จการศึกษา
3. สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
4. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
5. สําเนาผลการทดสอบ O-NET (คะแนนสอบไม่เกิน 2 ปี และพิมพ์จาก E-Score สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ)
6. สําเนาใบรายงานผลการสอบ GAT และ PAT (คะแนนสอบไม่เกิน 2 ปี และพิมพ์จาก E-Score สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ)
7. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลทั้งหมด (ถ้ามี)
8. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ลําปาง: 054-237999 ต่อ 5337, 085-694 8037
www.ci.tu.ac.th
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กลับหน้าสารบัญ
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน | 7 7

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
รหัสสาขา 00529022303
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
จํานวนรับ 1 คน
(โครงการพิเศษ) (หลักสูตรนานาชาติ)
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือ
เทียบเท่าทั้งในประเทศและต่างประเทศหรืออยู่ในระหว่างการศึกษาชั้นปีสุดท้ายและคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561
หมายเหตุ ทั้งนี้หากผ่านการคัดเลือกและแจ้งความจํานงเข้าศึกษาแล้วแต่ไม่สําเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนวันขึ้น
ทะเบียนนักศึกษาใหม่ จะถือว่าเป็นโมฆะ
* ต้องแสดงหลักฐานฉบับจริงในวันรายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่กําหนด
3. สุขภาพ เป็นผู้มีความประพฤติดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือ มีความผิดปกติที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา (ไม่มตี าบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง)
4. คะแนนภาษาอังกฤษ มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ TOEFL (ITP,PBT≥ 500,
CBT ≥173, IBT ≥61) หรือ IELTS ≥ 6.0 (Band) หรือ TU-GET ≥ 500
ในกรณีที่ผสู้ มัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนดข้างต้น แต่มีคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้ TOEFL (ITP,PBT≥ 400, CBT ≥97, IBT ≥32) หรือ IELTS ≥ 4.5 (Band) หรือ TU-GET ≥ 400 และมีผลการเรียนในชั้น ม.ปลาย
ไม่ต่ํากว่า 3.00 จะได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยจัดให้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในระหว่างการศึกษา
อนึ่ง ผลคะแนนทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษที่นํามาแสดง ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสมัคร
เข้าศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. GPAX
20
%
2. O-NET
30
%
3. GAT
20
%
4. PAT 2
30
%
5. สัมภาษณ์เฉพาะ
6. การตรวจร่างกาย
เอกสารประกอบการสมัคร
1. วุฒิการศึกษาใบสุทธิหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสอบเทียบเท่า
2. ใบแสดงผลการทดสอบ O-NET
3. ใบแสดงผลการทดสอบ GAT
4. ใบแสดงผลการทดสอบ PAT 2
5. ใบแสดงผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ
PDF ส่งมายัง e-mail : cicm.tu.ed8@gmail.com ภายในวันที่ 29 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่ www. cicm.tu.ac.th
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.
สถานที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562
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เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. แบบฟอร์มการรายงานตัวฯ สามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่ www.cicm.tu.ac.th
2. ใบแจ้งยอดชําระเงินค่าสมัครพร้อมใบสมัครสอบผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ที่พิมพ์ประวัติทางอินเตอร์เน็ต ที่
www.tcas.cupt.net
3. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผูส้ มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
4. ใบแสดงผลการทดสอบความรูภ้ าษาอังกฤษจํานวน 1 ฉบับ กรณีรอผลสอบภาษาอังกฤษให้นําผลมายื่นในวันสัมภาษณ์
(ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผูส้ มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)
5. วุฒิการศึกษาใบสุทธิหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสอบเทียบเท่าจํานวน 1 ฉบับ
(ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผูส้ มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)
6. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ และผูส้ มัครลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง)
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุ าภรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต : 02-564-4440 ต่อ 4245
www.cicm.tu.ac.th
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กลับหน้าสารบัญ
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
รหัสสาขา 00529032303
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางคลินิก
จํานวนรับ 1 คน
(โครงการพิเศษ) (หลักสูตรนานาชาติ)
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือ
เทียบเท่าทั้งในประเทศและต่างประเทศหรืออยู่ในระหว่างการศึกษาชั้นปีสุดท้ายและคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561
หมายเหตุ ทั้งนี้หากผ่านการคัดเลือกและแจ้งความจํานงเข้าศึกษาแล้วแต่ไม่สําเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนวันขึ้น
ทะเบียนนักศึกษาใหม่ จะถือว่าเป็นโมฆะ
* ต้องแสดงหลักฐานฉบับจริงในวันรายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่กําหนด
3. สุขภาพ เป็นผู้มีความประพฤติดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือ มีความผิดปกติที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา (ไม่มตี าบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง)
4. คะแนนภาษาอังกฤษ มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ TOEFL (ITP,PBT≥ 500,
CBT ≥173, IBT ≥61) หรือ IELTS ≥ 6.0 (Band) หรือ TU-GET ≥ 500
* ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทกี่ ําหนดข้างต้น แต่มีคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้ TOEFL (ITP,PBT≥ 400, CBT ≥97, IBT ≥32) หรือ IELTS ≥ 4.5 (Band) หรือ TU-GET ≥ 400 และมีผลการเรียนในชั้น ม.ปลาย
ไม่ต่ํากว่า 3.00 จะได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยจัดให้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในระหว่างการศึกษา
อนึ่ง ผลคะแนนทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษที่นํามาแสดง ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสมัคร
เข้าศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. GPAX
20
%
2. O-NET
30
%
3. GAT
20
%
4. PAT 2
30
%
5. สัมภาษณ์เฉพาะ
6. การตรวจร่างกาย
เอกสารประกอบการสมัคร
1. วุฒิการศึกษาใบสุทธิหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสอบเทียบเท่า
2. ใบแสดงผลการทดสอบ O-NET
3. ใบแสดงผลการทดสอบ GAT
4. ใบแสดงผลการทดสอบ PAT 2
5. ใบแสดงผลการทดสอบความรูภ้ าษาอังกฤษ
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ โดยอัปโหลดไฟล์เอกสาร
ในรูปแบบ PDF ส่งมายัง e-mail : cicm.tu.ed8@gmail.com ภายในวันที่ 29 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่ www. cicm.tu.ac.th
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.
สถานที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต
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เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. แบบฟอร์มการรายงานตัวฯ สามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่ www.cicm.tu.ac.th
2. ใบแจ้งยอดชําระเงินค่าสมัครพร้อมใบสมัครสอบผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ที่พิมพ์ประวัติทางอินเตอร์เน็ต ที่
www.tcas.cupt.net
3. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผูส้ มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
4. ใบแสดงผลการทดสอบความรูภ้ าษาอังกฤษจํานวน 1 ฉบับ กรณีรอผลสอบภาษาอังกฤษให้นําผลมายื่นในวันสัมภาษณ์
(ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผูส้ มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)
5. วุฒิการศึกษาใบสุทธิหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสอบเทียบเท่าจํานวน 1 ฉบับ
(ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผูส้ มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)
6. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ และผูส้ มัครลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง)
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุ าภรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต : 02-564-4440 ต่อ 4245
www.cicm.tu.ac.th

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

187/1043

กลับหน้าสารบัญ
เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน | 8 1

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
รหัสสาขา 00529012303 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (โครงการพิเศษ)(หลักสูตรนานาชาติ)
จํานวนรับ 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือ
เทียบเท่าทั้งในประเทศและต่างประเทศหรืออยู่ในระหว่างการศึกษาชั้นปีสุดท้ายและคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561
หมายเหตุ ทั้งนี้หากผ่านการคัดเลือกและแจ้งความจํานงเข้าศึกษาแล้วแต่ไม่สําเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนวันขึ้น
ทะเบียนนักศึกษาใหม่ จะถือว่าเป็นโมฆะ
* ต้องแสดงหลักฐานฉบับจริงในวันรายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่กําหนด
3. สุขภาพ เป็นผู้มีความประพฤติดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือ มีความผิดปกติที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา (ไม่มตี าบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง)
4. คะแนนภาษาอังกฤษ เกณฑ์การรับเข้านักศึกษาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ด้านภาษาต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 2 กรณี
ดังนี้
4.1 ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์หลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีผลการสอบอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้ TOEFL (ITP,PBT≥ 500, CBT ≥173, IBT ≥61) หรือ IELTS ≥ 6.0 (Band) หรือ TU-GET ≥ 500
* ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น แต่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษใน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ํากว่า 3.00 จะได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยจัดให้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ระหว่างการศึกษา และจะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ ดังนี้ TOEFL (ITP,PBT≥ 400, CBT ≥97,
IBT ≥32) หรือ IELTS ≥ 4.5 (Band) หรือ TU-GET ≥ 400
หรือ
4.2 มีผลคะแนนภาษาจีน HSK ระดับ 4 ขึ้นไป นักศึกษาจะได้รับพิจารณาเข้าศึกษาโดยมีเงื่อนไข คือ ไม่ต้องลงทะเบียน
เรียนวิชา CMH 112 Fundamental Chinese 1 และ วิชา CMH 121 Fundamental Chinese 2
อนึ่ง คะแนนสอบภาษาต่างประเทศ ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้าศึกษา
5. อื่นๆ : อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ) และต้องไม่เป็นสัญชาติจีน
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. GPAX
20
%
2. O-NET
30
%
3. GAT
20
%
4. PAT 2
30
%
5. สัมภาษณ์เฉพาะ
6. การตรวจร่างกาย
เอกสารประกอบการสมัคร
1. วุฒิการศึกษาใบสุทธิหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสอบเทียบเท่า
2. ใบแสดงผลการทดสอบ O-NET
3. ใบแสดงผลการทดสอบ GAT
4. ใบแสดงผลการทดสอบ PAT 2
5. ใบแสดงผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ
PDF ส่งมายัง e-mail : cicm.tu.ed8@gmail.com ภายในวันที่ 29 เมษายน 2562
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ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่ www. cicm.tu.ac.th
การรายงานตัว เวลา 08.30 น.
สถานที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. แบบฟอร์มการรายงานตัวฯ สามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่ www.cicm.tu.ac.th
2. ใบแจ้งยอดชําระเงินค่าสมัครพร้อมใบสมัครสอบผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ที่พิมพ์ประวัติทางอินเตอร์เน็ต ที่
www.tcas.cupt.net
3. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผูส้ มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
4. ใบแสดงผลการทดสอบความรูภ้ าษาอังกฤษจํานวน 1 ฉบับ กรณีรอผลสอบภาษาอังกฤษให้นําผลมายื่นในวันสัมภาษณ์
(ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผูส้ มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)
5. วุฒิการศึกษาใบสุทธิหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสอบเทียบเท่าจํานวน 1 ฉบับ
(ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผูส้ มัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)
6. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ และผูส้ มัครลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง)
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุ าภรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต : 02-564-4440 ต่อ 4245
www.cicm.tu.ac.th
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วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
รหัสสาขา 00530012203
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์
จํานวนรับ 60 คน
(โครงการพิเศษ)
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวช.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ปวส.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 กศน.
 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561
2. เกณฑ์ขั้นต่ําคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่กําหนด
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ําหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. วิชาเฉพาะ
50 %
2. คะแนนมาตรฐาน
50 % (GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 50%)
ข้อมูลการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ.
มธ. เปิดรับสมัครสอบวันที่ 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.reg.tu.ac.th
วิชา 1. ความคิดสร้างสรรค์ 2. ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
สอบวันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น.
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สําเนาบัตรประชาชน
2. เอกสารแสดงคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX)
3. เอกสารแสดงผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยส่งหลักฐานการสมัครมาที่ CD.PSDS@gmail.com โดยระบุเลขประจําตัวผู้สมัคร
ชื่อ และนามสกุล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
การรายงานตัว เวลา 8.30 – 9.30 น. สถานที่ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. สําเนาบัตรประชาชน
2. เอกสารแสดงคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX)
3. เอกสารแสดงผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต : 02564-4440 ถึง 59 ต่อ 1044 มือถือ 090-9725311 / 0917304967
www.psds.tu.ac.th www.facebook.com/CD.PSDS/
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เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562

คณะแพทยศาสตร์
รหัสสาขา 00511012103 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะทันตแพทยศาสตร์
รหัสสาขา 00513012103 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์
รหัสสาขา 00518012903 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน | 8 4

จํานวนรับ 65 คน
จํานวนรับ 30 คน
จํานวนรับ 45 คน

รับสมัครผ่านกลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ให้ติดตามประกาศกลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 อย่างใกล้ชดิ
http://www9.si.mahidol.ac.th/
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มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ต้งั
999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 (หน่วยงานรับเข้า : กองบริ หาร
การศึกษา โทรศัพท์ 0-2849-4590, 4592, 4595-97 โทรสาร 0-2849-4558) ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยมหิ ดลมีส่วนงานในสังกัด
ที่ต้ งั อยูบ่ นเนื้อที่รวมทั้งสิ้ น 9,858 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา ในพื้นที่ต่าง ๆ 10 แห่ง ดังนี้
1. พื้นที่เขตบางพลัด กรุ งเทพมหานคร มีเนื้อที่ 2 ไร่ 18 ตารางวา
2. พื้นที่เขตบางกอกน้ อย กรุ งเทพมหานคร มีเนื้อที่ 106 ไร่ 3 งาน 1 ตารางวา
3. พื้นที่เขตตลิง่ ชัน กรุ งเทพมหานคร มีเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา
4. พื้นที่เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร มีเนื้อที่ 205 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา
5. พื้นที่เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร มีเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 61 ตารางวา
6. พื้นที่ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล และตาบลบางกระทึก อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
6.1 ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล มีเนื้อที่ 1,239 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา
6.2 ตาบลบางกระทึก อาเภอสามพราน มีเนื้อที่ 11 ไร่
7. พื้นที่อาเภอสู งเนิน จังหวัดนครราชสี มา มีเนื้อที่ 28 ไร่ 2 งาน 15 ตารางวา
8. พื้นที่ตาบลลุ่มสุ่ ม อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่ 6,792 ไร่
9. พื้นที่ตาบลบึงเสนาท อาเภอเมือง และตาบลเขาทอง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
9.1 ตาบลบึงเสนาท อาเภอเมือง มีเนื้อที่ 32 ไร่
9.2 ตาบลเขาทอง อาเภอพยุหะคีรี มีเนื้อที่ 1,009 ไร่
10. พื้นที่ตาบลโนนหนามแท่ ง และตาบลสร้ างนกทา อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ
10.1 ตาบลโนนหนามแท่ง บริ เวณศูนย์ราชการจังหวัดอานาจเจริ ญ มีเนื้อที่ 43 ไร่
10.2 ตาบลสร้างนกทา มีเนื้อที่ 384 ไร่ 73 ตารางวา
จานวนรับเข้ าศึกษา
คณะ/หลักสู ตร/สาขาที่เปิ ด
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร์
หลักสู ตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บณ
ั ฑิต
หลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์)
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
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2
20
10
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คณะ/หลักสู ตร/สาขาที่เปิ ด
หลักสู ตรวิทยาศาสตบัณฑิต (ปฏิบตั ิการฉุกเฉิ นการแพทย์)
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่ อความหมาย
หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์)
คณะเภสั ชศาสตร์
หลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสู ตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาชีพสาขาวิชาฟิ สิ กส์
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิ ตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ
พฤษศาสตร์ และฟิ สิ กส์)
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (นานาชาติ)
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (นานาชาติ)
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม
(นานาชาติ)
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (นานาชาติ)
คณะเทคนิคการแพทย์
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสี เทคนิค
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะกายภาพบาบัด
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบาบัด
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
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5
20
20
120
83
15
10
15
50
30
30
20
30
60
35
30
10
55
20
256
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คณะ/หลักสู ตร/สาขาที่เปิ ด
คณะสั ตวแพทยศาสตร์
หลักสู ตรสัตวแพทยศาสตบัณฑิต
คณะสิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา
หลักสู ตรวิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาการออกกาลังกาย
หลักสู ตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาการออกกาลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออก
กาลังกายและการกีฬา
หลักสู ตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาการออกกาลังกายและการกีฬา วิชาเอกฟุตบอล

จานวนรับ
40
50
15
15
10

คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล

10

หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ)
วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่ องดื่ม
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

5
5
5

หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
วิทยาเขตกาญจนบุรี
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณี ศาสตร์
หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมและการจัดการ
ภัยพิบตั ิ
หลักสู ตรบัญชีบณ
ั ฑิต

10

วิทยาลัยศาสนศึกษา
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา
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คณะ/หลักสู ตร/สาขาที่เปิ ด
วิทยาเขตนครสวรรค์
หลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิต
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่ อง
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษย์ ศาสตร์
หลักสู ตรวิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
วิทยาเขตอานาจเจริญ
หลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิต
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่ งแวดล้อม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
(นานาชาติ)
รวมจานวนรับ

จานวนรับ
5
3
3
30
20
5
5
50
1,943

คุณสมบัตเิ ฉพาะ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร์ ผูส้ มัครต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีตาบอดสี ชนิ ดรุ นแรงทั้งสองข้าง
ไม่มีภ าวะตาบอดสี หรื อ ภาวะตาพร่ อ งสี ร ะดับ รุ น แรงโดยมีผ ลการตรวจ fran fworth D15 Hue test มีเ ส้น ตัด ขวาง
มากกว่า หรื อ เท่า กับ 10 เส้น ไม่มีโรค แขนขาอ่อนแรง ไม่มีปัญหา สุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิตที่เป็ นอุปสรรคต่อการศึ กษาและการ
ประกอบวิชาชีพ ซึ่ งผูส้ มัครจะได้เข้ารับการตรวจร่ างกายในวันสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562
เวลา 13.00 – 15.00 น.
สถานที่ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร โทร. 02-419-3441
ก าหนดการรายงานตั ว วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562
ก่อนการสัมภาษณ์
เวลา 12.45 – 13.00 น.
รายงานตัว ห้องบรรยาย ชั้น 2 โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร
ตรวจร่ างกาย
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562
เวลา 08.15 – 08.30 น. รายงานตัว ณ ห้อง 499 ชั้น 4 ตึกผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลศิริราช
เวลา 08.30 – 12.00 น. เข้ารับการตรวจร่ างกาย
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กาหนดการเพิ่มเติม

1. สาหรับผูม้ ีสิทธิ์ เข้าสอบสัมภาษณ์ที่ยงั ไม่เคยมีบตั รโรงพยาบาลศิริราชให้ลงทะเบียน
ผูป้ ่ วยใหม่ในเว็บไซต์โรงพยาบาลศิริราช http://www.si.mahidol.ac.th/project/medrecord
ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
2. เตรี ยมเงินค่าตรวจร่ างกาย จานวน 530 บาท

หลักสู ตรการแพทย์ แผนไทยประยุกต์ บัณฑิต
1. ต้องเป็ นผูท้ ี่มีความสนใจในศาสตร์การแพทย์แผนไทย
2. มีความพร้อมของร่ างกาย เนื่องจากหลักสู ตรมีการศึกษารายวิชาหัตถเวชกรรมแผนไทย จานวน 15 หน่วยกิต
ซึ่ งต้องใช้กาลังนิ้วมืออย่างมากในการเรี ยนนวดไทย เพื่อให้สามารถกดนวดเพื่อรักษาโรคให้กบั ผูป้ ่ วยหลายราย
ในแต่ละวัน ผูเ้ รี ยนจะต้องฝึ กให้นิ้วมือมีกาลังด้วยวิธีการที่เรี ยกว่า“ยกกระดาน” ดังนั้นสาขาวิชานี้จึงไม่เหมาะ
กับผูท้ ี่ มีแขนขาผิดรู ป มีน้ าหนักตัวมากเกิ นไป หรื อมีโรคประจาตัวเกี่ ยวกับโรคทางระบบกล้ามเนื้ อ และ
กระดูก
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562
เวลา 08.30-12.00
สถานที่ โรงพยาบาลศิริราช ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 13 ห้องสุ มนกาญจน์ (1308)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/thaimed/thai/enrolment.html
สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-419-8824-6
กาหนดการรายงานตัว
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562
ก่อนการสอบสัมภาษณ์
เวลา 7.30-08.00 น.
สถานที่ โรงพยาบาลศิริราช ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 13 ห้องพงศ์สร้อยเพ็ชร (1307)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตรวจร่ างกาย
เวลา 08:30 –12:00 น.
นักศึกษาเข้ารับการตรวจร่ างกายและนาเอกสารการตรวจร่ างกายที่
กรอกชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาครบถ้วนไปด้วย
พร้อมชาระเงินค่าตรวจร่ างกาย จานวน 530 บาท
ตรวจร่ างกายทัว่ ไป
ตึกผูป้ ่ วยนอก ชั้น 4
ตรวจตา
ตึกผูป้ ่ วยนอก ชั้น 5
ตรวจสุ ขภาพทางรังสี วิทยา ตึกผูป้ ่ วยนอก ชั้น 2
(ไม่ตอ้ งงดน้ าและอาหารก่อนเข้าตรวจร่ างกาย)
กาหนดการเพิ่มเติม
ขั้นตอนการตรวจร่ างกายและสอบสัมภาษณ์จะสิ้ นสุ ด เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับผลการตรวจ
ร่ างกายจากหน่วยตรวจทุกหน่วยเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
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หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
1. เป็ นผูท้ ี่มีสญ
ั ชาติไทย
2. เป็ นผูไ้ ม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สงั คมรังเกียจ หรื อโรคสาคัญที่จะเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. ต้องไม่มีความผิดปกติต่าง ๆ ทางร่ างกาย เช่น ตาบอด ตาบอดสี หูหนวก มีความพิการของมือ แขน หรื อขา
เป็ นต้น ที่ คณะกรรมการดาเนิ นการสอบคัดเลือกฯ เห็นว่าจะเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา และปฏิบตั ิงานใน
วิชาชีพ
กาหนดการรายงานตัว
ก่อนการตรวจร่ างกาย

ตรวจร่ างกาย

กาหนดการรายงานตัว
ก่อนการสอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562
เวลา 08.00 – 08.30 น.
สถานที่ ห้องเรี ยน 1 (1403) โรงเรี ยนเวชนิทศั น์พฒั นา
อาคารศรี สวริ นทิรา ชั้น 14 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562
เวลา 08.30-12.00 น.
สถานที่ ห้อง 1499
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562
เวลา 12.45 – 13.00 น.
สถานที่ ห้องเรี ยน 1 (1403) โรงเรี ยนเวชนิทศั น์พฒั นา
อาคารศรี สวริ นทิรา ชั้น 14 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562
เวลา 13.30 – 15.00 น.
สถานที่ ห้องเรี ยน 1 (1403) โรงเรี ยนเวชนิทศั น์พฒั นา
อาคารศรี สวริ นทิรา ชั้น 14 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-419-8987/02-419-5524
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.si.mahidol.ac.th/metc/met/th/news.html

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1. เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
2. มีสัญชาติไทยและคุณสมบัติครบถ้วน ที่สามารถทาสัญญากับมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าปฏิบตั ิชดใช้ทุนหลังสาเร็ จ
การศึกษาได้
3. น้ าหนักไม่ควรน้อยกว่า 40 กิ โลกรัม และไม่ควรมากกว่า 70 กิ โลกรัม ความสู งไม่นอ้ ยกว่า 150 เซนติ เมตร ทั้งนี้
หากไม่อยูใ่ นเกณฑ์ให้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
4. ต้องมีสุ ข ภาพสมบูร ณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรคหรื อความพิการอันเป็ นอุปสรรค ต่ อ
การศึกษา การปฏิบตั ิงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการพยาบาล ดังต่อไปนี้
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1) มี ปั ญหาทางจิ ต เวชขั้นรุ น แรงอัน อาจเป็ นอัน ตรายตอตนเอง และ/หรื อผูอ้ ื่ น เช่ น โรคจิ ต (Psychotic
Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุ นแรง (Severe Neurotic Disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ
(Personality Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรื อ Borderline Personality Disorders รวมถึ ง
ปั ญ หาทางจิ ต เวชอื่ น ๆ อัน เป็ นอุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษา การปฏิ บตั ิ งาน และการประกอบวิชาชี พเวชกรรม/วิชาชี พการ
พยาบาล
2) เป็ นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผูป้ ่ วยหรื อส่ งผลให้เกิดความพิ การ
อย่างถาวรอันเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตั ิงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการพยาบาล
3) เป็ นโรคไม่ติดต่อหรื อภาวะอันเป็ นอุปสรรคต่อการศึ กษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผูป้ ่ วย และ
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการพยาบาล
4) มีความพิการทางร่ างกายอันอาจเป็ นอุปสรรคต่อการศึ กษา การปฏิบตั ิ งานและการประกอบวิชาชี พเวชกรรม/
วิชาชีพการพยาบาล
5) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
5.1) ตาบอดสี ชนิดรุ นแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
5.2) ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรื อ 20/40
6) มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ สู งกว่า 40
เดซิ เบล และความสามารถในการแยกแยะคาพูด (Speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติ ของ
ประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss)
7) โรคหรื อความพิ การอื่ นๆ ซึ่ งมิ ได้ระบุ ไว้ที่ คณะกรรมการแพทย์ผูต้ รวจรางกายเห็ นว่าเป็ นอุปสรรคต่อ
การศึกษา การปฏิบตั ิงาน และการประกอบวิชาชี พเวชกรรม/วิชาชี พการพยาบาล ทั้งนี้ อาจมีการแต่งตั้งผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะโรค
หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละกรณี ตรวจเพิ่มเติมได้
รายละเอี ยดของโรคหรื ออาการผิดปกติ ตลอดจนระดับความรุ นแรงและการดาเนิ นโรค/อาการอันอาจเป็ น
อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตั ิงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรื อเป็ นอันตรายต่อตนเอง ต่อผูป้ ่ วย และวิธีการ
ตรวจวินิจฉัย และเกณฑ์ในการพิจารณาจะกาหนดโดยผูเ้ ชี่ยวชาญขององค์กรวิชาชีพ ซึ่ งผูส้ มัครสามารถขอรับข้อมูลได้จาก
สอท.
หากปรากฏภายหลัง ว่าผูส้ มัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 1–4 ข้อใดข้อหนึ่ ง หรื อให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ หรื อจงใจ
ปกปิ ดข้อมูล ผูน้ ้ ันจะถูกตัดสิ ทธิ์ ในการคัดเลือกครั้ งนี้ และการเป็ นนักศึ กษาของมหาวิทยาลัยมหิ ด ลแม้ว่าจะได้รับการ
ส่ งชื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิ ดลแล้วก็ตาม
คุณสมบัติอื่นๆ อันอาจเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตั ิงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิช าชี พ การ
พยาบาล ที ่ ม ิ ไ ด้ร ะบุ ไ ว้ใ ห้อ ยู ่ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการสอบคัด เลื อ กของ หลัก สู ต ร การคัด เลื อ กของ
คณะกรรมการให้ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
สอบความถนัดทาง
วิชาชีพ

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562
เวลา 8.00-8.45 น. รายงานตัวก่อนเข้าทดสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ
สถานที่ โรงเรี ยนพยาบาลรามาธิ บดี พญาไท
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ตรวจร่ างกาย

สอบสัมภาษณ์

อาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการรวมด้านการแพทย์และโรงเรี ยนพยาบาลรามาธิ บดี
ห้องสอบและที่นง่ั สอบจะติดประกาศ ณ ห้องโถงชั้นล่าง
*ค่าทดสอบวิชาเฉพาะของส่ วนงาน: 70 บาท ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตอ้ งแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562
เวลา 8.00-16.00 น.
สถานที่ โรงพยาบาลรามาธิ บดี
*ตรวจร่ างกายกับโรงพยาบาลรามาธิ บดีเท่านั้น ค่าตรวจร่ างกาย: ประมาณ 1,600 บาท
*ทาเวชระเบียนโรงพยาบาลรามาธิ บดีล่วงหน้าที่ เว็บไซต์
https://med.mahidol.ac.th/mr/th/student-health
• วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562
เวลา 12.30-13.00 น. รายงานตัวก่อนการสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องโถงชั้นล่าง
อาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการรวมด้านการแพทย์และ
โรงเรี ยนพยาบาลรามาธิ บดี
เวลา 13.00-16.00 น. สอบสัมภาษณ์
• วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562
เวลา 8.00-8.45 น. รายงานตัวก่อนการสัมภาษณ์
เวลา 9.00-16.00 น. สอบสัมภาษณ์
*รายชื่อและห้องที่ใช้สมั ภาษณ์ท้ งั สองวัน จะประกาศรายละเอียดที่บอร์ดบริ เวณห้องโถง
ชั้นล่าง
สถานที่ อาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการรวมด้านการแพทย์และโรงเรี ยนพยาบาลรามาธิ บดี
*วันสอบสัมภาษณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์
หมายเลข 02-201-2130

หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิ ารฉุกเฉินการแพทย์
1. เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 6 ของโรงเรี ยนที่อยูใ่ นจังหวัดสมุทรปราการ
2. เป็ นนักเรี ยนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์
3. มีสญ
ั ชาติไทย หรื อเป็ นผูท้ ี่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย และมีบตั รประจาตัวประชาชนไทย
4. ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรื อความพิการอันจะเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
และการปฏิบตั ิงาน
5. มีบุคลิกภาพดี ความสู ง 150 เซนติเมตรขึ้นไป ค่าดัชนีมวลกาย (Body mass index : BMI) ระหว่าง 18-30
6. ไม่เป็ นตาบอดสี ข้ นั รุ นแรง
7. ไม่มีโรคแขนขาอ่อนแรง
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สอบสัมภาษณ์

กาหนดการรายงานตัว
ก่อนการสอบสัมภาษณ์

ตรวจร่ างกาย

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562
เวลา 09.00 น.
สถานที่ ห้องประชุม Board Room ชั้น 3 อาคารอุบตั ิเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิ น
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล (โรงพยาบาลรามาธิ บดี)
ค่าสอบสัมภาษณ์ 300 บาท
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://med.mahidol.ac.th/er/
สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02 201 1484
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562
เวลา 08.30 น.
สถานที่ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3 อาคารอุบตั ิเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิ น
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล (โรงพยาบาลรามาธิ บดี)
ค่าตรวจร่ างกาย 1,500 บาท
สถานที่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล
(กาหนดการรอประกาศจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิ น)

หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่ อความหมาย
1. การได้ยินปกติ
2. ไม่เป็ นตาบอดสี ข้ นั รุ นแรง
สอบสัมภาษณ์

กาหนดการรายงานตัว
ก่อนการสอบสัมภาษณ์

วันที่
เวลา
สถานที่

13 พฤษภาคม 2562
08.00-09.30 น.
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
อาคาร 4 ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
พญาไท กรุงเทพมหานคร
วันที่
13 พฤษภาคม 2562
เวลา
07.00 น.
สถานที่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
อาคาร 4 ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
พญาไท กรุงเทพมหานคร
เอกสารสาหรับรายงานตัว อย่างละ 1 ฉบับ ดังนี้
1. ใบสมัครของผู้เข้าสอบ
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ของตนเองและผู้ปกครอง)
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ตรวจร่างกาย

กาหนดการเพิ่มเติม

4. สาเนาทะเบียนบ้าน (ของตนเองและผู้ปกครอง)
5. รูปถ่าย 1 นิ้ว
หรือ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://med.mahidol.ac.th/commdis
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หรือ สอบถามได้ทโี่ ทรศัพท์หมายเลข 02-2012425, 02-2012208
ในเวลา 08.00-16.00 น.
วันที่
13 พฤษภาคม 2561 (ตรวจสุขภาพทั่วไป, เจาะเลือดหาภูมิตับอักเสบบี
และสุกใส)
เวลา
10.00 น.
สถานที่ โถงอเนกประสงค์ อาคาร1 ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจสุขภาพประมาณ 1,530 บาท
วันที่
12 พฤษภาคม 2562 (ตรวจการได้ยิน)
เวลา
07.30-8.30 น.
สถานที่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
อาคาร 4 ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
พญาไท กรุงเทพมหานคร
อัตราค่าธรรมเนียมตรวจการได้ยิน 750 บาท
กรอกข้อมูลเพื่อทาเวชระเบียนสาหรับตรวจร่างกายทางเว็บไซต์ ภายในวันที่ 9-11
พฤษภาคม 2562 ที่ https://med.mahidol.ac.th/mr/th/student-health

คณะวิทยาศาสตร์
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา โครงการส่ งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ 6 สาขาวิชา
(คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พฤกษศาสตร์ และฟิ สิ กส์ )
1. ผูส้ มัครเป็ นผูท้ ี่มีความสนใจและมีความมุ่งมัน่ ที่ จะศึ กษาและประกอบอาชี พโดยใช้ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์อย่างแท้จริ ง
2. ผูส้ มัครเป็ นผูไ้ ม่มีปัญหาทางสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิ ตที่ จะเป็ นอุปสรรคต่อการศึ กษาและการปฏิ บตั ิ งาน
ทางวิทยาศาสตร์คณิ ตศาสตร์
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการส่ งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ )
1. ผูส้ มัครเป็ นผูท้ ี่มีความสนใจและมีความมุ่งมัน่ ที่ จะศึ กษาและประกอบอาชี พโดยใช้ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์อย่างแท้จริ ง
2. ผูส้ มัครเป็ นผูไ้ ม่มีปัญหาทางสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิ ตที่ จะเป็ นอุปสรรคต่อการศึ กษา และการปฏิบตั ิ งาน
ทางวิทยาศาสตร์คณิ ตศาสตร์
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการส่ งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ )
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1. ผูส้ มัครเป็ นผูท้ ี่มีความสนใจและมีความมุ่งมัน่ ที่จะศึกษาและประกอบอาชี พโดยใช้ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ เน้นสาขาวิชาพฤกษศาสตร์อย่างแท้จริ ง
2. ผูส้ มัครเป็ นผูไ้ ม่มีปัญหาทางสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิ ตที่ จะเป็ นอุปสรรคต่อการศึ กษาและการปฏิ บตั ิ งาน
ทางวิทยาศาสตร์คณิ ตศาสตร์
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โครงการส่ งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ สาขาวิชาฟิ สิ กส์
1. ผูส้ มัครเป็ นผูท้ ี่มีความสนใจและมีความมุ่งมัน่ ที่ จะศึ กษาและประกอบอาชี พโดยใช้ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์อย่างแท้จริ ง
2. ผูส้ มัครเป็ นผูไ้ ม่มีปัญหาทางสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิ ตที่ จะเป็ นอุปสรรคต่อการศึ กษาและการปฏิ บตั ิ งาน
ทางวิทยาศาสตร์คณิ ตศาสตร์
สอบสัมภาษณ์

กาหนดการรายงานตัว
ก่อนการสอบสัมภาษณ์
ตรวจร่ างกาย

กาหนดการเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562
เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
สถานที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)
(ค่าสอบสัมภาษณ์ 500 บาท)
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://tcas.mahidol.ac.th/schedule-r3.html
สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-201-5052-54
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562
เวลา 8.30-09.00 น.
สถานที่ โต๊ะลงทะเบียนใต้ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ (บริ เวณทางขึ้น L-01)
นาผลตรวจร่ างกายจาก รพ.ของรัฐหรื อรพ.เอกชน มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562
เวลา 8.30-09.00 น.
สถานที่ โต๊ะลงทะเบียนใต้ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ (บริ เวณทางขึ้น L-01)
ผูป้ กครองเข้าร่ วมกิจกรรม “รองคณบดี+ผูช้ ่วยคณบดีพบปะผูป้ กครอง”
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562
เวลา 09.30-10.00 น.
สถานที่ ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง L-02

หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (นานาชาติ)
1. สอบสัมภาษณ์เป็ นภาษาอังกฤษ จากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยหลักสู ตรฯ โดยมีผล “ผ่าน”
2. ถ้าผูส้ มัครมีเกณฑ์ไม่ตรงตามที่หลักสู ตรกาหนด ให้คณะกรรมการประจาหลักสู ตรเป็ นผูพ้ ิจารณา
Faculty of Science Bachelor of Science Program in Bioinnovation
(International Program, Multidisciplinary curriculum)
1. Successful performance at an interview in English held by the Interview Committee of Faculty of Science,
Mahidol University
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2. Applicants who do not meet the admission requirements/ qualifications listed above may be considered for
admission to the programs by the Admission Committee of the Faculty of Science, Mahidol University.
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ (นานาชาติ)
1. สอบสัมภาษณ์เป็ นภาษาอังกฤษ จากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยหลักสู ตรฯ โดยมีผล “ผ่าน”
2. ถ้าผูส้ มัครมีเกณฑ์ไม่ตรงตามที่หลักสู ตรกาหนด ให้คณะกรรมการประจาหลักสู ตรเป็ นผูพ้ ิจารณา
Faculty of Science Bachelor of Science Program in Biomedical Science (International Program)
1. Successful performance at an interview in English held by the Interview
Committee of Faculty of Science, Mahidol University
2. Applicants who do not meet the admission requirements/ qualifications listed above may be considered for
admission to the programs by the Admission Committee of the Faculty of Science, Mahidol University.
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้ อม (นานาชาติ)
1. สอบสัมภาษณ์เป็ นภาษาอังกฤษ จากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยหลักสู ตรฯ โดยมีผล “ผ่าน”
2. ถ้าผูส้ มัครมีเกณฑ์ไม่ตรงตามที่หลักสู ตรกาหนด ให้คณะกรรมการประจาหลักสู ตรเป็ นผูพ้ ิจารณา
Faculty of Science Bachelor of Science Program in Bioresources and Environmental Biology
(International Program)
1. Successful performance at an interview in English held by the Interview
Committee of Faculty of Science, Mahidol University
2. Applicants who do not meet the admission requirements/ qualifications listed above may be considered for
admission to the programs by the Admission Committee of the Faculty of Science, Mahidol University.
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ และวิศวกรรมนาโน (นานาชาติ)
1. สอบสัมภาษณ์เป็ นภาษาอังกฤษ จากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยหลักสู ตรฯ โดยมีผล “ผ่าน”
2. ถ้าผูส้ มัครมีเกณฑ์ไม่ตรงตามที่หลักสู ตรกาหนด ให้คณะกรรมการประจาหลักสู ตรเป็ นผูพ้ ิจารณา
Bachelor of Science Program in Materials Science and Nano Engineering (International Program,
Multidisciplinary curriculum)
1. Successful performance at an interview in English held by the Interview Committee of Faculty of Science,
Mahidol University
2. Applicants who do not meet the admission requirements/ qualifications listed above may be considered for
admission to the programs by the Admission Committee of the Faculty of Science, Mahidol University.
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เวลา
08.30-09.30 น.

09.30 – 12.00 น.

กิจกรรม
1. ลงทะเบียนตามสาขาวิชา และส่ งเอกสารประกอบการสมัครในห้ องลงทะเบียน ได้แก่
1.1 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาลหรื อโรงพยาบาลเอกชน (ตัวจริ ง)
โดยมีรายละเอียดการตรวจดังนี้  ตรวจสุ ขภาพทัว่ ไป
 ตรวจเอกซเรย์หน้าอก (Chest X-ray)
 ตาบอดสี
1.2 รู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รู ป
1.3 สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรี ยน
1.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (คนไทย) หรื อสาเนาพาสปอร์ ต (คนต่างชาติ)

สถานที่
ห้อง SC2-152
อาคารวิทยาศาสตร์ 2
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขต
ศาลายา) มหาวิทยาลัยมหิ ดล

2. นักเรียนจะได้รับเอกสาร ดังนี้
2.1 บัตรลาดับการสอบสัมภาษณ์
2.2 แบบฟอร์ มข้อมูลผูส้ อบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อฯ
3. ผู้เข้ าสอบสัมภาษณ์นั่งรอเรียกเข้ าห้ องสอบสัมภาษณ์ตามสาขาวิชา
สอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ)

อาคารวิทยาศาสตร์ 2
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขต
ศาลายา) มหาวิทยาลัยมหิ ดล
หมายเหตุ ผู้สมัครต้ องนาบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง (สาหรับผู้สมัครคนไทย) หรื อหนังสื อเดินทางตัวจริง (สาหรับผู้สมัคร
ชาวต่ างชาติ) มาแสดง ตอนลงทะเบียนและการสอบสัมภาษณ์

สอบถามเพิม่ เติมได้ที่
หน่ วยบริหารการศึกษาหลักสู ตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตศาลายา) มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร 02-4419820 ต่อ 1199, 061-4158144 อีเมล scsim@mahidol.ac.th
www.sc.mahidol.ac.th/sim
Time
08.30-09.30

Activity
1. Check-in and submit the required documents
Documents required for checking-in are as follows:
1.1 Original medical certification issued by either government hospital
or private hospital. The required medical examinations are
 Physical examinations
 Chest X-ray
 Color blindness
1.2 Two 1-inch photographs in school uniform or in formal dress
1.3 A copy of transcript or equivalent certificate
1.4. A copy of National ID card (for Thais) or passport (for non-Thais)
2. After checking-in, the candidates will receive the documents as follows:
2.1 An interview card
2.2 A student profile for international program form
3. Waiting for interview call
Interview in English

Place
Room #SC2-152
Science Building 2, Faculty of Science
(Salaya campus), Mahidol University

Science Building 2, Faculty of Science
(Salaya campus), Mahidol University
Remark Candidates must bring original National ID card (for Thai candidate) or original passport (for non-Thai candidate) on
the day of interview

09.30-12.00
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Contact information:

International Education and Administration Unit
Division of Salaya campus, Faculty of Science, Mahidol University
Phone: 02-4419820 ext. 1199 or 061-4158144
E-mail: scsim@mahidol.ac.th
www.sc.mahidol.ac.th/sim

คณะเทคนิคการแพทย์
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ไม่มีภาวะตาบอดสี ข้ นั รุ นแรงอันเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยผ่านการตรวจ FARNSWORTH D 15 hue test
ซึ่ งผลตรวจจะต้องไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรื อเท่ากับ 10 เส้น ที่ถือว่าเป็ นตาบอดสี ข้ นั รุ นแรงตามแนวทางการ
ตรวจตาบอดสี ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสี เทคนิค : ไม่ระบุคุณสมบัติเฉพาะ

สอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562
เวลา 08.30-14.00 น.
สถานที่ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา
สาขาเทคนิคการแพทย์ ห้อง 206-207
สาขารังสีเทคนิค
ห้อง 211-212
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.mt.mahidol.ac.th/
สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-441-4371 ต่อ 2542, 2843 , 2849
กาหนดการรายงานตัวก่อนการ วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562
สอบสัมภาษณ์
เวลา 07.00-08.30 น.
ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา
ตรวจร่างกาย
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562
เวลา 8.30-12.00 น.
สถานที่ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา
ค่าตรวจร่างกาย
สาขาเทคนิคการแพทย์ 600 บาท.
สาขารังสีเทคนิค
550 บาท
หมายเหตุ กาหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยน โดยทางคณะฯจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อ
หรือติตตามได้ที่ http://www.mt.mahidol.ac.th
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คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์ : ไม่ระบุคุณสมบัติเฉพาะ
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ไม่ระบุคุณสมบัติเฉพาะ
สอบสัมภาษณ์

วันที่
เวลา

11 พฤษภาคม 2562
08.30-12.00 น.

สถานที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ค่าสอบสัมภาษณ์ 300 บาท
สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-640-9850 (เวลาราชการ 08.30-16.30 น.)
กลุ่ม Line:
กาหนดการรายงานตัว
ก่อนการสอบสัมภาษณ์

วันที่
เวลา

11 พฤษภาคม 2562
07.00- 09.00 น.

สถานที่ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ผลตรวจร่ างกาย

ให้ส่งผลการตรวจร่ างกายและรายงานผลการตรวจ X-ray (จาก รพ.ของรัฐ/เอกชน)
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562
เวลา 07.00 – 09.00 น.
สถานที่ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล

คณะกายภาพบาบัด
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด : ไม่ระบุคุณสมบัติเฉพาะ
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบาบัด : ไม่ระบุคุณสมบัติเฉพาะ
สอบสัมภาษณ์

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562
เวลา 09.00-12.00 น.
สถานที่ คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา (ค่าสอบสัมภาษณ์ 100 บาท)
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pt.mahidol.ac.th
สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-441-5450 ต่อ 20204
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กาหนดการรายงานตัว

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562

ก่อนการสอบสัมภาษณ์

เวลา 07.30-9.00 น.
สถานที่ หน้าห้องประชุม ศ.นพ.เฟื่ อง สัตย์สวงน ชั้น 3 คณะกายภาพบาบัด
มหาวิทยาลัยมหิ ดล (ศาลายา)

ตรวจร่ างกาย

คณะกายภาพบาบัด จะแจ้งวันตรวจสุ ขภาพสาหรับนักศึกษาใหม่ ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา
ที่ 1 ปี การศึกษา 2562 ได้แก่ ตรวจปัสสาวะ ตรวจเอกซเรย์ปอด ตรวจหาภูมิและเชื้อไวรัส
ตับอักเสบบี ตรวจหาภูมิอีสุกอีใส และตรวจร่ างกายโดยแพทย์ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.pt.mahidol.ac.th

กาหนดการเพิ่มเติม

ผูม้ ีสิทธิ์ เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องนาหลักฐานมาแสดงหรื อมอบให้กรรมการตรวจสอบ
เอกสาร ดังนี้
1. บัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูเ้ ข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 1 ชุด
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของบิดาและ
มารดา จำนวน 1 ชุด
4. สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ข้าสอบสัมภาษณ์ บิดาและมารดา จำนวน 1 ชุด
5. สาเนาใบ ปพ.1 : พ ที่เป็ นใบแสดงผลการศึกษาชั้น ม.4- ม.6 : 6 ภาคการศึกษา จำนวน
1 ชุด

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต : ไม่เป็ นตาบอดสี ไม่เป็ นโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยน ส่ วนสู งไม่ต่ากว่า 150 cm.
รายงานตัว ก่ อ นการสอบ วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562
สัมภาษณ์
เวลา 08.00 – 08.30 น.
สถานที่ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา ห้องประชุมภัทรมหาราชการุ ณย์ ชั้น 5
ตรวจร่ างกาย
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562
เวลา 08.30 – 11.00 น.
สถานที่ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา ชั้น 1
ทดสอบความถนั ด ทาง วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562
วิชาชีพ
เวลา 11.00-12.00 น.
สถานที่ ณ คณะพยาบาลศาสตร์
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สอบสัมภาษณ์

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562
เวลา 08.00 – 08.30 น.
สถานที่ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา ห้องประชุมภัทรมหาราชการุ ณย์ ชั้น 5
เวลา 09.00- 15.00 น.
สถานที่ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา (มีเจ้าหน้าที่พาไปห้องสอบสัมภาษณ์)

คณะสิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม : ไม่เป็ นตาบอดสี ตามการวินิจฉัย
ทางการแพทย์ ต้องมีใบรับรองแพทย์วา่ ไม่เป็ นตาบอดสี ตามแบบฟอร์มโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น
สอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เวลา 9.00 น. -12.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม (พิเศษ) เล็ก มอญเจริ ญ (4218)
อาคารสิ่ งแวดล้อมพัฒนดล (อาคาร 4) ชั้น 2
คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
(ค่าสอบสัมภาษณ์ 500 บาท)
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.en.mahidol.ac.th
สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-441-5000 ต่อ 1108 หรื อ 1110
ก าหนดการรายงานตั ว วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ก่อนการสอบสัมภาษณ์
เวลา 8.00 น. -12.00 น.
สถานที่ : บริ เวณชั้น G อาคารสิ่ งแวดล้อมพัฒนดล (อาคาร 4)
คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ตรวจร่ างกาย
นาผลตรวจร่ างกาย จาก รพ.ของรัฐเท่านั้น มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เวลา 8.00 น. -12.00 น.
สถานที่ : บริ เวณชั้น G อาคารสิ่ งแวดล้อมพัฒนดล (อาคาร 4)
กาหนดการเพิ่มเติม

คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานบริ การการศึกษา โทร.02-4415000 ต่อ 1108 หรื อ 1110

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬ าและการออกก าลังกาย : เป็ นนักกี ฬ าประเภทใด
ประเภทหนึ่งทุกระดับการแข่งขัน
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกาลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกาลังกายและการกีฬา : เป็ น
นักกีฬาประเภทใดประเภทหนึ่งทุกระดับการแข่งขัน

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

208/1043

กลับหน้าสารบัญ
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกาลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล : เป็ นนักกีฬาประเภท
ใดประเภทหนึ่งทุกระดับการแข่งขัน
รายงานตัว ก่ อ นการสอบ วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 - 08.30 น.
รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ ห้อง 204 ชั้น 2 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
สัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล (ศาลายา) พร้อมชาระค่าสอบสัมภาษณ์ 500.- บาท ค่าทดสอบ
สมรรถภาพ 50.- บาท
สอบสัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น.
เข้าสอบสัมภาษณ์ ห้อง VIP, ห้อง 201, ห้อง 202 ชั้น 2 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา
พร้อมทั้งทดสอบสมรรถภาพทางกาย ชั้น 1 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ตรวจร่ างกาย
นาผลการตรวจร่ างกายจาก รพ.ของรัฐ มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
รายการตรวจ คือ 1.ปัสสาวะ 2. X-lay ปอด 3. ตรวจร่ างกายทัว่ ไป
กาหนดการเพิ่มเติม
1. ข้อปฏิบตั ิในการเข้ารับการคัดเลือกขั้นต่อไป ให้ผสู ้ อบผ่านข้อเขียนปฏิบตั ิตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้
หากประสงค์จะเข้าสัมภาษณ์ในหลักสู ตรที่ ผ่านข้อเขียนให้ส่งแบบตอบรับการ
สอบสัมภาษณ์ของ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา (แบบ วฬ- มม-62-01) ที่
แนบมากับเอกสารนี้ โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วน และนา ส่ งทางโทรสาร ไปยัง 02441-4160, 02- 889-3693 หรื อส่ งเอกสารด้วยตนเอง ยังงานบริ การการศึ กษา วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ภายในวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2562 ก่อนเวลา 16.00 น.
สิ่ งที่ตอ้ งนาไปด้วยในวันสอบสัมภาษณ์
• ใบสมัครของผูเ้ ข้าสอบ (ผูส้ อบสัมภาษณ์โหลดจากระบบด้วยตนเอง)
• ใบผลการตรวจร่ างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ
รายการตรวจคือ 1.ปัสสาวะ 2. X-lay ปอด 3. ตรวจร่ างกายทัว่ ไป
• สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประชาชน และใบรายงานผลการศึกษา
• หนังสื อยืนยันเข้าสอบสัมภาษณ์ แบบ วฬ- มม-62-01 (ตัวจริ ง)
• ชุดกีฬาสาหรับการทาทดสอบสมรรถภาพ (เสื้ อยืด กางเกงขายาว หรื อกางเกงขาสั้น )
• ค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์ 500. – บาท
• ค่าทดสอบสมรรถภาพ 50.- บาท
• Portfolio ฉบับจริ ง
หากมีขอ้ สงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานบริ การการศึกษา
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา โทร. 02-441-4297-8 ต่อ 201,203
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แบบ วฬ- มม-62-01

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
หนังสือตอบรับการเข้าสอบสัมภาษณ์
ในการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลระบบ TCAS รอบที 3 ประจาปีการศึกษา 2561
ตามที่ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว) ……………………………………………..……….…………โรงเรียน …………………………………….…..….
เลขประจาตัวสมัครสอบ…………………………...….เลขประจาตัวประชาชน.....................................................................อายุ………... ปี
อยู่บ้านเลขที่ ………... หมู่ที่ ……..… ถนน……….………………… ตาบล/แขวง ……………….………….อาเภอ/เขต ……………………..………
จังหวัด ……………………………….. รหัสไปรษณีย์ …….………………. โทรศัพท์ ………………….……..…..….โทรสาร…………..….…………….
เป็นผู้สอบผ่านข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในหลักสูตร (กาเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อมูลของท่าน)
หลักสูตร
❑วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย)
❑ศิลปศาสตรบัณฑิต (การออกกาลังกายและการกีฬา)
❑ศิลปศาสตรบัณฑิต (กีฬาฟุตบอล)
ข้าพเจ้าขอแจ้งการเข้าสอบสัมภาษณ์ดังนี้

❑ ขอยืนยัน การเข้าสอบสัมภาษณ์ ตามโครงการข้างต้น ในที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.
❑ ขอสละสิทธิ์ การเข้าสอบสัมภาษณ์ตามโครงการข้างต้น และจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในการสอบ
คัดเลือกของมหาวิทยาลัยมหิดล รอบที่ 3 การศึกษา 2562
ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว
ลงชื่อ ……………………………………….……….ผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
(…………………………………………………)
วันที่ …………พฤษภาคม พ.ศ. 2562

คายินยอมของผู้ปกครอง
ข้าพเจ้า...................................................................... เป็นผู้ปกครองของนาย/นางสาว ........................................................
ซึ่งผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มีความสัมพันธ์โดยเป็น.......................... ได้รับทราบข้อความข้างต้น และยินยอมให้มีการลงนามตามเอกสาร
นี้ทุกประการ
ลงชื่อ……………………………………………… บิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครอง
(……………………………………………..)
วันที่ …………พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ให้ส่งหนังสือตอบรับนี้ไปยัง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
ภายในวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ก่อนเวลา 16.00 น. ทางโทรสาร 02-441-4160, 02-889-3693 หรือยืน่ ด้วยตนเอง
หากไม่ส่งเอกสารตามกาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
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คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล : มีความโดดเด่นทางวิชาการ มีทศั นคติ ที่ดีต่อ
วิชาชีพมีความเป็ นผูน้ า และไม่เป็ นตาบอดสี ข้ นั รุ นแรง
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ) วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ นมและ
เครื่ องดื่ ม: สาหรับนักเรี ยนจากโรงเรี ยนนานาชาติ หรื อนักเรี ยนต่างชาติ ในกรณี ไม่มีคะแนนสอบคัดเลือก 9 วิชาสามัญ
ผูส้ มัครสามารถยื่นคะแนนสอบความรู ้ ภาษาอังกฤษ และ Standardized test scores ดังนี้ (ผลสอบต้องมี อายุไม่เกิ น 2 ปี
นับถึงวันที่สมัคร)
- TOEFL: Paper Based ที่ ระดับคะแนนตั้งแต่ 500 ขึ้ นไป หรื อ Internet Based ที่ ระดับคะแนนตั้งแต่
61 ขึ้นไป หรื อ Computer Based ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 173 ขึ้นไป หรื อ
- IELTS ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป หรื อ
- MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 40 ขึ้นไป หรื อ
- MU-ELT ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 84 ขึ้นไป หรื อ
- SAT I (Reasoning Test) ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 1,100 ขึ้นไป หรื อ
- TOEIC ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 600 ขึ้นไป หรื อเทียบเท่า
2. ผูส้ มัครจะต้องมีผลคะแนนสอบ Standardized test scores อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- SAT II (Subject Test) โดยต้องมีคะแนนวิชา Math II, Physics และ Chemistry แต่ละวิชาต้องมี
คะแนนไม่ต่ากว่า 550 คะแนน หรื อ
- GCSE หรื อ IGCSE โดยต้องมีคะแนนวิชา Math, Physics และ Chemistry แต่ละวิชาไม่ต่ากว่าระดับ C หรื อ
- GED โดยต้องมีคะแนนอย่างต่าเท่ากับ 2,250 คะแนน และคะแนนทุกวิชาต้องไม่ต่ากว่า 410 คะแนน หรื อ
- NEW GED โดยต้องมีคะแนนอย่างต่าเท่ากับ 580 คะแนน และคะแนนทุกวิชาต้องไม่ต่ากว่า 145
คะแนน หรื อ
- ผลคะแนนสอบ Standardized test scores อื่นที่เทียบเท่า
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี : ไม่ระบุคุณสมบัติเฉพาะ
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : ไม่ระบุคุณสมบัติเฉพาะ
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา : ไม่ระบุคุณสมบัติเฉพาะ
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ : ไม่ระบุคุณสมบัติเฉพาะ
รายละเอียดการสอบสั มภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชาใช้ กาหนดการเดียวกัน
สอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562
เวลา 09.00 – 12.00 น.
สถานที่ อาคาร 1 (อาคารอานวยการ) อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.eg.mahidol.ac.th
สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-8892138 ต่อ 6028-33,084 456 1928
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กาหนดการรายงานตัวก่อน
การสอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562
เวลา 08.00-08.45 น.
สถานที่ อาคาร 1 (อาคารอานวยการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา

ตรวจร่ างกาย

นาผลตรวจร่ างกาย (ตรวจสุขภาพเบื้องต้น เอกซเรย์ปอด ตรวจปัสสาวะ) จาก รพ.ของรัฐ/เอกชน
ไม่เกิน 6 เดือน มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
สถานที่ อาคาร 1 (อาคารอานวยการ) อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา

วิทยาเขตกาญจนบุรี
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ : ต้องไม่เป็ นผูม้ ีโรคติดต่อหรื อภาวะอันเป็ นอุปสรรค
ต่อการศึกษาเช่น โรคลมชัก โรคหอบหื ด โรคหัวใจ โรคความดันโลหิ ตสู งรุ นแรง โรคภาวะไตวาย โรคติดสารเสพติดให้
โทษ และโรคหรื อความผิดปกติทางร่ างกายที่เป็ นอุปสรรคต่อการออกภาคสนาม
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์ : ต้องไม่เป็ นตาบอดสี โรคลมชัก โรคหอบหื ด โรคหัวใจ
โรคความดันโลหิ ตสู งรุ นแรง โรคภาวะไตวาย และโรคติดสารเสพติดให้โทษ
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การเกษตร : ต้องไม่เป็ นผูม้ ี โรงติ ดต่ อหรื อภาวะอัน เป็ น
อุปสรรคต่อการศึ กษาเช่ น โรคลมชัก โรคหอบหื ด โรคหัวใจ โรคความดันโลหิ ตสู งรุ นแรง โรคภาวะไตวาย โรคติดสาร
เสพติดให้โทษ
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้ อมและการจัดการภัยพิบัติ : ต้องไม่เป็ น ตาบอดสี
โรคลมชัก โรคหอบหื ด โรคหัวใจ โรคความดันโลหิ ตสู งรุ นแรง โรคภาวะไตวาย และโรคติดสารเสพติดให้โทษ
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร : ไม่ระบุคุณสมบัติเฉพาะ
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต : ไม่ระบุคุณสมบัติเฉพาะ
หลักสู ตรบัญชีบัณฑิต : ไม่ระบุคุณสมบัติเฉพาะ

สอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2562
รายงานตัว เวลา 09.00-10.30 น. สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.30 เป็ นต้นไป
สถานที่ อาคารเรี ยนรวม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหิ ดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
(ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาท)
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ka.mahidol.ac.th
สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 034 585 058 ต่อ 2104 / 08 6377 9947

กาหนดการรายงานตัว
ก่อนการสอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2562
รายงานตัว เวลา 09.00-10.30 น. สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.30 เป็ นต้นไป
สถานที่ อาคารเรี ยนรวม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหิ ดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
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(ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาท)
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ka.mahidol.ac.th
สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 034 585 058 ต่อ 2104 / 08 6377 9947
ตรวจร่ างกาย

ตรวจร่ างกายจาก โรงพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น แล้วนาผลตรวจร่ างกายมาแสดง
ในวันสอบสัมภาษณ์
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ka.mahidol.ac.th
สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 034 585 058 ต่อ 2104 / 08 6377 9947

กาหนดการเพิ่มเติม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.ka.mahidol.ac.th

วิทยาลัยศาสนศึกษา
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา : ไม่ระบุคุณสมบัติเฉพาะ
กาหนดการรายงานตัว
ก่อนการสอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562
8.00 - 9.00 น.
สถานที่ ห้อง 203 อาคารวิทยาลัยศาสนศึกษา ชั้น 2 วิทยาลัยศาสนศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา (ค่าสอบสัมภาษณ์ 500 บาท)
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.crs.mahidol.ac.th
สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-8002630-9 ต่อ 209
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562
9.00-12.00 น.
สถานที่ ห้อง 206 อาคารวิทยาลัยศาสนศึกษา ชั้น 2 วิทยาลัยศาสนศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.crs.mahidol.ac.th
สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-8002630-9 ต่อ 209
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กลับหน้าสารบัญ
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
หลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุ ขชุมชน : ไม่ระบุคุณสมบัติเฉพาะ
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม : ไม่ระบุคุณสมบัติเฉพาะ
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์ เปรื่ อง : ไม่ระบุคุณสมบัติเฉพาะ
สอบสัมภาษณ์

วันที่ 11 พ.ค. 2562
เวลา 9.00-16.00
สถานที่ ห้องประชุมอมันตกุล ชั้น 2 อาคารปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์เอนกประสงค์
คณะโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ (ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาท)
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.na.mahidol.ac.th/th/
สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 086-4456406

กาหนดการรายงานตัว
ก่อนการสอบสัมภาษณ์

วันที่ 11 พ.ค. 2562
เวลา 8.00-12.00
สถานที่ ห้องประชุมอมันตกุล ชั้น 2 อาคารปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์เอนกประสงค์
คณะโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

ตรวจร่ างกาย

นาผลตรวจร่ างกายจาก รพ.ของรัฐเท่านั้น มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
วันที่ 11 พ.ค. 2562
เวลา 8.00-12.00
สถานที่ ห้องประชุมอมันตกุล ชั้น 2 อาคารปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์เอนกประสงค์
คณะโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน : ไม่ระบุคุณสมบัติเฉพาะ
สอบสัมภาษณ์

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562
เวลา 9.00-12.00 น.
สถานที่ ห้องจันทร์ผา (อาคาร 1) ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
(ค่าสอบสัมภาษณ์ 100 บาท)
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sh.mahidol.ac.th
สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-8002840-60 ต่อ 1215
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กลับหน้าสารบัญ
กาหนดการรายงานตัว
ก่อนการสอบสัมภาษณ์

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562
เวลา 8.30-9.00 น.
สถานที่ หน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ (อาคาร 2) ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ตรวจร่ างกาย

นาผลการตรวจร่ างกายจาก รพ.ของรัฐเท่านั้น มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562
เวลา 8.30-9.00 น.
สถานที่ หน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ (อาคาร 2) ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

กาหนดการเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่ างกายโดยใช้แบบฟอร์มที่คณะกาหนดได้ที่
www.sh.mahidil.ac.th

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอานาจเจริญ
หลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิต : ไม่ระบุคุณสมบัติเฉพาะ
สอบสัมภาษณ์

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562
เวลา 09.00 - 12.00 น.
สถานที่ ห้อง 2206 อาคารเรี ยนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิ ดล วิทยาเขตอานาจเจริ ญ
จังหวัดอานาจเจริ ญ (ศูนย์ราชการจังหวัดอานาจเจริ ญ)
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.am.mahidol.ac.th/web/
สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 045-523-211

กาหนดการรายงานตัว
ก่อนการสอบสัมภาษณ์

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562
เวลา 8.30 - 12.00 น.
สถานที่ ห้อง 2206 อาคารเรี ยนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิ ดล วิทยาเขตอานาจเจริ ญ
จังหวัดอานาจเจริ ญ (ศูนย์ราชการจังหวัดอานาจเจริ ญ)

ตรวจร่ างกาย

นาผลตรวจร่ างกายจาก รพ.ของรัฐเท่านั้น มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
ผลการตรวจสุ ขภาพทัว่ ไป ที่แพทย์รับรองว่าไม่เป็ นโรค ดังนี้
1.1 วัณโรคในระยะติดต่ออันตราย
1.2 โรคเรื้ อน
1.3 โรคเท้าช้าง
1.4 โรคติดยาเสพติดให้โทษ
1.5 โรคพิษสุ ราเรื้ อรัง
1.6 ผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอดไม่เป็ นวัณโรค
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กลับหน้าสารบัญ
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562
เวลา 8.30-12.00 น.
สถานที่ ห้อง 2206 อาคารเรี ยนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิ ดล วิทยาเขตอานาจเจริ ญ
จังหวัดอานาจเจริ ญ (ศูนย์ราชการจังหวัดอานาจเจริ ญ)
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ : ไม่ระบุคุณสมบัติเฉพาะ
สอบสัมภาษณ์

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562
เวลา 09.00 - 12.00 น.
สถานที่ ห้อง 2205 อาคารเรี ยนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิ ดล วิทยาเขตอานาจเจริ ญ
จังหวัดอานาจเจริ ญ (ศูนย์ราชการจังหวัดอานาจเจริ ญ)
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.am.mahidol.ac.th/web/
สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 045-523-211

กาหนดการรายงานตัว
ก่อนการสอบสัมภาษณ์

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562
เวลา 8.30 - 12.00 น.
สถานที่ ห้อง 2205 อาคารเรี ยนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิ ดล วิทยาเขตอานาจเจริ ญ
จังหวัดอานาจเจริ ญ (ศูนย์ราชการจังหวัดอานาจเจริ ญ)

ตรวจร่ างกาย

นาผลตรวจร่ างกายจาก รพ.ของรัฐเท่านั้น มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
ผลการตรวจสุ ขภาพทัว่ ไป ที่แพทย์รับรองว่าไม่เป็ นโรค ดังนี้
1.1 วัณโรคในระยะติดต่ออันตราย
1.2 โรคเรื้ อน
1.3 โรคเท้าช้าง
1.4 โรคติดยาเสพติดให้โทษ
1.5 โรคพิษสุ ราเรื้ อรัง
1.6 ผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอดไม่เป็ นวัณโรค
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562
เวลา 8.30-12.00 น.
สถานที่ ห้อง 2205 อาคารเรี ยนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิ ดล วิทยาเขตอานาจเจริ ญ
จังหวัดอานาจเจริ ญ (ศูนย์ราชการจังหวัดอานาจเจริ ญ)
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กลับหน้าสารบัญ
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม
1. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรง
สอบสัมภาษณ์

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562
เวลา 09.30 - 12.00 น.
สถานที่ ห้อง 2208 อาคารเรี ยนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิ ดล วิทยาเขตอานาจเจริ ญ
จังหวัดอานาจเจริ ญ (ศูนย์ราชการจังหวัดอานาจเจริ ญ)
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.am.mahidol.ac.th/web/
สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 045-523-211

กาหนดการรายงานตัว
ก่อนการสอบสัมภาษณ์

ตรวจร่ างกาย

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562
เวลา 8.30 - 12.00 น.
สถานที่ ห้อง 2208 อาคารเรี ยนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิ ดล วิทยาเขตอานาจเจริ ญ
จังหวัดอานาจเจริ ญ (ศูนย์ราชการจังหวัดอานาจเจริ ญ)
นาผลตรวจร่ างกายจาก รพ.ของรัฐเท่านั้น มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
ผลการตรวจสุ ขภาพทัว่ ไป ที่แพทย์รับรองว่าไม่เป็ นโรค ดังนี้
1.1 วัณโรคในระยะติดต่ออันตราย
1.2 โรคเรื้ อน
1.3 โรคเท้าช้าง
1.4 โรคติดยาเสพติดให้โทษ
1.5 โรคพิษสุ ราเรื้ อรัง
1.6 ผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอดไม่เป็ นวัณโรค
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562
เวลา 8.30-12.00 น.
สถานที่ ห้อง 2208 อาคารเรี ยนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิ ดล วิทยาเขตอานาจเจริ ญ
จังหวัดอานาจเจริ ญ (ศูนย์ราชการจังหวัดอานาจเจริ ญ)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (นานาชาติ)
1. สอบสัมภาษณ์เป็ นภาษาอังกฤษ
สอบสัมภาษณ์

วันที่

10 พฤษภาคม 2562
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กลับหน้าสารบัญ
เวลา

9.00 12.00 น.

สถานที่ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.ict.mahidol.ac.th
สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2441-0909
กาหนดการรายงานตัวก่อน
การสอบสัมภาษณ์

วันที่
เวลา

10 พฤษภาคม 2562
9.00 น.

สถานที่ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ตรวจร่ างกาย

ให้ส่งผลการตรวจร่ างกาย (จาก รพ.ของรัฐ/เอกชน) ในวันสอบสัมภาษณ์
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กลับหน้าสารบัญ

มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่ตั้ง

- วิทยาเขตวังทาพระ
เลขที่ 31 ถนนหนาพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
คณะวิชา : คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะโบราณคดี
- วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
คณะวิชา : คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ คณะมัณฑนศิลป คณะอักษรศาสตร
คณะศึ ก ษาศาสตร คณะวิ ท ยาศาสตร คณะเภสั ช ศาสตร คณะวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
คณะวิชา : คณะดุริยางคศาสตร
- วิทยาเขตสารสนเทศเพชบุรี
เลขที่ 1 หมูที่ 3 ถนนชะอํา-ปราณบุรี ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76120
คณะวิชา : คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
** วิทยาลัยนานาชาติ (วิทยาเขตบางรัก)

คุณสมบัติทั่วไป (ทุกคณะวิชา)
1. เปนผูยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปน ประมุ ข ยกเวนนักศึ กษา
ชาวตางประเทศ
2. เปนผูที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเปนผูที่กําลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรี ยน
(สอบเทียบ) ในภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตร หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 หรือประกาศนี ยบั ตรอื่ น ที่ กระทรวงศึกษาธิการเทีย บเทา สําหรับผูสมัครที่จ บหลักสูตรการศึ ก ษา
นอกโรงเรี ย นสายสามั ญ ศึ กษาต องมี คุณสมบัติตามระเบีย บกระทรวงศึกษาธิการวาดว ยการดําเนิน งาน
การศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
หมายเหตุ สํ า หรั บ ผู ส มั ครที่ ไปศึ กษาระดับ มัธ ยมศึ กษาตอนปลาย ณ ตางประเทศ ในชว งเวลาหนึ่ง
ใหคํานวณผลการเรียนเฉพาะภาคการศึกษาที่ไดศึกษาในประเทศไทยเทานั้น
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3. เปนผูมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอ
การศึกษาและปฏิบัติงานในวิชาชีพนั้น ๆ
4. เป น ผู มี ค วามประพฤติ เ รี ย บร อ ยและรั บ รองต อ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรได ว า จะตั้ ง ใจศึ ก ษาเล า เรี ย น
เต็ มความสามารถและจะปฏิ บั ติตามระเบีย บขอบังคับ ของมหาวิทยาลัยที่มีอยูแลวหรือที่จ ะมีตอไปโดย
เครงครัดทุกประการ
5. ไมเปนผูที่ถูกใหออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแลว เพราะความประพฤติไมเหมาะสมหรือกระทํ าผิด
ตาง ๆ ที่ไมใชทางวิชาการ
6. ไม เ ป น ผู ที่ ถู ก ลงโทษเนื่ อ งจากกระทํ า หรื อ ร ว มกระทํ า ทุ จ ริ ต ในการสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเข า ศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในชวงเวลา 3 ปที่ผานมา
7. ต องไม เ ป น ผู ที่กํา ลั งศึ กษาเกิ น กว า ชั้ น ปที่ 1 ในสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาที่รวมในการคัดเลือกนี้ เวนแตจะไดลาออกจากสถาบันอุดมศึกษานั้นเสียกอน
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
โครงการรับตรงทั่วไปทุกกลุมวิชาเอก
- 00831000102 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป (5ป)
จํานวน 55 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เปนผูที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรื อ เที ย บเท า สํ า หรั บ ผู ที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกโรงเรี ย น (สอบเที ย บ)
ตองศึกษาอยูในภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตร
2. มีผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ 4 วิชาคือ 1. วาดเสน 2. องคประกอบศิลป 3. สรางสรรค 4. ความรูทั่วไปทางศิลปะ
โดยวิชาวาดเสน องคประกอบศิลป และสรางสรรค ตองมีคะแนนไมต่ํากวา 50 คะแนน
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน
(1) วิชา 0100 วาดเสน
คาน้ําหนัก 25% เกณฑขั้นต่ํา 50%
(2) วิชา 0101 องคประกอบศิลป
คาน้ําหนัก 25% เกณฑขั้นต่ํา 50%
(3) วิชา 0102 สรางสรรค
คาน้ําหนัก 25% เกณฑขั้นต่ํา 50%
(4) วิชา 0103 ความรูทั่วไปทางศิลปะ
คาน้ําหนัก 15%
(5) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา คาน้ําหนัก 10%
2. สอบสัมภาษณ
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โครงการรับตรงกลุมวิชาเอกทฤษฎีศิลป
- 00831000101 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป (เอกทฤษฎีศิลป) (5ป)
จํานวน 4 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เปนผูที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรื อ เที ย บเท า สํ า หรั บ ผู ที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกโรงเรี ย น (สอบเที ย บ)
ตองศึกษาอยูในภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตร
2. มีผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ 4 วิชาคือ 1. วาดเสน 2. องคประกอบศิลป 3. สรางสรรค 4. ความรูทั่วไปทางศิลปะ
โดยวิชาวาดเสน องคประกอบศิลป และสรางสรรค ตองมีคะแนนไมต่ํากวา 50 คะแนน
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน
(1) วิชา 0100 วาดเสน
คาน้ําหนัก 20% เกณฑขั้นต่ํา 50%
(2) วิชา 0101 องคประกอบศิลป
คาน้ําหนัก 20% เกณฑขั้นต่ํา 50%
(3) วิชา 0102 สรางสรรค
คาน้ําหนัก 20% เกณฑขั้นต่ํา 50%
(4) วิชา 0103 ความรูทั่วไปทางศิลปะ
คาน้ําหนัก 20%
(5) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา คาน้ําหนัก 20%
2. สอบสัมภาษณ
รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
วันสอบสัมภาษณ
วันจันทร ที่ 13 พฤษภาคม 2562
เวลารายงานตัว
09.00 น.
เวลาสอบสัมภาษณ
09.30 น.
สถานที่
อาคารศูนยปฏิบัติการทัศนศิลปสิรินธร ชั้น 2 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม
หลักฐานที่ตองนํามาแสดง
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรที่มีรูปถายที่ทางราชการออกให
2. แบบรายงานการตรวจสุ ขภาพและเอกซเรยที่ไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรยจ ากโรงพยาบาล
ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ www.admission.su.ac.th หรือ
www.reg.su.ac.th
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คณะสถาปตยกรรมศาสตร
- 00831000201 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม (5 ป)
จํานวน 25 คน
ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
คาน้ําหนัก 37.5%
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
เกณฑขั้นต่ํา 20%
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
เกณฑขั้นต่ํา 20%
(3) วิชา 49 ฟสิกส
เกณฑขั้นต่ํา 20%
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
คาน้ําหนัก 12.5% เกณฑขั้นต่ํา 20%
(2) วิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร (PAT 4) คาน้ําหนัก 50% เกณฑขั้นต่ํา 20%
2. สอบสัมภาษณ
- 00831000202 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย (5 ป) จํานวน 20 คน
ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
คาน้ําหนัก 37.5%
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
เกณฑขั้นต่ํา 20%
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
เกณฑขั้นต่ํา 20%
(3) วิชา 49 ฟสิกส
เกณฑขั้นต่ํา 20%
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
คาน้ําหนัก 12.5% เกณฑขั้นต่ํา 20%
(2) วิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร (PAT 4) คาน้ําหนัก 50% เกณฑขั้นต่ํา 20%
2. สอบสัมภาษณ
รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะสถาปตยกรรมศาสตร
วันสอบสัมภาษณ
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562
เวลาสอบสัมภาษณ
08.30 – 12.00 น.
สถานที่
อาคารสมบูรณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร เลขที่ 417 ถ.จรัญสนิทวงศ
แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
หลักฐานที่ตองนํามาแสดง
1. แบบประวัตินักศึกษา คณะสถาปตยกรรมศาสตร
2. แบบรายงานการตรวจสุ ขภาพและเอกซเรยที่ไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรยจ ากโรงพยาบาล
ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ www.admission.su.ac.th หรือ
www.reg.su.ac.th
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3. สําเนาบัตรบัตรประชาชน
4. สําเนาทะเบียนบาน
5. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
6. ผลงานที่เกี่ยวของกับงานทางดานสถาปตยกรรม (ถามี) โดยไมจําเปนตองรวมเลมเปนแฟมสะสมผลงาน
(Portfolio)
**โดยเอกสารในข อ 1 สามารถดาวน โ หลดได ที่ เ ว็ ป ไซต ข องคณะฯ http://www.arch.su.ac.th/
ในหัวขอเอกสารดาวนโหลดสําหรับนักศึกษา

คณะโบราณคดี
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เปนผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการ
เทียบเทา
สําหรับผูสมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญตองมีคุณสมบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00 และมี
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและ
ภาษาตางประเทศ แตละกลุมไมต่ํากวา 2.50
สําหรับผูสมัครที่ไปศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ตางประเทศ ในชวงเวลาหนึ่ง ใหคํานวณ
ผลการเรียนเฉพาะภาคการศึกษาที่ไดศึกษาในประเทศไทย เทานั้น
2. มีผลการทดสอบ GAT/PAT ปการศึกษา 2562 และผลการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปการศึกษา 2562 ของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ตามที่สาขาวิชากําหนด ทั้งนี้ ผูที่ไมไดสมัครหรือพลาด
การสอบ จะไมไดรับการพิจารณาคัดเลือกในโครงการนี้
- 00831000301 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี
จํานวน 30 คน
คุณสมบัติเฉพาะสาขา
ต อ งตาไม บ อดสี ทุ ก ประเภท ทั้ ง ตาบอดสี ช นิ ด เกิ ด แต กํ า เนิ ด ซึ่ ง แบ ง เป น กลุ ม ที่ เ ห็ น สี เ ดี ย ว
(Monochromatism) กลุ ม ที่ มี เ ซลล รู ป กรวย 2 ชนิ ด (Dichromatism) กลุ ม ที่ มี เ ซลล รู ป กรวยทั้ ง 3 ชนิ ด
(Trichromatism) และตาบอดสีชนิดเกิดขึ้นในภายหลัง ตองตาไมบอดสี
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
คาน้ําหนัก 50%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
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ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
คาน้ําหนัก 50%
2. สอบสัมภาษณ
(1) บุคลิกภาพ
20 คะแนน
(2) ทัศนคติ
20 คะแนน
(3) ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชา 60 คะแนน
เกณฑขั้นต่ําในการรับเขาศึกษา 60%
- 00831000305 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
จํานวน 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะสาขา
ตองศึกษารายวิชาภาษาฝรั่งเศสในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายมาอยางนอย 15 หนวยกิตและตอง
เลือกสอบวิชา 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1)
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1)
คาน้ําหนัก 100% เกณฑขั้นต่ํา 30%
2. สอบสัมภาษณ
(1) บุคลิกภาพ
20 คะแนน
(2) ทัศนคติ
20 คะแนน
(3) ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชา 60 คะแนน
เกณฑขั้นต่ําในการรับเขาศึกษา 60%
- 00831000302 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรทองถิ่น
จํานวน 15 คน
ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
คาน้ําหนัก 50%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
คาน้ําหนัก 50%
2. สอบสัมภาษณ
(1) บุคลิกภาพ
20 คะแนน
(2) ทัศนคติ
20 คะแนน
(3) ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชา 60 คะแนน
เกณฑขั้นต่ําในการรับเขาศึกษา 60%
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- 00831000303 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ
ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
คาน้ําหนัก 50%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
คาน้ําหนัก 50%
2. สอบสัมภาษณ
(1) บุคลิกภาพ
20 คะแนน
(2) ทัศนคติ
20 คะแนน
(3) ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชา 60 คะแนน
เกณฑขั้นต่ําในการรับเขาศึกษา 60%
- 00831000307 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา
ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
คาน้ําหนัก 50%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
คาน้ําหนัก 50%
2. สอบสัมภาษณ
(1) บุคลิกภาพ
20 คะแนน
(2) ทัศนคติ
20 คะแนน
(3) ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชา 60 คะแนน
เกณฑขั้นต่ําในการรับเขาศึกษา 60%
- 00831000304 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
คาน้ําหนัก 50%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
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(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
คาน้ําหนัก 50%
2. สอบสัมภาษณ
(1) บุคลิกภาพ
20 คะแนน
(2) ทัศนคติ
20 คะแนน
(3) ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชา 60 คะแนน
เกณฑขั้นต่ําในการรับเขาศึกษา 60%
- 00831000306 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จํานวน 35 คน
ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) (ตอนที่ 2) คาน้ําหนัก 100% เกณฑขั้นต่ํา 50% (ตอนที่ 2)
2. สอบสัมภาษณ
(1) บุคลิกภาพ
20 คะแนน
(2) ทัศนคติ
20 คะแนน
(3) ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชา 60 คะแนน
เกณฑขั้นต่ําในการรับเขาศึกษา 60%
เอกสารประกอบการสมัคร
ผูสมัครตองสงเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตน
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพจากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต สมบูรณครบถวน ขนาด A4 ติดรูป
ถายใหเรียบรอย
2. สํ า เนาระเบี ย นแสดงผลการเรี ย นหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (ปพ.1) จํ า นวน 6 ภาค
การศึกษา ฉบับที่ใชในการสมัคร พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ไมสงเอกสารคืนในทุกกรณี
ใหผูสมัครจัดสงเอกสารประกอบการสมัครในสาขาวิชาที่สมัคร ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ได 2
ชองทางคือ
1. ทางไปรษณียแบบดวนพิเศษ โดยถือประทับตราไปรษณียเปนสําคัญมาที่
ฝายรับสมัคร งานบริการการศึกษา
สํานักงานคณบดีคณะโบราณคดี ศูนยสันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 8 ถนนสุภาพบุรุษ-ทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา
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2. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิคสที่ archaeology60.dir@gmail.com โดยถือเวลาในจดหมาย
อิเล็กทรอนิคสเปนสําคัญ
รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะโบราณคดี
วันสอบสัมภาษณ
วันจันทรที่ 13 พฤษภาคม 2562
เวลารายงานตัว
08.30 – 10.00 น.
เวลาสอบสัมภาษณ
09.30 – 16.30 น.
สถานที่
ศู น ย สั น สกฤตศึ ก ษา คณะโบราณคดี มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร เขตทวี วั ฒ นา
กรุงเทพฯ
หลักฐานที่ตองนํามาแสดง
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรที่มีรูปถายที่ทางราชการออกให
2. สําเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถามี) พรอมลงลายมือชื่อ
3. ผลตรวจตาบอดสี และแบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยที่ไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรย
จากโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ www.admission.su.ac.th
หรือ www.reg.su.ac.th
***ผู มี สิ ท ธิ์ ส อบสั ม ภาษณ ทุ ก คนต อ งนํ า เอกสารดั ง กล า วข า งต น มาแสดงในวั น สอบสั ม ภาษณ หากเอกสาร
ไมถูกตองหรือไมครบถวน อาจพิจารณาตัดสิทธิ์การสอบสัมภาษณ***

คณะอักษรศาสตร
โครงการพิเศษสาขาเอเชียศึกษา
- 00832200513 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุมภาษาจีน
ไมมีคุณสมบัติเฉพาะสาขา
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน O-NET
(1) วิชา 01 ภาษาไทย
คาน้ําหนัก 15%
(2) วิชา 02 สังคมศึกษา
คาน้ําหนัก 15%
(3) วิชา 03 ภาษาอังกฤษ
คาน้ําหนัก 20%
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
คาน้ําหนัก 50%
2. สอบสัมภาษณ
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- 00832200514 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุมภาษาญี่ปุน
ไมมีคุณสมบัติเฉพาะสาขา
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน O-NET
(1) วิชา 01 ภาษาไทย
คาน้ําหนัก 15%
(2) วิชา 02 สังคมศึกษา
คาน้ําหนัก 15%
(3) วิชา 03 ภาษาอังกฤษ
คาน้ําหนัก 20%
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
คาน้ําหนัก 50%
2. สอบสัมภาษณ
- 00832200515 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุมภาษาเกาหลี
ไมมีคุณสมบัติเฉพาะสาขา
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน O-NET
(1) วิชา 01 ภาษาไทย
คาน้ําหนัก 15%
(2) วิชา 02 สังคมศึกษา
คาน้ําหนัก 15%
(3) วิชา 03 ภาษาอังกฤษ
คาน้ําหนัก 20%
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
คาน้ําหนัก 50%
2. สอบสัมภาษณ
- 00832200516 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุมภาษาเวียดนาม
ไมมีคุณสมบัติเฉพาะสาขา
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน O-NET
(1) วิชา 01 ภาษาไทย
คาน้ําหนัก 15%
(2) วิชา 02 สังคมศึกษา
คาน้ําหนัก 15%
(3) วิชา 03 ภาษาอังกฤษ
คาน้ําหนัก 20%
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
คาน้ําหนัก 50%
2. สอบสัมภาษณ
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รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะอักษรศาสตร
วันสอบสัมภาษณ
วันจันทรที่ 13 พฤษภาคม 2562
เวลาสอบสัมภาษณ
09.00 – 12.00 น.
สถานที่
อาคาร 36 ป ชั้น 2 คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม
หลักฐานที่ตองนํามาแสดง
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรที่มีรูปถายที่ทางราชการออกให
2. ทะเบียนบาน
3. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) ม.4-ม.6 ที่มีผลการศึกษาและมีการรับรองจากผูอํานวยการโรงเรียน
หรือนายทะเบียน 1 ฉบับ
4. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ถามี
5. แบบรายงานการตรวจสุ ขภาพและเอกซเรยที่ไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรยจ ากโรงพยาบาล
ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ www.admission.su.ac.th หรือ
www.reg.su.ac.th

คณะศึกษาศาสตร
โครงการสานฝนสูความเปนเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตรการกีฬารุนใหม
- 00831000601 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
จํานวน 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 2.00
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รายวิชา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ไมนอยกวา 3.00
3. เปนผูมีความสามารถโดดเดนดานกีฬา
4. เปนนักกีฬาในระดับนานาชาติ/ระดับชาติ/เยาวชนทีมชาติไทย/นักเรียนไทย โดยเปนตัวแทนลําดับที่ 1-3
อยางนอย 1 ป (จะไดรับทุน “ยกเวนคาหนวยกิต 1 ปการศึกษา”)
5. เปนนักกีฬาในระดับตัวแทนเขตการศึกษา โดยเปนตัวแทนลําดับที่ 1-3 อยางนอย 2 ป (จะไดรับ ทุ น
“ยกเวนคาหนวยกิต 1 ปการศึกษา”)
6. หากเปนนักกีฬาในระดับนานาชาติ/ระดับชาติ/ เยาวชนทีมชาติไทย/นักเรียนไทย/ ตัวแทนเขตการศึกษา
เปนตัวแทนลําดับที่ 4 ขึ้นไปตอเนื่อง 2 ป จนถึงวันสมัคร หรือ ไดรับการรับรองจากสมาคมหรือองคกรที่
เชื่อถือไดวามีความสามารถพิเศษทางกีฬา หรือมีศักยภาพที่จะพัฒนาความสามารถทางกีฬาเทียบเทาหรือ
ใกลเคียงในขอ 5 โดยจะไดรับสิทธิ์เขาศึกษาตอ แตหากทําผลงานเขาเกณฑขอ 4 และ 5 ในภายหลัง จะ
ไดรับทุน “ยกเวนคาหนวยกิต 1 ปการศึกษา” ในปการศึกษาถัดไป
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วิธีการคัดเลือก
1. พิจารณาจากเกียรติบัตรผลงานดานกีฬาและใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่นํามาแสดงในวันสอบ
สัมภาษณ
(1) ผลงานการแขงขันกีฬาระดับตัวแทนจังหวัดหรือเขตการศึกษาขึ้นไป
(2) ผลงานดานการกีฬาอื่น ๆ ที่สมาคมกีฬารับรองผลการแขงขัน
หมายเหตุ : ตองมีผลการแขงขันในอันดับ 1- 2 หรือ มีใบประกาศรับรอง โปรดนําเอกสารฉบับจริงและ
สําเนามา แสดง เมื่อทําการสัมภาษณเสร็จสิ้น คณะกรรมการจะคืนเอกสารฉบับจริงและเก็บสําเนาไวเปนหลักฐาน
การพิจารณา
2. สัมภาษณ
หมายเหตุ : ผูสมัครจะตองเตรียมอุปกรณที่ใชในการแสดงความสามารถพิเศษทางดานกีฬา เชน ชุดกีฬา, รองเทา
และอุปกรณเฉพาะทางดานกีฬานั้น ๆ
โครงการครูศลิ ปะสรางสรรค
- 00831000612 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
จํานวน 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 2.00
2. มีผลการเรียนสะสม รายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ไมนอยกวา 3.00
3. เปนผูมีความสามารถทางงานศิลปะ หรือ เคยเขารวมกิจกรรมการแขงขันทางดานศิลปะ หรือ
4. เปนผูไดรับรางวัลทางศิลปะที่เกี่ยวของกับทัศนศิลป หรือ ดนตรี หรือ นาฎศิลป (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/
จังหวัด/ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ)
วิธีการคัดเลือก
1. พิจารณาจากเกียรติบัตรผลงานดานศิลปะ และใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และแฟมสะสมผลงานที่นํามา
แสดงในวันสอบสัมภาษณ
(1) ผลการประกวดแขงขันศิลปะในระดับเขตพื้นที่การศึกษา/จังหวัด/ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ
(2) เอกสารที่แสดงถึงการเขารวมการแขงขันหรือการประกวดทางศิลปกรรม (ทัศนศิลป)
หมายเหตุ เอกสารขอ (1) และ (2) ใหนําเอกสารตัวจริงพรอมถายสําเนาเอกสารจํานวนอยางละ 1 ฉบับ
เพื่อใหคณะกรรมการเก็บเปนหลักฐานการพิจารณา
2. พิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน/ผลงานศิลปะที่นํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ
3. สัมภาษณ
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รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะศึกษาศาสตร
วันสอบสัมภาษณ
วันจันทรที่ 13 พฤษภาคม 2562
เวลารายงานตัว
08.30 – 09.00 น.
เวลาสอบสัมภาษณ
09.00 น. เปนตนไป
สถานที่
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม
หลักฐานที่ตองนํามาแสดง
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรที่มีรูปถายที่ทางราชการออกให
2. ทะเบียนบาน
3. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) ม.4-ม.6 ที่มีผลการศึกษาและมีการรับรองจากผูอํานวยการโรงเรียน
หรือนายทะเบียน 1 ฉบับ
4. แบบรายงานการตรวจสุ ขภาพและเอกซเรยที่ไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรยจ ากโรงพยาบาล
ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ www.admission.su.ac.th หรือ
www.reg.su.ac.th

คณะวิทยาศาสตร
- 00831000700 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กลุมที่ 1 สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ
จํานวน 250 คน
(9 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร คณิตศาสตรประยุกต เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา ฟสิกส สถิติ วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
และวิทยาการขอมูล)
คุณสมบัติเฉพาะ
ผูที่มีภาวะตาบอดสี อาจจะไมสามารถเรียนในบางสาขาวิชาได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของภาควิชา
(ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณทุกคนใหนําผลการตรวจรางกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชนที่ไดรับการ
รับรองจากกระทรวงสาธารณสุขมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ)
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน
วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา) ตองมีคะแนนครบทุกวิชา
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
คาน้ําหนัก 20%
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
คาน้ําหนัก 20%
(3) วิชา 49 ฟสิกส
คาน้ําหนัก 20%
(4) วิชา 59 เคมี
คาน้ําหนัก 20%
(5) วิชา 69 ชีววิทยา
คาน้ําหนัก 20%
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2. สัมภาษณ คณะวิทยาศาสตรจะดําเนินการจัดสาขาวิชาโดยใหผูสมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณกรอกแบบ
แสดงความจํ า นงเลื อ กสาขาวิ ช าในวั น สอบสั ม ภาษณ ผู ที่ มี สิ ท ธิ์ ส อบสั ม ภาษณ จ ะต อ งเรี ย งลํ าดั บ
ความสําคัญของสาขาวิชาที่สมัครและคณะวิทยาศาสตรจะพิจารณาจากคะแนนและลําดับความสําคัญ
ตามที่ผูสอบสัมภาษณร ะบุ ไว และจะประกาศผลการสอบสัมภาษณและมีสิ ทธิ์เ ขาศึกษา แยกตาม
สาขาวิชาที่ไดรับการคัดเลือก
- 00831000701 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กลุมที่ 2 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 70 คน
(2 สาขาวิชา คือ วิทยาการคอมพิวเตอร และ เทคโนโลยีสารสนเทศ)
คุณสมบัติเฉพาะ
ผูที่มีภาวะตาบอดสี อาจจะไมสามารถเรียนในบางสาขาวิชาได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของภาควิชา
(ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณทุกคนใหนําผลการตรวจรางกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชนที่ไดรับการ
รับรองจากกระทรวงสาธารณสุขมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ)
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน
วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา) ตองมีคะแนนครบทุกวิชา
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
คาน้ําหนัก 20%
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
คาน้ําหนัก 20%
(3) วิชา 49 ฟสิกส
คาน้ําหนัก 20%
(4) วิชา 59 เคมี
คาน้ําหนัก 20%
(5) วิชา 69 ชีววิทยา
คาน้ําหนัก 20%
2. สัมภาษณ คณะวิทยาศาสตรจะดําเนินการจัดสาขาวิชาโดยใหผูสมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณกรอกแบบ
แสดงความจํ า นงเลื อ กสาขาวิ ช าในวั น สอบสั ม ภาษณ ผู ที่ มี สิ ท ธิ์ ส อบสั ม ภาษณ จ ะต อ งเรี ย งลํ าดับ
ความสําคัญของสาขาวิชาที่สมัครและคณะวิทยาศาสตรจะพิจารณาจากคะแนนและลําดับความสําคัญ
ตามที่ผูสอบสัมภาษณร ะบุ ไว และจะประกาศผลการสอบสัมภาษณและมีสิ ทธิ์เ ขาศึกษา แยกตาม
สาขาวิชาที่ไดรับการคัดเลือก
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รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะวิทยาศาสตร รหัสสาขา 00831000700 , 00831000701
วันสอบสัมภาษณ
วันจันทรที่ 13 พฤษภาคม 2562
เวลารายงานตัวและรับฟงการชี้แจง 8.00 น. เปนตนไป
เวลาสอบสัมภาษณ
10.00 น.
สถานที่
หองไววิทย พุทธารี อาคารวิทยาศาสตร 1 ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม
หลักฐานที่ตองนํามาแสดง
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรที่มีรูปถายที่ทางราชการออกให
2. แบบรายงานการตรวจสุ ขภาพและเอกซเรยที่ไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรยจ ากโรงพยาบาล
ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ www.admission.su.ac.th หรือ
www.reg.su.ac.th
โครงการเพิ่มพิเศษ
- 00832000701 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (เพิ่มพิเศษ)
จํานวน 15 คน
- 00832000702 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต (เพิ่มพิเศษ)
จํานวน 15 คน
- 00832000711 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (เพิ่มพิเศษ)
จํานวน 15 คน
- 00832000704 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (เพิ่มพิเศษ)
จํานวน 15 คน
- 00832000703 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (เพิ่มพิเศษ)
จํานวน 20 คน
- 00832000705 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (เพิ่มพิเศษ)
จํานวน 20 คน
- 00832000707 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (เพิ่มพิเศษ)
จํานวน 20 คน
- 00832000710 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (เพิ่มพิเศษ) จํานวน 20 คน
- 00832000709 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (เพิ่มพิเศษ) จํานวน 30 คน
- 00832000706 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพิ่มพิเศษ) จํานวน 30 คน
- 00832000708 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูล (เพิ่มพิเศษ)
จํานวน 30 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
ผูที่มีภาวะตาบอดสี อาจจะไมสามารถเรียนในบางสาขาวิชาได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของภาควิชา
(ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณทุกคนใหนําผลการตรวจรางกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชนที่ไดรับการ
รับรองจากกระทรวงสาธารณสุขมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ)
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน
วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา) ตองมีคะแนนครบทุกวิชา
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
คาน้ําหนัก 20%
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
คาน้ําหนัก 20%
(3) วิชา 49 ฟสิกส
คาน้ําหนัก 20%
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(4) วิชา 59 เคมี
คาน้ําหนัก 20%
(5) วิชา 69 ชีววิทยา
คาน้ําหนัก 20%
2. สัมภาษณ ภาควิชาสัมภาษณแยกตามสาขาวิชาที่สมัคร เพื่อพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษา
เงื่อนไขในการเขาศึกษาในโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพิ่มพิเศษ
1. ผูที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาในโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพิ่มพิเศษแลวไมสามารถขอเปลี่ยน
โครงการเปนนักศึกษาโครงการปกติของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรได ยกเวนนักศึกษา
ตองสมัครสอบและไดรับการคัดเลือกใหเขาศึกษาในโครงการปกติ
2. นักศึกษาในโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพิ่มพิเศษ สามารถยื่นคํารองขอยายสาขาวิชาได โดย
ตองเปนไปตามระเบี ยบของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการขอเปลี่ย นสาขา
วิ ช าเอกสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต และยั ง คงเป น นั ก ศึ ก ษาโครงการ
วิทยาศาสตรเพิ่มพิเศษเหมือนเดิม
รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะวิทยาศาสตรโครงการเพิ่มพิเศษ
วันสอบสัมภาษณ
วันจันทรที่ 13 พฤษภาคม 2562
เวลารายงานตัว
13.00 น.
เวลาสอบสัมภาษณ
13.30 น.
สถานที่
งานบริการการศึกษา อาคารวิทยาศาสตร 1 ชั้นลาง คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม
หลักฐานที่ตองนํามาแสดง
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรที่มีรูปถายที่ทางราชการออกให
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) แสดงฉบับจริงและสงสําเนาที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
1 ฉบับ
3. แบบรายงานการตรวจสุ ขภาพและเอกซเรยที่ไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรยจ ากโรงพยาบาล
ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ www.admission.su.ac.th หรือ
www.reg.su.ac.th
โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส โดยความรวมมือ
ระหวาง คณะวิทยาศาสตรและคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ (รับตรง)
- 00832000712 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
จํานวน 20 คน
ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน
วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา) ตองมีคะแนนครบทุกวิชา
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
คาน้ําหนัก 10%
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(2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
คาน้ําหนัก 20%
(3) วิชา 49 ฟสิกส
คาน้ําหนัก 25%
(4) วิชา 59 เคมี
คาน้ําหนัก 10%
(5) วิชา 69 ชีววิทยา
คาน้ําหนัก 10%
PAT วิชา 75 PAT 5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู
คาน้ําหนัก 25%
2. สัมภาษณ คณะวิทยาศาสตร รวมมือกับ คณะศึกษาศาสตร ในการสอบสัมภาษณและแฟ มสะสม
ผลงาน (portfolio) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสําหรับ ความเปน ครูทางฟสิกสและตัดสิน ในการ
รับเขาศึกษา
รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะวิทยาศาสตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
วันสอบสัมภาษณ
วันจันทรที่ 13 พฤษภาคม 2562
เวลารายงานตัว
8.30 น.
เวลาสอบสัมภาษณ
9.30 น.
สถานที่
หองประชุมภาควิชาฟสิกส อาคารวิทยาศาสตร 3 ชั้นลาง คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม
หลักฐานที่ตองนํามาแสดง
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรที่มีรูปถายที่ทางราชการออกให
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) แสดงฉบับจริงและสงสําเนาที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
1 ฉบับ
3. แบบรายงานการตรวจสุ ขภาพและเอกซเรยที่ไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรยจ ากโรงพยาบาล
ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ www.admission.su.ac.th หรือ
www.reg.su.ac.th

คณะเภสัชศาสตร
- 00831000800 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป)
จํานวน 40 คน
- 00832000800 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป) (เพิ่มพิเศษ)
จํานวน 40 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
ผู ส มั ค รเข า ศึ ก ษาหลั ก สู ต รเภสั ช ศาสตรบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร) ในป ก ารศึ ก ษา 2562 ต อ งมี
คุณสมบัติเฉพาะโครงการ (ทั้งโครงการปกติ และโครงการเพิ่มพิเศษ) เพิ่มเติมจากคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
1. เปนผูไมมีโรคหรืออาการของโรคติดตอรายแรงหรือมีความพิการทางรางกายหรือความผิดปกติทางจิต
ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกพิจารณาวาเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม
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หากผู สมั ค รปฏิ บัติ ไ ม ค รบขั้ น ตอนที่กํา หนด หรือ เอกสารไมถูกตอง ไมค รบถวน หรือปรากฏใน
ภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติในขอใดขอหนึ่งขางตน หรือใหขอมูลอันเปนเท็จ หรือจงใจปกปดขอมูล ผูนั้นจะ
ถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ ถือวาไมมีสิทธิ์ในการรับคัดเลือก ถึงแมวาจะไดรับการคัดเลือกแลวก็ตามจะถูก
ถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
การคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร
ผูที่เขาศึกษาในโครงการปกติ จะมีสิทธิ์ไดรับการคัดเลื อกเพื่อรับ ทุนการศึ กษาของคณะเภสัชศาสตร
จํา นวน 2 ทุ น โดยคณะฯ จะให ทุน ยกเว น ค า หนว ยกิ ตและค าธรรมเนี ย มการศึ ก ษาตลอดหลั กสู ตรไมเ กิน 6 ป
โดยนักศึกษาผูรับทุนจะตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.00 หากคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ํากวา 3.00 จะไมมีสิทธิ์ไดรับทุนตอ ทั้งนี้เปนไปตามสัญญารับทุน
คุณสมบัติผูที่มีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกรับทุน
1. เลือกคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนอันดับที่ 1
2. มีคะแนนรวม (5 วิชาสามัญ) อยูใน 5 อันดับแรก ของการสอบคัดเลือก
หากผูไดรับทุนลาออกจากการเปนนักศึกษา จะตองชดใชทุนที่ไดรับเต็มจํานวน ซึ่งเปนไปตามสัญญา
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
คาน้ําหนัก 100%
เกณฑขั้นต่ําแตละวิชา 30%
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
(3) วิชา 49 ฟสิกส
(4) วิชา 59 เคมี
(5) วิชา 69 ชีววิทยา
2. สอบสัมภาษณ
รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะเภสัชศาสตร
วันสอบสัมภาษณ
วันอาทิตยที่ 12 พฤษภาคม 2562
เวลารายงานตัว
08.00 น. เปนตนไป
เวลาสอบสัมภาษณ
08.00 น. เปนตนไป
สถานที่
หองประโชติ 1 อาคารสวนปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม
หลักฐานที่ตองนํามาแสดง
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรที่มีรูปถายที่ทางราชการออกให พรอมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ
2. ทะเบียนบานที่มีชื่อผูสมัคร ฉบับจริง พรอมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ
3. หลักฐานการศึกษา (ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือหนังสือรับรองที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา หรือ
ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1:4) ม.4 – ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา ที่มีการรับรองจากผูอํานวยการ
โรงเรียนหรือนายทะเบียน) ฉบับจริง พรอมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ
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4. แบบรายงานการตรวจสุ ขภาพและเอกซเรยที่ไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรยจ ากโรงพยาบาล
ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ www.admission.su.ac.th หรือ
www.reg.su.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- 00831000903 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
จํานวน 30 คน
- 00831000902 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
จํานวน 30 คน
- 00831000904 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร
จํานวน 20 คน
- 00831000911 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
จํานวน 10 คน
- 00831000908 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
จํานวน 20 คน
- 00831000907 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
จํานวน 5 คน
- 00831000910 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร
จํานวน 10 คน
- 00831000906 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส
จํานวน 10 คน
- 00831000909 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
จํานวน 20 คน
- 00831000905 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ จํานวน 30 คน
- 00831000901 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
จํานวน 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. รับสมัครผูที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายปที่ 6 ในปการศึกษา 2560-2561
(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (รับนักเรียนที่เรียนเนนใน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ของชั้น ม.4-6)
(2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (รับนักเรียนที่เรียนทุกกลุ มสาระการ
เรียนรูของชั้น ม.4-6)
2. ไม มี ภ าวะตาพร อ งสี ร ะดั บ รุ น แรง โดยต อ งมี ผ ลการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test
มีเสนตัดขวางมากกวาหรือเทากับ 10 เสน (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุ
แพทย แ ห ง ประเทศไทย) อั น เป น อุ ป สรรคต อ การศึ ก ษาและการปฏิ บั ติ ง าน (สํ า หรั บ ผู ส มั ค รใน
สาขาวิ ช าป โ ตรเคมี และวั ส ดุ พ อลิเ มอร สาขาวิช าเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิช าเทคโนโลยีชี ว ภาพ
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรม
วัสดุและนาโนเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ)
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วิธีการคัดเลือก
1. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
สาขาวิชา

การสําเร็จการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

สําเร็จการศึกษา ม.6 สําเร็จการศึกษา ม.6
ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561

เทคโนโลยีชีวภาพ
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
ธุรกิจวิศวกรรม
เทคโนโลยีอาหาร
วิ ศวกรรมอิ เ ล็ กทรอนิ กส และระบบ
คอมพิวเตอร





















ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี







2. รายละเอียดเกณฑการคัดเลือก
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(2) วิชา 59 เคมี
(3) วิชา 69 ชีววิทยา
2. สอบสัมภาษณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
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ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสม
รวมทุ ก รายวิ ช าที่ ศึ ก ษา) ไม น อ ยกว า
2.75 ของชั้น ม.4-ม.6 (6 ภาคการศึกษา
สํ า ห รั บ ผู ที่ สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ม . 6
ปการศึกษา 2560-2561 แลว)

ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสม
รวมทุ ก รายวิ ช าที่ ศึ ก ษา) ไม น อ ยกว า
3.00 ของชั้น ม.4-ม.6 (6 ภาคการศึกษา
สํ า ห รั บ ผู ที่ สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ม . 6
ปการศึกษา 2560-2561 แลว)
ต อ งได ค า เฉลี่ ย กลุ ม สาระการเรี ย นรู
ค ณิ ต ศ า ส ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ
ภาษาตางประเทศ รวมกัน ไมนอ ยกว า
3.00 ของชั้น ม.4-ม.6 (6 ภาคการศึกษา
สํ า ห รั บ ผู ที่ สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ม . 6
ปการศึกษา 2560-2561 แลว)

คาน้ําหนัก 30%
คาน้ําหนัก 40%
คาน้ําหนัก 30%

คาน้ําหนัก 20%
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(2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
คาน้ําหนัก 20%
(3) วิชา 49 ฟสิกส
คาน้ําหนัก 20%
(4) วิชา 59 เคมี
คาน้ําหนัก 20%
(5) วิชา 69 ชีววิทยา
คาน้ําหนัก 20%
2. สอบสัมภาษณ
สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร
1. ใชคะแนน
วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
คาน้ําหนัก 100%
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
(3) วิชา 49 ฟสิกส
(4) วิชา 59 เคมี
2. สอบสัมภาษณ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
คาน้ําหนัก 20%
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
คาน้ําหนัก 30%
(3) วิชา 49 ฟสิกส
คาน้ําหนัก 30%
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก 20%
2. สอบสัมภาษณ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
คาน้ําหนัก 25%
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
คาน้ําหนัก 25%
(3) วิชา 49 ฟสิกส
คาน้ําหนัก 25%
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก 25%
2. สอบสัมภาษณ
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา) เกณฑขั้นต่ําเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา 20%
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
คาน้ําหนัก 20%
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
คาน้ําหนัก 20%
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(3) วิชา 49 ฟสิกส
คาน้ําหนัก 20%
(4) วิชา 59 เคมี
คาน้ําหนัก 20%
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก 20%
2. สอบสัมภาษณ
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
คาน้ําหนัก 20%
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
คาน้ําหนัก 30%
(3) วิชา 49 ฟสิกส
คาน้ําหนัก 30%
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก 20%
2. สอบสัมภาษณ
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
คาน้ําหนัก 20%
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
คาน้ําหนัก 30%
(3) วิชา 49 ฟสิกส
คาน้ําหนัก 30%
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก 20%
2. สอบสัมภาษณ
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
คาน้ําหนัก 100%
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
(3) วิชา 49 ฟสิกส
(4) วิชา 59 เคมี
2. สอบสัมภาษณ
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
คาน้ําหนัก 15%
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
คาน้ําหนัก 20%
(3) วิชา 49 ฟสิกส
คาน้ําหนัก 15%
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(4) วิชา 59 เคมี
คาน้ําหนัก 20%
(5) วิชา 69 ชีววิทยา
คาน้ําหนัก 10%
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก 20 %
2. สอบสัมภาษณ
สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
คาน้ําหนัก 50 %
(2) วิชา 39 วิชาคณิตศาสตร 1
คาน้ําหนัก 50 %
2. สอบสัมภาษณ
เอกสารประกอบการสมัคร ผูสมัครตองสงเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้
โครงการปกติ
1. ใบสมัครที่ สั่ งพิ มพ จ ากโปรแกรมการรับ สมัครทางเว็บ ไซต สมบูร ณครบถว น ขนาด A4 ติดรูป ถายให
เรียบรอย จํานวน 1 ฉบับ
2. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1:4) ม.4-ม.6 ฉบับที่ใชในการสมัคร
ที่มีการรับรองจากผูอํานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จํานวน 1 ฉบับ (ลงนามรับรองสําเนาถูกตองให
เรียบรอย)
3. ใบรายงานการตรวจสุ ขภาพและเอ็ กซเรยร า งกาย (ดาวนโ หลดแบบฟอร ม ได ที่ www.reg.su.ac.th)
(หากถายสําเนาตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองใหเรียบรอย) ใหสงพรอมใบสมัคร หรือสามารถสงไดในวันที่
มาสอบสัมภาษณ
ที่อยูที่จัดสงเอกสารหลักฐาน (โปรดระบุชื่อโครงการที่สมัครเพื่อปองกันเอกสารสูญหาย) โดยใหผูสมัครจัดสง
เอกสารประกอบการสมั ค รในสาขาวิ ช าที่ ส มั ค ร มาทางไปรษณี ย ภายในวั น พุ ธ ที่ 1 พฤษภาคม 2562 โดยถื อ
ประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ สงมาที่
งานบริการการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร
เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย
อ.เมือง จ.นครปฐม
73000
(โครงการปกติ สาขาวิชา...................................)
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โครงการเพิ่มพิเศษ
- 00832000903 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (เพิ่มพิเศษ)
จํานวน 30 คน
- 00832000902 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (เพิ่มพิเศษ)
จํานวน 20 คน
- 00832000904 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร (เพิ่มพิเศษ)
จํานวน 30 คน
- 00832000911 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (เพิ่มพิเศษ) จํานวน 10 คน
- 00832000908 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เพิ่มพิเศษ) จํานวน 20 คน
- 00832000907 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (เพิ่มพิเศษ)
จํานวน 10 คน
- 00832000910 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร
(เพิ่มพิเศษ)
จํานวน 10 คน
- 00832000906 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส (เพิ่มพิเศษ)
จํานวน 10 คน
- 00832000909 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (เพิ่มพิเศษ)
จํานวน 20 คน
- 00832000905 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (เพิ่มพิเศษ)
จํานวน 20 คน
- 00832000901 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (เพิ่มพิเศษ)
จํานวน 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. รับสมัครผูที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายปที่ 6
(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (รับนักเรียนที่เรียนเนนใน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ของชั้น ม.4-6)
(2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (รับนักเรียนที่เรียนทุกกลุ มสาระการ
เรียนรูของชั้น ม.4-6)
2. ไม มี ภ าวะตาพร อ งสี ร ะดั บ รุ น แรง โดยต อ งมี ผ ลการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test
มีเสนตัดขวางมากกวาหรือเทากับ 10 เสน (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุ
แพทย แ ห ง ประเทศไทย) อั น เป น อุ ป สรรคต อ การศึ ก ษาและการปฏิ บั ติ ง าน (สํ า หรั บ ผู ส มั ค รใน
สาขาวิ ช าป โ ตรเคมี และวั ส ดุ พ อลิเ มอร สาขาวิช าเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิช าเทคโนโลยีชี ว ภาพ
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรม
วัสดุและนาโนเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ)
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วิธีการคัดเลือก
1. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชวี ภาพ
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบ
คอมพิวเตอร
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
ธุรกิจวิศวกรรม
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส

การสําเร็จ
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
การศึกษา ม.6
ต อ งได ค า ระดั บ เฉลี่ ย สะสม (เฉลี่ ย สะสมรวมทุ ก

รายวิชาที่ศึกษา) ไมนอยกวา 2.50 ของชั้น ม.4-ม.6

(6 ภาคการศึกษา)








วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี



ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร



2.

รายละเอียดเกณฑการคัดเลือก
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(2) วิชา 59 เคมี
(3) วิชา 69 ชีววิทยา
2. สอบสัมภาษณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
(3) วิชา 49 ฟสิกส
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ต อ งได ค า ระดั บ เฉลี่ ย สะสม (เฉลี่ ย สะสมรวมทุ ก
รายวิชาที่ศึกษา) ไมนอยกวา 2.75 ของชั้น ม.4-ม.6
(6 ภาคการศึกษา)
ต อ งได ค า เฉลี่ ย กลุ ม สาระการเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร
วิทยาศาสตรและภาษาตางประเทศ รวมกันไมนอย
กวา 2.75 ของชั้น ม.4-ม.6 (6 ภาคการศึกษา)
ต อ งได ค า เฉลี่ ย กลุ ม สาระการเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร
วิทยาศาสตรและภาษาตางประเทศ รวมกันไมนอย
กวา 3.00 ของชั้น ม.4-ม.6 (6 ภาคการศึกษา)

คาน้ําหนัก 30%
คาน้ําหนัก 40%
คาน้ําหนัก 30%

คาน้ําหนัก 20%
คาน้ําหนัก 20%
คาน้ําหนัก 20%
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(4) วิชา 59 เคมี
คาน้ําหนัก 20%
(5) วิชา 69 ชีววิทยา
คาน้ําหนัก 20%
2. สอบสัมภาษณ
สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
คาน้ําหนัก 100%
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(2) วิชา 59 เคมี
2. สอบสัมภาษณ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
คาน้ําหนัก 20%
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
คาน้ําหนัก 30%
(3) วิชา 49 ฟสิกส
คาน้ําหนัก 30%
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก 20%
2. สอบสัมภาษณ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
คาน้ําหนัก 25%
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
คาน้ําหนัก 25%
(3) วิชา 49 ฟสิกส
คาน้ําหนัก 25%
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก 25%
2. สอบสัมภาษณ
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
เกณฑขั้นต่ําเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา 20%
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
คาน้ําหนัก 20%
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
คาน้ําหนัก 20%
(3) วิชา 49 ฟสิกส
คาน้ําหนัก 20%
(4) วิชา 59 เคมี
คาน้ําหนัก 20%
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก 20%
2. สอบสัมภาษณ
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สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
คาน้ําหนัก 20%
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
คาน้ําหนัก 30%
(3) วิชา 49 ฟสิกส
คาน้ําหนัก 30%
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก 20%
2. สอบสัมภาษณ
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
คาน้ําหนัก 20%
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
คาน้ําหนัก 30%
(3) วิชา 49 ฟสิกส
คาน้ําหนัก 30%
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก 20%
2. สอบสัมภาษณ
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
คาน้ําหนัก 100%
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
(3) วิชา 49 ฟสิกส
(4) วิชา 59 เคมี
2. สอบสัมภาษณ
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
คาน้ําหนัก 15%
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
คาน้ําหนัก 20%
(3) วิชา 49 ฟสิกส
คาน้ําหนัก 15%
(4) วิชา 59 เคมี
คาน้ําหนัก 20%
(5) วิชา 69 ชีววิทยา
คาน้ําหนัก 10%
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก 20 %
2. สอบสัมภาษณ
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สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(2) วิชา 39 วิชาคณิตศาสตร 1
2. สอบสัมภาษณ

คาน้ําหนัก 50 %
คาน้ําหนัก 50 %

เอกสารประกอบการสมัคร ผูสมัครตองสงเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้
โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ
1. ใบสมัครที่ สั่ งพิ มพ จ ากโปรแกรมการรับ สมัครทางเว็บ ไซต สมบูร ณครบถว น ขนาด A4 ติดรูป ถายให
เรียบรอย จํานวน 1 ฉบับ
2. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1:4) ม.4-ม.6 ฉบับที่ใชในการสมัคร
ที่มีการรับรองจากผูอํานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จํานวน 1 ฉบับ (ลงนามรับรองสําเนาถูกตองให
เรียบรอย)
3. ใบรายงานการตรวจสุ ขภาพและเอ็ กซเรยร า งกาย (ดาวนโ หลดแบบฟอร ม ได ที่ www.reg.su.ac.th)
(หากถายสําเนาตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองใหเรียบรอย) ใหสงพรอมใบสมัคร หรือสามารถสงไดในวันที่
มาสอบสัมภาษณ
ที่อยูที่จัดสงเอกสารหลักฐาน (โปรดระบุชื่อโครงการที่สมัครเพื่อปองกันเอกสารสูญหาย) โดยใหผูสมัครจัดสง
เอกสารประกอบการสมั ค รในสาขาวิ ช าที่ ส มั ค ร มาทางไปรษณี ย ภายในวั น พุ ธ ที่ 1 พฤษภาคม 2562 โดยถื อ
ประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ สงมาที่

งานบริการการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร
เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย
อ.เมือง จ.นครปฐม
73000
(โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชา.................................)
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รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันสอบสัมภาษณ
วันอาทิตยที่ 12 พฤษภาคม 2562
เวลารายงานตัว
08.30 – 10.00 น.
เวลาสอบสัมภาษณ
09.30 – 12.00 น.
สถานที่
อาคารคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม
หลักฐานที่ตองนํามาแสดง
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรที่มีรูปถายที่ทางราชการออกให
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของผูสมัครที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเทา ตั้งแตชั้น ม.4 – ม.6 (รวม 6 ภาคการศึกษา) ในปการศึกษา 2560 - 2561
3. แบบรายงานการตรวจสุ ขภาพและเอกซเรยที่ไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรยจ ากโรงพยาบาล
ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ www.admission.su.ac.th หรือ
www.reg.su.ac.th
3.1 สําหรับผูที่มีภาวะตาบอดสีอาจจะไมสามารถเรียนในบางสาขาวิชาได ทั้งนี้ ใหผูสมัครตรวจตา
บอดสีเพิ่มเติม โดยตองมีผลการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test มีเสนตัดขวางมากกวาหรือ
เทียบเทากับ 10 เสน (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย)
อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน (สําหรับผูสมัครในสาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิ
เมอร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และ
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ) และการตัดสิทธิ์กรณีตาบอดสี ขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
สาขาวิชา
** สําหรับผูที่จัดสงเอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษา (ปพ.1) และใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกายของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร มาใหคณะฯ เรียบรอยแลว มิตองนํามาสงในวันสอบสัมภาษณ **

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
- 00831001104 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร
ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

จํานวน 50 คน

คาน้ําหนัก 25%
คาน้ําหนัก 25%
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(3) วิชา 59 เคมี
คาน้ําหนัก 25%
(4) วิชา 69 ชีววิทยา
คาน้ําหนัก 25%
2. สอบสัมภาษณ
- 00831001101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
คาน้ําหนัก 25%
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
คาน้ําหนัก 25%
(3) วิชา 59 เคมี
คาน้ําหนัก 25%
(4) วิชา 69 ชีววิทยา
คาน้ําหนัก 25%
2. สอบสัมภาษณ
- 00831001102 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา
ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
(1) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
คาน้ําหนัก 25%
(2) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
คาน้ําหนัก 25%
(3) วิชา 59 เคมี
คาน้ําหนัก 25%
(4) วิชา 69 ชีววิทยา
คาน้ําหนัก 25%
2. สอบสัมภาษณ
- 00831001103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
(1) วิชา 19 สังคมศึกษา
คาน้ําหนัก 30%
(2) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
คาน้ําหนัก 30%
(3) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
คาน้ําหนัก 40%
2. สอบสัมภาษณ

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
วันสอบสัมภาษณ
วันจันทรที่ 13 พฤษภาคม 2562
เวลารายงานตัว
08.30 – 09.00 น.
เวลาสอบสัมภาษณ
09.00 – 12.00 น.
สถานที่
อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
หลักฐานที่ตองนํามาแสดง
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรที่มีรูปถายที่ทางราชการออกให
2. แบบรายงานการตรวจสุ ขภาพและเอกซเรยที่ไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรยจ ากโรงพยาบาล
ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ www.admission.su.ac.th หรือ
www.reg.su.ac.th

คณะวิทยาการจัดการ
โครงการเด็กดี อยากเรียน
- 00831001202 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
จํานวน 17 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
เปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในปการศึกษา 2561 จากสถาบัน
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
คาน้ําหนัก 25%
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
คาน้ําหนัก 25%
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
คาน้ําหนัก 25%
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
คาน้ําหนัก 25%
2. สอบสัมภาษณ
- 00831001205 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
จํานวน 23 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
เปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในปการศึกษา 2561 จากสถาบัน
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
คาน้ําหนัก 25%
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(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
คาน้ําหนัก 25%
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
คาน้ําหนัก 25%
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
คาน้ําหนัก 25%
2. สอบสัมภาษณ
- 00831001203 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
จํานวน 33 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
เปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในปการศึกษา 2561 จากสถาบัน
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
คาน้ําหนัก 20%
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
คาน้ําหนัก 25%
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
คาน้ําหนัก 30%
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
คาน้ําหนัก 25%
2. สอบสัมภาษณ
- 00831001201 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา
จํานวน 43 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
เปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในปการศึกษา 2561 จากสถาบัน
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
คาน้ําหนัก 20%
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
คาน้ําหนัก 20%
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
คาน้ําหนัก 30%
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
คาน้ําหนัก 30%
2. สอบสัมภาษณ
- 00831001204 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท
จํานวน 33 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
เปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในปการศึกษา 2561 จากสถาบัน
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
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(1) วิชา 09 ภาษาไทย
คาน้ําหนัก 20%
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
คาน้ําหนัก 25%
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
คาน้ําหนัก 30%
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
คาน้ําหนัก 25%
2. สอบสัมภาษณ
- 00831001208 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว
จํานวน 27 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
เปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในปการศึกษา 2561 จากสถาบัน
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
คาน้ําหนัก 20%
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
คาน้ําหนัก 30%
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
คาน้ําหนัก 30%
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
คาน้ําหนัก 20%
2. สอบสัมภาษณ
- 00831001209 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน
จํานวน 22 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
เปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในปการศึกษา 2561 จากสถาบัน
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
คาน้ําหนัก 25%
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
คาน้ําหนัก 25%
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
คาน้ําหนัก 25%
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
คาน้ําหนัก 25%
2. สอบสัมภาษณ
- 00831001207 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
จํานวน 23 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
เปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในปการศึกษา 2561 จากสถาบัน
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
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(1) วิชา 09 ภาษาไทย
คาน้ําหนัก 25%
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
คาน้ําหนัก 25%
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
คาน้ําหนัก 25%
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
คาน้ําหนัก 25%
2. สอบสัมภาษณ
- 00831001206 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
จํานวน 18 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
เปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในปการศึกษา 2561 จากสถาบัน
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
คาน้ําหนัก 20%
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
คาน้ําหนัก 20%
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
คาน้ําหนัก 30%
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
คาน้ําหนัก 30%
2. สอบสัมภาษณ
รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะวิทยาการจัดการ
วันสอบสัมภาษณ
วันจันทรที่ 13 พฤษภาคม 2562
เวลารายงานตัว
08.30 – 12.00 น.
สถานที่
อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
หลักฐานที่ตองนํามาแสดง
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรที่มีรูปถายที่ทางราชการออกให และปากกาน้ําเงิน 1 ดาม
2. สําเนาระเบียนผลการศึกษาที่แสดงวาสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือเทียบเทา
(กรณีที่มีดานหลังใหสําเนาดานหลังดวย) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
3. แบบรายงานการตรวจสุ ขภาพและเอกซเรยที่ไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรยจ ากโรงพยาบาล
ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ www.admission.su.ac.th หรือ
www.reg.su.ac.th
หมายเหตุ : ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณแตงกายชุดนักเรียนตามแบบของโรงเรียนที่สําเร็จการศึกษาหรือชุดนักศึกษา
กรณีผูมีสิทธิ์สัมภาษณลําดับสุดทายคะแนนเทากัน คณะวิทยาการจัดการมีความประสงครับทั้งหมด
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
จํานวน 260 ค น
- 00831001310 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร พื้นฐานวิทยาศาสตร
คุณสมบัติเฉพาะสาขา
ไม มี ภ าวะตาพร อ งสี ร ะดั บ รุ น แรง โดยต อ งมี ผ ลการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test มี
เสนตัดขวางมากกวาหรือเทากับ 10 เสน (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศ
ไทย) อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน
วิธีการคัดเลือก
สาขาวิชานิเทศศาสตร พื้นฐานวิทยาศาสตร
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
คาน้ําหนัก 50%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
(5) วิชา 49 ฟสิกส*
(6) วิชา 59 เคมี
(7) วิชา 69 ชีววิทยา
(8) วิชา 99 วิทยาศาสตรทั่วไป*
หมายเหตุ *วิชา 49 ฟสิกส และ *วิชา 99 วิทยาศาสตรทั่วไป มีวันสอบวันเดียวกัน ใหเลือกวิชาใดวิชาหนึ่ง
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
คาน้ําหนัก 30%
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1)
คาน้ําหนัก 20%
2. สอบสัมภาษณ
- 00831001311 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร พื้นฐานศิลปศาสตร รูปแบบที่ 1
คุณสมบัติเฉพาะสาขา
ไม มี ภ าวะตาพร อ งสี ร ะดั บ รุ น แรง โดยต อ งมี ผ ลการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test มี
เสนตัดขวางมากกวาหรือเทากับ 10 เสน (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศ
ไทย) อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน
วิธีการคัดเลือก
สาขาวิชานิเทศศาสตร พื้นฐานศิลปศาสตร รูปแบบที่ 1
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
คาน้ําหนัก 50%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

253/1043

กลับหน้าสารบัญ
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
คาน้ําหนัก 50%
2. สอบสัมภาษณ
- 00831001312 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร พื้นฐานศิลปศาสตร รูปแบบที่ 2
(เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส)
- 00831001313 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร พื้นฐานศิลปศาสตร รูปแบบที่ 2
(เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน)
- 00831001314 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร พื้นฐานศิลปศาสตร รูปแบบที่ 2
(เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุน)
- 00831001315 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร พื้นฐานศิลปศาสตร รูปแบบที่ 2
(เลือกสอบวิชาภาษาจีน)
- 00831001316 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร พื้นฐานศิลปศาสตร รูปแบบที่ 2
(เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ)
- 00831001317 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร พื้นฐานศิลปศาสตร รูปแบบที่ 2
(เลือกสอบวิชาภาษาบาลี)
- 00831001318 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร พื้นฐานศิลปศาสตร รูปแบบที่ 2
(เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี)
คุณสมบัติเฉพาะสาขา
ไม มี ภ าวะตาพร อ งสี ร ะดั บ รุ น แรง โดยต อ งมี ผ ลการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test มี
เสนตัดขวางมากกวาหรือเทากับ 10 เสน (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศ
ไทย) อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน
วิธีการคัดเลือก
สาขาวิชานิเทศศาสตร พื้นฐานศิลปศาสตร รูปแบบที่ 2
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
คาน้ําหนัก 50%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(4) วิชา 89 คณิตศาสตร 2
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
คาน้ําหนัก 30%
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(2.1) วิชา 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1)**
(2.2) วิชา 78 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2)**
(2.3) วิชา 79 ความถนัดทางภาษาญี่ปุน (PAT 7.3)**
(2.4) วิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน
(PAT 7.4)**
คาน้ําหนัก 20%
(2.5) วิชา 81 ความถนัดทางภาษาอาหรับ (PAT 7.5)**
(2.6) วิชา 82 ความถนัดทางภาษาบาลี
(PAT 7.6)**
(2.7) วิชา 83 ความถนัดทางภาษาเกาหลี (PAT 7.7)**
หมายเหตุ ** ใหเลือก 1 กลุมวิชาภาษาเทานั้น
2. สอบสัมภาษณ
- 00831001331 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการ
ออกแบบเว็บและสื่อโตตอบ
จํานวน 50 คน
คุณสมบัติเฉพาะสาขา
ไม มี ภ าวะตาพร อ งสี ร ะดั บ รุ น แรง โดยต อ งมี ผ ลการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test มี
เสนตัดขวางมากกวาหรือเทากับ 10 เสน (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศ
ไทย) อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
คาน้ําหนัก 50%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
เกณฑขั้นต่ํา 15%
(2) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
เกณฑขั้นต่ํา 15%
(3) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
เกณฑขั้นต่ํา 15%
(4) วิชา 49 ฟสิกส
เกณฑขั้นต่ํา 15%
(5) วิชา 69 ชีววิทยา
เกณฑขั้นต่ํา 15%
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
คาน้ําหนัก 10%
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1)
คาน้ําหนัก 40%
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2)
2. สอบสัมภาษณ
- 00831001332 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการ
ออกแบบแอนิเมชัน
จํานวน 50 คน
คุณสมบัติเฉพาะสาขา
ไม มี ภ าวะตาพร อ งสี ร ะดั บ รุ น แรง โดยต อ งมี ผ ลการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test มี
เสนตัดขวางมากกวาหรือเทากับ 10 เสน (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศ
ไทย) อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน
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วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
คาน้ําหนัก 50%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
เกณฑขั้นต่ํา 15%
(2) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
เกณฑขั้นต่ํา 15%
(3) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
เกณฑขั้นต่ํา 15%
(4) วิชา 49 ฟสิกส
เกณฑขั้นต่ํา 15%
(5) วิชา 69 ชีววิทยา
เกณฑขั้นต่ํา 15%
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
คาน้ําหนัก 10%
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1)
คาน้ําหนัก 40%
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2)
2. สอบสัมภาษณ
- 00831001333 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการ
ออกแบบเกม
จํานวน 50 คน
คุณสมบัติเฉพาะสาขา
ไม มี ภ าวะตาพร อ งสี ร ะดั บ รุ น แรง โดยต อ งมี ผ ลการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test มี
เสนตัดขวางมากกวาหรือเทากับ 10 เสน (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศ
ไทย) อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน
วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
คาน้ําหนัก 50%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
เกณฑขั้นต่ํา 15%
(2) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
เกณฑขั้นต่ํา 15%
(3) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
เกณฑขั้นต่ํา 15%
(4) วิชา 49 ฟสิกส
เกณฑขั้นต่ํา 15%
(5) วิชา 69 ชีววิทยา
เกณฑขั้นต่ํา 15%
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
คาน้ําหนัก 10%
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1)
คาน้ําหนัก 40%
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2)
2. สอบสัมภาษณ
- 00831001302 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
จํานวน 100 คน
ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ
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วิธีการคัดเลือก
1. ใชคะแนน วิชาหลัก (วิชาสามัญ 9 วิชา)
คาน้ําหนัก 50%
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา
(3) วิชา 29 ภาษาอังกฤษ
(4) วิชา 39 คณิตศาสตร 1
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
คาน้ําหนัก 10%
(2) วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1)
คาน้ําหนัก 40%
(3) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2)
2. สอบสัมภาษณ

เกณฑขั้นต่ํา 15%
เกณฑขั้นต่ํา 15%
เกณฑขั้นต่ํา 15%
เกณฑขั้นต่ํา 15%

รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วันสอบสัมภาษณ
วันอาทิตยที่ 12 พฤษภาคม 2562
เวลารายงานตัว
09.00 น.
เวลาสอบสัมภาษณ
09.30 น.
สถานที่
อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
หลักฐานที่ตองนํามาแสดง
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรที่มีรูปถายที่ทางราชการออกให และปากกาน้ําเงิน 1 ดาม
2. สําเนาระเบียนผลการศึกษาที่แสดงวาสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือเทียบเทา
(กรณีที่มีดานหลังใหสําเนาดานหลังดวย) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
3. แบบรายงานการตรวจสุ ขภาพและเอกซเรยที่ไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรยจ ากโรงพยาบาล
ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ www.admission.su.ac.th หรือ
www.reg.su.ac.th

หากปรากฎในภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือ คุณสมบัติเฉพาะ ขอใดขอหนึ่ง และหาก
ตรวจสอบพบวา เอกสารที่ใชในการสมัครคัดเลือกเปนเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแมวา
จะไดรับการคัดเลือกแลวก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทีต่ ้ัง
1. มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เลขที่ 114 ซอยสุ ขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15716, 15665, 11545 หรื อ โทร. 0-2261-0531 จัดการเรี ยนการสอน จานวน 13 คณะ/วิท ยาลัย คื อ
คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะบริ หารธุ รกิ จเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ คณะมนุ ษยศาสตร์ คณะวัฒนธรรมสิ่ งแวดล้อมและ
การท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ คณะวิท ยาศาสตร์ คณะศิ ลปกรรมศาสตร์ คณะศึ กษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่ อสารสังคม วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยัง่ ยืน และวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
2. มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิ ต-นครนายก คลอง 16 ตาบลองครักษ์ อาเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก 26120 โทร. 0-2649-5000 ต่ อ 21032, 21033 จัด การเรี ย นการสอน จ านวน 7 คณะ คื อ คณะกายภาพบ าบั ด
คณะเทคโนโลยี และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพลศึกษา คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
และคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย จัด หอพัก ให้ โดยนิ สิ ต ต้อ งช าระค่ า ธรรมเนี ย มตามที่ ม หาวิ ท ยาลัย ก าหนดดู
รายละเอียดที่ http://dorm.swu.ac.th/
3. มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว จัดการเรี ยนการสอน สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม วิทยาลัยโพธิ วิชชา
ลัย
4. มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จังหวัดตาก จัดการเรี ยนการสอน สาขาวิชาการจัดการภูมิวฒั นธรรม วิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เปิ ดสอนระดับปริ ญญาตรี คณะ/วิทยาลัย สถานที่เ รี ยน และอัตราค่าธรรมเนี ยม
การศึ ก ษ า ส าม ารถ ศึ ก ษ ารายล ะเอี ยด เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ http://www.swu.ac.th ห รื อ http://edservice.oop.swu.ac.th ห รื อ
http://admission.swu.ac.th

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
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คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี/สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล/ วิชาเอก
วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง/วิชาเอกวิศวกรรมโทรคมนาคม/สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา/สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ/
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์/สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตร
2 ภาษา)/สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร 2 ภาษา)/สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย
(หลักสูตรนานาชาติ)/สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เฉพาะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สาหรับสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
จะต้องเรียนวิชาชีววิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษาด้วย
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ากว่า 2.50
1.3 ผู้สมัครต้องยื่นผลสอบภำษำอังกฤษที่มีอำยุไม่เกินสองปี โดยยื่นผลกำรสอบ IELTS ผลสอบรวมไม่น้อยกว่า 5.0 (เฉพาะ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
นานาชาติ))
1.4 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจำปี 2562 ตำมองค์ประกอบ ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดในรำยละเอียด
แนบท้ำย
1.5 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจำตัว หรือควำมพิกำรต่ำงๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำเล่ำเรียน
และกำรประกอบอำชีพ

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปี 2562 ตำมองค์ประกอบ ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำกำหนด
3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนำและลงนำมรับรอง)
3.1 ผลสอบภำษำอังกฤษที่ มีอำยุไม่เกินสองปี โดยยื่น ผลกำรสอบ IELTS ผลสอบรวมไม่น้อยกว่ำ 5.0 (เฉพาะสาขาวิช า
วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย(หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ(หลักสูตร
นานาชาติ)) และสาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ))
3.2 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย

4 กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
คณะวิศวกรรมศำสตร์
มศว องครักษ์
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกีย่ วกับข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที่
งำนบริกำรกำรศึกษำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 22010, 22011
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กลับหน้าสารบัญ
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์/สาขาวิชาสถิติ
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เฉพาะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)
1.2. จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ ดังนี้
1) ผู้สมัครสำขำวิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.75 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ไม่ต่ากว่า 2.75 และเกรดเฉลี่ยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.50
2) ผู้สมัครสำขำวิชำสถิติ ไม่ต่ากว่า 2.00 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ากว่า 2.00
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย
1.4 ต้องไม่เป็นผู้ที่มีปัญหำสุขภำพอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำกำหนด

3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนำและลงนำมรับรอง)
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย

4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
คณะวิทยำศำสตร์
มศว ประสำนมิตร
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที่
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 18010, 18626
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กลับหน้าสารบัญ
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
1.2. จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ากว่า 2.75
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย
1.4 ต้องไม่เป็นผู้ที่มีปัญหำสุขภำพอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562
ตำมองค์ประกอบ ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำกำหนด

3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนำและลงนำมรับรอง)
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย

4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
คณะวิทยำศำสตร์
มศว ประสำนมิตร
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที่
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 18612
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กลับหน้าสารบัญ
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี/สาขาวิชาจุลชีววิทยา/สาขาวิชาชีววิทยา/สาขาวิชาฟิสิกส์
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 สำเร็จกำรศึ กษำชั้น มัธยมศึ ก ษำปี ที่ 6 เฉพาะสายวิท ยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ จะต้องมีค ะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ากว่า 2.50
1.2 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย
1.3 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจำตัว หรือควำมพิกำรต่ำงๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำเล่ำเรียน
และกำรประกอบอำชีพ

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำกำหนด

3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนำและลงนำมรับรอง)
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย

4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
คณะวิทยำศำสตร์
มศว ประสำนมิตร
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที่
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 18201
สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 18518
สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 18101
สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 18163, 18164
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กลับหน้าสารบัญ
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
1.

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 สำเร็จกำรศึ กษำชั้น มัธยมศึก ษำปี ที่ 6 เฉพาะสายวิท ยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ จะต้องมีค ะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ากว่า 2.50
1.2 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย
1.3 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจำตัว หรือควำมพิกำรต่ำงๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำเล่ำเรียน
และกำรประกอบอำชีพ

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคะแนนสอบ GAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำกำหนด

3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนำและลงนำมรับรอง)
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย

4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
คณะวิทยำศำสตร์
มศว ประสำนมิตร
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที่
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 18654

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

263/1043

กลับหน้าสารบัญ
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เฉพำะสำยวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ หรือสำยที่เน้นทำงด้ำนคณิตศำสตร์
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ากว่า 3.00 และมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ากว่า 3.25
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และ วิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย
1.4 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจำตัว หรือควำมพิกำรต่ำงๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำเล่ำเรียน
และกำรประกอบอำชีพ

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำกำหนด

3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนำและลงนำมรับรอง)
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย

4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
คณะวิทยำศำสตร์
มศว ประสำนมิตร
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที่
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 18051

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

264/1043

กลับหน้าสารบัญ
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาชาวิชาเคมี
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เฉพาะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ากว่า 2.50
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย 2
1.4 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจำตัว หรือควำมพิกำรต่ำงๆ ทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อกำรเล่ำเรียนและกำร
ประกอบอำชีพ

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำกำหนด

3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนำและลงนำมรับรอง)
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย

4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
คณะวิทยำศำสตร์
มศว ประสำนมิตร
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที่
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 18201

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

265/1043

กลับหน้าสารบัญ
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เฉพาะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ากว่า 3.25 และมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาชีววิทยาไม่ต่ากว่า 3.00
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ ค่ำ
น้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย
1.4 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจำตัว หรือควำมพิกำรต่ำงๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำเล่ำเรียน
และกำรประกอบอำชีพ

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำ น้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำกำหนด

3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนำและลงนำมรับรอง)
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย

4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
คณะวิทยำศำสตร์
มศว ประสำนมิตร
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที่
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 18101

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

266/1043

กลับหน้าสารบัญ
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสกิ ส์
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เฉพาะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ากว่า 2.50
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย
1.4 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจำตัว หรือควำมพิกำรต่ำงๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำเล่ำเรียน
และกำรประกอบอำชีพ

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำกำหนด

3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนำและลงนำมรับรอง)
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย

4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562

9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม
2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
คณะวิทยำศำสตร์
มศว ประสำนมิตร
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที่
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 18164 หรือ 0-2649-5598-9

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

267/1043

กลับหน้าสารบัญ
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เฉพาะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ากว่า 2.50
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิช ำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย
1.4 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจำตัว หรือควำมพิกำรต่ำงๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำเล่ำเรียน
และกำรประกอบอำชีพ

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำกำหนด

3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนำและลงนำมรับรอง)
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย

4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
คณะวิทยำศำสตร์
มศว ประสำนมิตร
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที่
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 18300
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กลับหน้าสารบัญ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตร 2 ภาษา)/
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ/สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เฉพาะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 (รวม 6 ภำคกำรศึกษำ) ไม่ต่ากว่า 2.50
(ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
1.3 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจำตัว หรือควำมพิกำรต่ำงๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำเล่ำเรียน
และกำรประกอบอำชีพ
1.4 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และคะแนนเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.2 แฟ้มสะสมผลงำน (PORTFOLIO)
2.3 โครงงำนวิทยำศำสตร์ หรือประสบกำรณ์กำรทดลองวิทยำศำสตร์ ที่ได้ดำเนินกำรในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ถ้ำมี)
2.4 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำกำหนด
3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนำและลงนำมรับรอง)
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย
3.2 แฟ้มสะสมผลงำน (PORTFOLIO) ควรระบุข้อมูล หรือเอกสำรหรือรูปถ่ำยแสดงกิจกรรมและผลงำนที่เกี่ยวกับสำขำวิชำ
3.3 โครงงำนวิทยำศำสตร์ หรือเอกสำรที่แสดงประสบกำรณ์กำรทดลองวิทยำศำสตร์ ที่ได้ดำเนินกำรในระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย (ถ้ำมี)
3.4 ผลกำรทดสอบตำบอดสีตรวจโดยจักษุแพทย์จำกโรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลของเอกชน เฉพาะสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการและสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตร 2 ภาษา)

4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์กำรเกษตร มศว องครักษ์
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที่
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กำรเกษตร โทร. 0-2649-5000 ต่อ 27167 หรือ 081-453-8578
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กลับหน้าสารบัญ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 (รวม 6 ภำคกำรศึกษำ) ไม่ต่ากว่า 2.50
(ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
1.3 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจำตัว หรือควำมพิกำรต่ำงๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำเล่ำเรียน
และกำรประกอบอำชีพ
1.4 มีผลกำรสอบ GAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และ O-NET ประจำปีกำรศึกษำ 2561 ตำมองค์ประกอบ ค่ำน้ำหนักร้อยละ
และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคะแนนสอบ GAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และO-NET ประจำปีกำรศึกษำ 2561 ตำมองค์ประกอบ ค่ำน้ำหนักร้อยละ
และคะแนนเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.2 แฟ้มสะสมผลงำน (PORTFOLIO)
2.3 โครงงำนวิทยำศำสตร์ หรือประสบกำรณ์กำรทดลองวิทยำศำสตร์ ที่ได้ดำเนินกำรในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ถ้ำมี)
2.4 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำกำหนด
3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนำและลงนำมรับรอง)
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย
3.2 แฟ้มสะสมผลงำน (PORTFOLIO) ควรระบุข้อมูล หรือเอกสำรหรือรูปถ่ำยแสดงกิจกรรมและผลงำนที่เกี่ยวกับสำขำวิชำ
3.3 โครงงำนวิทยำศำสตร์ หรือเอกสำรที่แสดงประสบกำรณ์กำรทดลองวิทยำศำสตร์ ที่ได้ดำเนินกำรในระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย (ถ้ำมี)
3.4 ผลกำรทดสอบตำบอดสีตรวจโดยจักษุแพทย์จำกโรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลของเอกชน
3.5 ใบรำยงำนผลกำรสอบ O-NET ประจำปีกำรศึกษำ 2561

4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์กำรเกษตร มศว องครักษ์
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที่
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กำรเกษตร โทร. 0-2649-5000 ต่อ 27167 หรือ 081-453-8578
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กลับหน้าสารบัญ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เฉพาะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ากว่า 2.50
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย
วิชาชีพการพยาบาล เป็นวิชำชีพเพื่อบริกำรด้ำนสุขภำพต่อบุคคล ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชน โดยยึดหลักองค์รวม
ครอบคลุมกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรคและปัญหำสุขภำพ กำรรักษำพยำบำลในภำวะเจ็บป่วย และกำรฟื้นฟูสภำพ
กำรศึกษำวิชำชีพกำรพยำบำลจึงประกอบด้วยกำรศึกษำภำคทฤษฎีในห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร และกำรศึกษำภำคฝึกปฏิบัติใน
สถำนกำรณ์ จริง ทั้งในชุมชนและในหอผู้ป่วยในสถำนบริกำรสุขภำพ ทั้งยังต้องฝึกปฏิบัติครอบคลุมสถำนกำรณ์จริงนอกเวลำ
รำชกำรในภำคบ่ำยและดึกเพื่อให้ครอบคลุมภำรกิจซึ่งผู้ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์จะต้องปฏิบัติจริงเมื่อสำเร็จ
กำรศึกษำ จึงเป็นกำรศึกษำที่ต้องใช้เวลำมำกและหนัก ผู้ศึกษำวิชำชีพกำรพยำบำลจึงต้องมีคุณสมบัติสำคัญ คือ นอกจำกจะต้อง
เป็นผู้มีสติปัญญำควำมสำมำรถในกำรคิด กำรตัดสินใจได้อย่ำงเหมำะสมแล้ว ยังต้องมีบุคลิ กน่ำเชื่อถือ มีจิตใจอ่อนโยน มีควำม
เมตตำ มีควำมรับผิดชอบสูง มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร และมนุษยสัมพันธ์ดี มีควำมสมบูรณ์ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ จึงจะสำมำรถ
ช่วยเหลือและให้บริกำรต่อผู้รับบริกำรได้อย่ำงถูกต้อง มีคุณภำพและเหมำะสม ฉะนั้นเพื่อจะให้ได้พยำบำลในอนำคตที่มี คุณภำพ
สำหรับปฏิบัติหน้ำที่สนองควำมต้องกำรของสังคมและประเทศชำติอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ทั้งนี้ เมื่อผู้สมัครได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตแล้ว ต้องปฏิบัติตามแนวทางการเตรียมตัว
ด้านสุขภาพก่อนการศึกษาภาคปฏิบัติตามที่แหล่งฝึกภาคปฏิบัติกาหนด
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงจาเป็นต้องมีการสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ สอบสัมภาษณ์ และ
ตรวจร่างกาย เพื่อดาเนินการตรวจคัดเลือกผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ และจะนา
ผลการสอบดังกล่าวมาประกอบในการตัดสินด้วย โดยกาหนดเกณฑ์ดังนี้
1) กำรตรวจร่ำงกำยจะต้องได้รับกำรรับรองจำกแพทย์ โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน ว่ำผ่ำนตำมเกณฑ์
คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร ข้อ 3.1 หน้ำ 6 และเกณฑ์กำรคัดเลือกของสำขำวิชำที่กำหนดไว้
2) กำรสอบทัศนคติต่อวิชำชีพต้องปกติหรือผ่ำน
3) กำรสอบสัมภำษณ์พิจำรณำในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ บุคลิกภำพทั่วไป ไหวพริบ สติปัญญำ ควำมใฝ่รู้ และควำมเชื่อมั่นในตนเอง
กำรมี มนุ ษ ยสัม พั น ธ์และควำมสำมำรถในกำรสื่ อ สำร เจตคติ แ ละควำมสนใจในวิชำชี พ กำรเห็ น แก่ ส่วนรวม ควำม
รับผิดชอบและกำรมีน้ำใจ

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่หลักสูตร/สำขำวิชำที่กำหนด
2.2 ผลกำรตรวจร่ำงกำยผ่ำนตำมเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนด ดังนี้
1) ไม่มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
2) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย (ตำมที่ระบุไว้ในประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องโรคติดต่อและอำกำรสำคัญ)
3) โรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
3.1) โรคลมชักที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอำกำรชักมำแล้วอย่ำงน้อย 3 ปี โดยมีกำรรับรองจำกแพทย์
ผู้เชี่ยวชำญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
3.2) โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
3.3) โรคควำมดันเลือดสูงรุนแรง และมีภำวะแทรกซ้อนทำให้เกิดพยำธิสภำพต่ออวัยวะอย่ำงถำวร
3.4) ภำวะไตวำยเรื้อรัง
3.5) โรคติดสำรเสพติดให้โทษ
2.3 กำรสอบทัศนคติต่อวิชำชีพต้องปกติหรือผ่ำน
2.4 กำรสอบสัมภำษณ์ผ่ำนตำมเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด
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3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ/สอบสัมภาษณ์
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย
1) บัตรประจำตัวประชำชน (ฉบับจริงพร้อมสำเนำ 1 ชุด และลงนำมรับรอง)
2) ทะเบียนบ้ำน (ฉบับจริงพร้อมสำเนำ 1 ชุด และลงนำมรับรอง)
3) ใบระเบียนกำรศึกษำ (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) (ฉบับจริงพร้อมสำเนำ 1 ชุด และลงนำมรับรอง)
4) ใบรำยงำนผลกำรสอบ GAT/PAT และใบรับรองผลกำรสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปี 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด (ฉบับจริงพร้อมสำเนำ 1 ชุด และลงนำมรับรอง)
3.2 ผู้เข้ำสอบจะต้องชำระค่ำทดสอบทัศนคติต่อวิชำชีพ คนละ 200 บำท
3.3 ให้นาผลการตรวจร่างกาย (ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องตรวจร่างกายมาล่วงหน้า) โดยใบรับรองแพทย์แสดงผลกำรตรวจร่ำงกำย
จำกโรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลของเอกชนเท่ำนั้น ระบุดังนี้
1) ไม่มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
2) ไม่เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย (ตำมที่ระบุไว้ในประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องโรคติดต่อและอำกำร
สำคัญ)
3) ไม่เป็นโรคไม่ตดิ ต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
- โรคลมชักที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอำกำรชักมำแล้วอย่ำงน้อย 3 ปี โดยมีกำรรับรองจำกแพทย์
ผู้เชี่ยวชำญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
- โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
- โรคควำมดันเลือดสูงรุนแรง และมีภำวะแทรกซ้อนทำให้เกิดพยำธิสภำพต่ออวัยวะอย่ำงถำวร
- ภำวะไตวำยเรื้อรัง
- โรคติดสำรเสพติดให้โทษ
- มีปัญหำทำงจิตเวช ได้แก่ โรคจิต โรคประสำทรุนแรง โรคบุคลิกภำพแปรปรวน รวมถึงปัญหำทำงจิตเวชอื่นๆ อัน
เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์
4) ผลกำรตรวจปัสสำวะ (UA)
5) ผลกำรตรวจเลือด CBC
6) ผลกำรตรวจไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg, Anti-HBs)
7) ผลกำรตรวจภูมิคุ้มกันโรคสุกใส
3.4 ผลกำรอ่ำนฟิล์มเอ็กซเรย์ทรวงอก (ที่ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสอบสัมภำษณ์) ที่ลงนำมรับรองโดยแพทย์จำก
โรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลของเอกชน
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4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
12 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบทัศนคติต่อวิชำชีพ
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.

คณะพยำบำลศำสตร์
มศว องครักษ์
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกีย่ วกับข้อมูลหรือปัญหำอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที่
งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 21800 หรือ 21821 หรือ 089-922-2549

ทั้งนี้ ผู้เข้าศึกษาที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึน้ ภายหลัง จะต้องถูกตัดสิทธิ์
การศึกษา
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คณะมนุษยศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
1.2 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย
1.3 ไม่มีปัญหำด้ำนพฤติกรรมและทัศนคติที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำร่วมกับผู้อื่น

2. เกณฑ์การคัดเลือก
2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย ตำมองค์ประกอบ ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำกำหนด

3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนำและลงนำมรับรอง)
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย
3.2 ประวัติและผลงำน ที่เกีย่ วข้องหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำที่สมัคร (ถ้ำมี)
3.3 เอกสำรรับรองควำมสำมำรถ (ถ้ำมี)

3. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
คณะมนุษยศำสตร์
มศว ประสำนมิตร
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกีย่ วกับข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที่
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ โทร. 0-2649-5513 หรือ
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 16283, 16284
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กลับหน้าสารบัญ
คณะมนุษยศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ากว่า 2.75
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.2 แฟ้มสะสมผลงำนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
2.3 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำกำหนด
3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนำและลงนำมรับรอง)
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย
3.2 แฟ้มสะสมผลงำนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
3.3 เอกสำรรับรองควำมสำมำรถ (ถ้ำมี)

4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
คณะมนุษยศำสตร์
มศว ประสำนมิตร
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที่
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ โทร. 0-2649-5513 หรือ
หัวหน้าสาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ โทร. 0-2260-1770-7 ต่อ 16304 , 16305
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กลับหน้าสารบัญ
คณะมนุษยศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ **รับเฉพำะสำยศิลป์
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ากว่า 2.75
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย
1.4 ควรมีควำมรู้พื้นฐำนทำงคอมพิวเตอร์

2. เกณฑ์การคัดเลือก
2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.2 แฟ้มสะสมผลงำนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
2.3 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำกำหนด
3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนำและลงนำมรับรอง)
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย
3.2 แฟ้มสะสมผลงำนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
3.3 เอกสำรรับรองควำมสำมำรถ (ถ้ำมี)

4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
คณะมนุษยศำสตร์
มศว ประสำนมิตร
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที่
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ โทร. 0-2649-5513 หรือ
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ โทร. 0-2649-5577
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กลับหน้าสารบัญ
คณะมนุษยศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ากว่า 2.75
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ภำษำอังกฤษ

3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนำและลงนำมรับรอง)
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย
3.2 เอกสำรรับรองควำมสำมำรถ (ถ้ำมี)

4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562

9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
คณะมนุษยศำสตร์
มศว ประสำนมิตร
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที่
ฝ่ำยวิชำกำร คณะมนุษยศำสตร์ โทร. 0-2649-5513 หรือ สำขำวิชำภำษำเพื่ออำชีพ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะมนุษยศำสตร์
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 16265 , 16287, 16250
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กลับหน้าสารบัญ
คณะมนุษยศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ากว่า 2.75
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย

2. เกณฑ์การคัดเลือก
2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ภำษำอังกฤษ
3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสาเนาและลงนามรับรอง)
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย
3.2 เอกสำรรับรองควำมสำมำรถ (ถ้ำมี)

4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
คณะมนุษยศำสตร์
มศว ประสำนมิตร
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที่
ฝ่ำยวิชำกำร คณะมนุษยศำสตร์ โทร. 0-2649-5513 หรือ สำขำวิชำภำษำเพื่อกำรสื่อสำร (นำนำชำติ) โทร. 0-2649-5000
ต่อ 16208, 16243
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กลับหน้าสารบัญ
คณะมนุษยศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ากว่า 2.75
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ภำษำอังกฤษ

3 เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสาเนาและลงนามรับรอง)
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ในข้อ 6 หน้ำ 6 – 7
3.2 เอกสำรรับรองควำมสำมำรถ (ถ้ำมี)

4 กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
คณะมนุษยศำสตร์
มศว ประสำนมิตร
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที่ ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ โทร. 0-2649-5513
หรือ สาขาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) โทร. 0-2649-5000 ต่อ 16231
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กลับหน้าสารบัญ
คณะมนุษยศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาเกาหลี/ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ากว่า 2.50
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย
1.4 มีควำมประพฤติดี มีทัศนคติที่ดีตอ่ กำรเรียนวิชำเอก มีร่ำงกำยและจิตใจสมบูรณ์ สำมำรถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำกำหนด
3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนำและลงนำมรับรอง)
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย
3.2 ประวัติและผลงำนที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับวิชำเอกที่สมัคร (ถ้ำมี) และเอกสำรรับรองควำมสำมำรถ (ถ้ำมี)

4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
คณะมนุษยศำสตร์
มศว ประสำนมิตร
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที่
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ โทร. 0-2649-5513 หรือ โทร. 0-2649-5000
สาขาวิชาภาษาจีน ต่อ 16269
สาขาวิชาภาษาญีป่ ุ่น ต่อ 16275
สาขาวิชาภาษาเกาหลี ต่อ 16273
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กลับหน้าสารบัญ
คณะมนุษยศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ากว่า 2.50
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย
1.4 มีควำมประพฤติดี มีทัศนคติที่ดีตอ่ กำรเรียนสำขำวิชำ มีร่ำงกำยและจิตใจสมบูรณ์ สำมำรถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.2 แฟ้มสะสมผลงำนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
2.3 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำกำหนด
3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนำและลงนำมรับรอง)
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย
3.2 แฟ้มสะสมผลงำนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
3.3 เอกสำรรับรองควำมสำมำรถ (ถ้ำมี)

4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
คณะมนุษยศำสตร์
มศว ประสำนมิตร
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที่
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ โทร. 0-2649-5513 หรือ
สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 16239
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กลับหน้าสารบัญ
คณะมนุษยศาสตร์

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ากว่า 2.75 และมี
คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ไม่ต่ากว่า 3.25
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย
1.4 มีทัศนคติและควำมประพฤติดีตรงตำมแบบแผนพฤติกรรมตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพครูที่กำหนดโดยคุรุสภำ
1.5 มีบุคลิกภำพเหมำะสมกับควำมเป็นครูตรงตำมแบบแผนพฤติกรรมตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพครูที่กำหนดโดยคุรสุ ภำ
1.6 มีทักษะในกำรสื่อสำรเหมำะสมกับวิชำชีพครู
1.7 มีร่ำงกำยและจิตใจสมบูรณ์ สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
1.8 มีควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพครู

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.2 แฟ้มสะสมผลงำนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
2.3 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำกำหนด
3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนำและลงนำมรับรอง)
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย
3.2 แฟ้มสะสมผลงำนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย

4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
คณะมนุษยศำสตร์
มศว ประสำนมิตร
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที่
ฝ่ำยวิชำกำร คณะมนุษยศำสตร์ โทร. 0-2649-5513 หรือ
สำขำวิชำภำษำไทย คณะมนุษยศำสตร์ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 16270
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กลับหน้าสารบัญ
คณะมนุษยศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
1.2 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย
1.3 มีควำมประพฤติดี มีร่ำงกำยและจิตใจสมบูรณ์
1.4 มีบุคลิกภำพและลักษณะที่เหมำะสมที่จะนำควำมรู้ทำงจิตวิทยำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.2 กำรสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำกำหนด
3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนำและลงนำมรับรอง)
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย
3.2 ประวัติและผลงำนของผูส้ มัคร (ถ้ำมี)

4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
คณะมนุษยศำสตร์
มศว ประสำนมิตร
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที่
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ โทร. 0-2649-5513
สาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 16232
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กลับหน้าสารบัญ
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 สำเร็จกำรศึกษำมัธยมศึกษำปีที่ 6 (เฉพาะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึ กษำไม่ต่ากว่า 2.25
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จะต้องมีผลการเรียนในรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.50
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย
1.4 ต้องไม่เป็น โรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่ สังคมรังเกียจ โรคประจำตัว หรือควำมพิ กำรต่ำงๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
เล่ำเรียนและกำรประกอบอำชีพ

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.2 แฟ้มประวัติและผลงำน (PORTFOLIO)
2.3 โครงงำนวิทยำศำสตร์ที่ได้ดำเนินกำร (เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร)
2.4 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำกำหนด
3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนำและลงนำมรับรอง)
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย
3.2 โครงงำนวิทยำศำสตร์ทไี่ ด้ดำเนินกำร (เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อมและทรัพยากร)
3.3 แฟ้มประวัติและผลงำน (PORTFOLIO) ควรระบุข้อมูล หรือเอกสำรหรือรูปถ่ำยแสดงกิจกรรมและผลงำนที่เกี่ยวกับ
สำขำวิชำ และกิจกรรมเพื่อส่วนรวมหรือเพื่อสำธำรณประโยชน์อื่นๆ (คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนแฟ้มประวัติและผลงานแก่ผู้สมัครไม่ว่าในกรณีใดๆ ดังนั้นผู้สมัครต้องส่งเฉพาะข้อมูล
ที่เป็นสาเนา หรือภาพถ่ายเท่านั้น) ให้เก็บข้อมูลที่เป็นตัวจริงไว้เป็นเกียรติประวัติของตนเอง (ให้เขียน ชื่อ นามสกุล
คณะ/สาขาวิชา ที่สมัครสอบ กากับเอกสารเพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย)

4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและกำร
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มศว ประสำนมิตร
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที่
ฝ่ำยวิชำกำร คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 11308
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กลับหน้าสารบัญ
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 สำเร็จกำรศึกษำมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกสำขำวิชำ
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ากว่า 3.00
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย
1.4 ต้องไม่เป็น โรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่ สั งคมรังเกียจ โรคประจำตัว หรือควำมพิ กำรต่ำงๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
เล่ำเรียนและกำรประกอบอำชีพ

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.2 แฟ้มประวัติและผลงำน (PORTFOLIO)
2.3 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำกำหนด
3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนำและลงนำมรับรอง)
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย
3.2 แฟ้มประวัติและผลงำน (PORTFOLIO) ควรระบุข้อมูล หรือเอกสำรหรือรูปถ่ำยแสดงกิจกรรมและผลงำนที่เกี่ยวกับ
สำขำวิชำ และกิจกรรมเพื่อส่วนรวมหรือเพื่อสำธำรณประโยชน์อื่นๆ (คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนแฟ้มประวัติและผลงานแก่ผู้สมัครไม่ว่าในกรณีใดๆ ดังนั้นผู้สมัครต้องส่งเฉพาะข้อมูล
ที่เป็นสาเนา หรือภาพถ่ายเท่านั้น) ให้เก็บข้อมูลที่เป็นตัวจริงไว้เป็นเกียรติประวัติของตนเอง (ให้เขียน ชื่อ นามสกุล
คณะ/สาขาวิชา ที่สมัครสอบ กากับเอกสารเพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย)

4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและกำร
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มศว ประสำนมิตร
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที่
ฝ่ำยวิชำกำร คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 11308

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

285/1043

กลับหน้าสารบัญ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ากว่า 2.50
1.3 มีผลกำรสอบ มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำม
องค์ประกอบ ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย
1.4 มีควำมประพฤติดี มีร่ำงกำยและจิตใจสมบูรณ์
1.5 มีบุคลิกภำพที่เหมำะสมกับกำรเป็นครู

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.2 แฟ้มสะสมผลงำน (PORTFOLIO)
2.3 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำกำหนด

3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนำและลงนำมรับรอง)
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย
3.2 แฟ้มสะสมผลงำน (PORTFOLIO) ซึ่งควรระบุข้อมูล หรือเอกสำรหรือรูปถ่ำยแสดงกิจกรรมและผลงำน

4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
คณะศึกษำศำสตร์
มศว ประสำนมิตร
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15562
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กลับหน้าสารบัญ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต (เอกคู่) วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิต/วิชาเอกการศึกษาพิเศษ/วิชาเอก
จิตวิทยาและการแนะแนว/วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา/วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา/วิชาเอกการศึกษาเพื่อ
พัฒนาชุมชน
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ากว่า 3.00
1.3 มีผลกำรสอบ มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำม
องค์ประกอบ ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย
1.4 มีควำมประพฤติดี มีร่ำงกำยและจิตใจสมบูรณ์
1.5 มีบุคลิกภำพที่เหมำะสมกับกำรเป็นครู

2. เกณฑ์การคัดเลือก
2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.2 แฟ้มสะสมผลงำน (PORTFOLIO)
2.3 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำกำหนด

3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนำและลงนำมรับรอง)
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย
3.2 แฟ้มสะสมผลงำน (PORTFOLIO) ซึ่งควรระบุข้อมูล หรือเอกสำรหรือรูปถ่ำยแสดงกิจกรรมและผลงำน
3.3 ผู้ ส มั ค รต้ อ งน ำคะแนน 9 วิ ชำสำมั ญ ที่ ต รงกั บ วิ ชำเอกที่ 2 (วิ ท ยำศำสตร์ คณิ ต ศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอั งกฤษ
สังคมศึกษำ) ที่ต้องกำรสมัครมำในวันสอบสัมภำษณ์

4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
คณะศึกษำศำสตร์
มศว ประสำนมิตร
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศ ให้ติดต่อได้ที่ งำนบริกำรกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์
โทร. 02-649-5000 ต่อ 11122
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กลับหน้าสารบัญ
คณะพลศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ เฉพาะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ากว่า 2.50
1.3 มีผลกำรสอบ GAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ ค่ำน้ำ
หนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย
1.4 ต้องมีร่ำงกำยสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง ไม่มีโรคประจำตัว หรือไม่มีควำมพิกำรทำงร่ำงกำย ควำมพิกำรทำงสำยตำ
(ตำบอด) หรือควำมพิกำรทำงกำรได้ยิน อันจะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบอำชีพ
1.5 มีควำมประพฤติดี อยู่ในศีลธรรม มีระเบียบวินัย

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีค ะแนนสอบ GAT ประจำปี ก ำรศึ ก ษำ 2562 และวิชำสำมั ญ 9 วิชำ ประจำปี ก ำรศึก ษำ 2562 ตำมองค์ ป ระกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.2 ผลกำรตรวจร่ำงกำยต้องปกติหรือผ่ำน
2.3 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำกำหนด
3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนำและลงนำมรับรอง)
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย
3.2 ใบรับรองแพทย์แสดงผลกำรตรวจร่ำงกำยจำกโรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลของเอกชน ว่ำผ่ำนตำมเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป
ของผู้มีสิทธิสมัคร ตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย และเกณฑ์คุณสมบัติเฉพำะสำขำวิชำ
3.3 หลักฐำนแสดงควำมสำมำรถทำงกำรกีฬำอื่นๆ (ถ้ำมี)

4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
คณะพลศึกษำ
มศว องครักษ์
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที่
งานบริการการศึกษา คณะพลศึกษา โทร. 0-2649-5072 หรือ 0-2649-5000 ต่อ 22509 และ 22516
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กลับหน้าสารบัญ
คณะพลศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นานันทนาการ
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ากว่า 2.00
1.3 มีผ ลกำรสอบ GAT ประจ ำปี ก ำรศึ ก ษำ 2562 และวิชำสำมั ญ 9 วิชำ ประจ ำปี ก ำรศึก ษำ 2562 ตำมองค์ ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย
ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการประจาภาควิชา หากมีคุณสมบัติเพิ่ มเติมขณะที่ศึกษา โดยมีเอกสารประกาศนี ยบั ตรหรือวุฒิบัตรจาก
สถานศึกษาหรือองค์กรต่างๆ รับรอง ดังนี้
(1) เป็นผู้มีควำมสำมำรถด้ำนกิจกรรมนันทนำกำร
(2) ได้เข้ำร่วมโครงกำรต่ำงๆ ที่เป็นกำรบำเพ็ญประโยชน์ต่อสถำนศึกษำและต่อสังคม
(3) เป็นผู้ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้ทรงคุณค่ำด้ำนกิจกรรมนันทนำกำร
1.4 มีอำยุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
1.5 ต้องมีร่ำงกำยสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง ไม่มีควำมพิกำรทำงร่ำงกำยหรือควำมพิกำรทำงสำยตำ อันจะเป็น
อุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบอำชีพ โดยมีควำมเห็นของแพทย์ประกอบ
1.6 เป็นผู้มีควำมประพฤติดี อยู่ในศีลธรรม มีระเบียบวินัย

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคะแนนสอบ GAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ ค่ำ
น้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.2 ผลกำรตรวจร่ำงกำยต้องปกติหรือผ่ำน
2.3 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำกำหนด

3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนำและลงนำมรับรอง)

3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย
3.2 หลักฐำนแสดงควำมสำมำรถหรือผลงำนด้ำนต่ำงๆ (กรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่ำเกณฑ์ที่กำหนด)
3.3 ใบรับรองแพทย์แสดงผลกำรตรวจร่ำงกำยจำกโรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลของเอกชน ว่ำผ่ำนตำมเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป
ของผู้มีสิทธิสมัคร ตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย และเกณฑ์คุณสมบัตเิ ฉพำะสำขำวิชำ

4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
คณะพลศึกษำ
มศว องครักษ์
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ ถ้าผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกาศฯ ให้ติดต่อที่
งำนบริกำรกำรศึกษำ คณะพลศึกษำ โทร. 0-2649-5072 หรือ 0-2649-5000 ต่อ 22509 และ 22516
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กลับหน้าสารบัญ
คณะพลศึกษา

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา (กศ.บ.)
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ากว่า 2.00
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย
1.4 ต้องมีร่ำงกำยสมบู รณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง ไม่มี ควำมพิกำรทำงร่ำงกำยหรือควำมพิ กำรทำงสำยตำ อันจะเป็ น
อุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบอำชีพ
1.5 มีควำมประพฤติดี อยู่ในศีลธรรม มีระเบียบวินัย
1.6 มีบุคลิกภำพ เจตคติ และคุณลักษณะเหมำะสมที่จะปฏิบัติงำนในวิชำชีพ

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.2 ผลกำรตรวจร่ำงกำยต้องปกติหรือผ่ำน
2.3 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำกำหนด
3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนำและลงนำมรับรอง)
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย
3.2 ใบรับรองแพทย์แสดงผลกำรตรวจร่ำงกำยจำกโรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลของเอกชน ว่ำผ่ำนตำมเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป
ของผู้มีสิทธิสมัคร ตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย และเกณฑ์คณ
ุ สมบัติเฉพำะสำขำวิชำ
3.3 หลักฐำนแสดงควำมสำมำรถหรือผลงำนทำงกำรกีฬำ หรือกิจกรรมทำงสุขภำพ

4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
คณะพลศึกษำ
มศว องครักษ์
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที่
งานบริการการศึกษา คณะพลศึกษา โทร. 0-2649-5072 หรือ 0-2649-5000 ต่อ 22509 และ 22516
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กลับหน้าสารบัญ
คณะพลศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม/สาธารณสุขชุมชน/
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ หรือสอบเทียบได้ เฉพาะสายวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ หรือ
กำลังศึกษำในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 และจะสำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2562 เฉพาะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ากว่า 2.50
1.3 มี ผลกำรสอบ GAT ประจ ำปี ก ำรศึ ก ษำ 2562 และวิ ชำสำมั ญ 9 วิชำ ประจำปี ก ำรศึ ก ษำ 2562 ตำมองค์ ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย
1.4 ต้องมีร่ำงกำยสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง ไม่มีโรคประจำตัว หรือไม่มีควำมพิกำรทำงร่ำงกำย ควำมพิกำรทำง
สำยตำ (ตำบอด) หรือควำมพิกำรทำงกำรได้ยิน อันจะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบอำชีพ
1.5 มีควำมประพฤติดี อยู่ในศีลธรรม มีระเบียบวินัย

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคะแนนสอบ GAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบค่ำ
น้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.2 ผลกำรตรวจร่ำงกำยต้องปกติหรือผ่ำน
2.3 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำกำหนด
3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนำและลงนำมรับรอง)
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย
3.2 ใบรับรองแพทย์แสดงผลกำรตรวจร่ำงกำยจำกโรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลของเอกชน ว่ำผ่ำนตำมเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป
ของผู้มสี ิทธิสมัคร ตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย และเกณฑ์คณ
ุ สมบัติเฉพำะสำขำวิชำ
3.3 หลักฐำนแสดงควำมสำมำรถหรือผลงำนทำงกำรกีฬำ หรือกิจกรรมทำงสุขภำพ

4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
คณะพลศึกษำ
มศว องครักษ์
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที่

งานบริการการศึกษา คณะพลศึกษา โทร. 0-2649-5072 หรือ 0-2649-5000 ต่อ 22509 และ 22516

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

291/1043

กลับหน้าสารบัญ
คณะกายภาพบาบัด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด/สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ เฉพาะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ากว่า 2.50
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย
1.4 เป็นผู้มีสุขภำพสมบูรณ์ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ำยแรง หรือมีควำมผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อ
กำรศึกษำ
สาขาวิชากายภาพบาบัด เป็นสำขำวิชำที่ผู้เข้ำรับกำรศึกษำจะต้องทำกำรศึกษำอย่ำงหนัก แม้เมื่อเป็นนักกำยภำพบำบัด
แล้วก็ต้องรับภำระในกำรปฏิบัติหน้ำที่หนักต่อไป ด้วยเหตุนี้สุขภำพของผู้ที่จะเข้ำรับกำรศึกษำจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่ำงยิ่ง ฉะนั้นเพื่อ
จะให้ ได้ นั ก กำยภำพบ ำบั ด ในอนำคตที่ มี ค วำมสมบู ร ณ์ ทั้ งร่ ำ งกำยและจิ ต ใจ ส ำหรั บ ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ส นองควำมต้ อ งกำรของ
ประเทศชำติ ต ำมสภำพของสั งคมและชุม ชนอย่ ำงมีป ระสิ ท ธิภ ำพ คณะกำยภำพบ ำบั ด มหำวิท ยำลั ยศรีน คริน ทรวิโรฒ จึ ง
จำเป็นต้องมีกำรสอบทัศนคติต่อวิชำชีพ สอบสัมภำษณ์ และมีใบรับรองแพทย์ว่าผ่านตามเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์
สมัครตามประกาศฯ ข้อ 3.1 หน้า 6 และเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะสาขา ข้อ 1.4 หน้า 27 พร้อมผลการอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ทรวงอก
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสอบสัมภาษณ์) ที่ลงนามรับรองโดยแพทย์ ไปยื่นในวันสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ เพื่อดำเนินกำร
ตรวจคัดเลือกผู้ประสงค์จะเข้ำศึกษำที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ เป็นสำขำวิชำที่ผู้เข้ำรับกำรศึกษำจะต้องทำกำรศึกษำภำคทฤษฎีในห้องเรียน กำรฝึก
ปฏิบัติในห้องปฏิบัติกำร และในสถำนกำรณ์จริงโดยเน้นชุมชน ซึ่งผู้เรียนต้องทำกำรศึกษำอย่ำงหนัก แม้เมื่อเป็นนักส่งเสริมสุขภำพ
แล้วก็ต้ องรับภำระหนักในกำรดำเนิน งำนด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพประชำชน ผู้ศึ กษำวิชำกำรส่งเสริมสุขภำพจึงต้องเป็ นผู้ที่ มี
สติปัญญำ ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภำพน่ำเชื่อถือ และมีควำม
สมบูรณ์ทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ เพื่อให้เป็นนักส่งเสริมสุขภำพที่มีคุณภำพตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม และประเทศชำติ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ คณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึง จำเป็นต้องมีกำรทดสอบทำงจิตวิทยำสอบสัมภำษณ์
และมี ใบรั บ รองแพทย์ ว่า ผ่ า นตามเกณฑ์ คุ ณ สมบั ติทั่ วไปของผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค ร ตามประกาศฯ ข้ อ 3.1 หน้ า 6 และเกณฑ์
คุณ สมบั ติเฉพาะสาขา ข้ อ 1.4 หน้ า 27 พร้อมผลการอ่านฟิ ล์ ม เอ็ กซเรย์ท รวงอก (ถ่ ายไว้ไม่ เกิน 6 เดื อนนั บ ถึงวันสอบ
สัมภาษณ์) ที่ลงนามรับรองโดยแพทย์ ไปยื่นในวันทดสอบทางจิตวิทยา เพื่อดำเนินกำรตรวจคัดเลือกผู้ประสงค์จะเข้ำศึกษำที่
ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์
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กลับหน้าสารบัญ
2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.2 ผลกำรตรวจร่ำงกำยต้องปกติหรือผ่ำน
2.3 กำรสอบทัศนคติต่อวิชำชีพต้องปกติหรือผ่ำน
2.4 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำกำหนด

3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ/ทดสอบทางจิตวิทยา/สอบสัมภาษณ์

นอกจำกเอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย (ฉบับจริงพร้อมสำเนำและลงนำมรับรอง)
ให้นาผลการตรวจร่างกายดังต่อไปนี้ไปด้วย (ผู้เข้าสอบต้องตรวจร่างกายมาล่วงหน้า)
3.1 ใบรับรองแพทย์แสดงผลกำรตรวจร่ำงกำยจำกโรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลของเอกชน
3.2 ผลกำรอ่ำนฟิ ล์มเอ็กซเรย์ท รวงอก (ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับ ถึงวัน สอบสัมภำษณ์ ) ที่ ลงนำมรับรองโดยแพทย์ จำก
โรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลของเอกชน

4. เอกสารการรายงานตัว

นอกจำกเอกสำรตำมกำหนดกำรในตำรำงกิจกรรมกำรรำยงำนตัวเข้ำเป็นนิสิตแล้ว ในวันเปิดภำคเรียนนิสิตใหม่สำขำวิชำ
กำยภำพบำบัด จะต้องยื่นหนังสือหรือเอกสำรรับรองกำรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ บี กับฝ่ำยวิชำกำรคณะกำยภำพบำบัด

5. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
คณะกำยภำพบำบัด
มศว องครักษ์
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที่
ฝ่ายวิชาการ คณะกายภาพบาบัด โทร. 0-2649-5000 ต่อ 27307, 27332
สาขาวิชากายภาพบาบัด นำยอนุศักดิ์ สวัสดี โทร. 083-237-8627
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ นำยปกครอง แดนนอก โทร. 083-237-8627
หรือ http://healthsci.swu.ac.th
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กลับหน้าสารบัญ
คณะเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย)
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ากว่า 2.30 และ
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย
1.4 มีบุคลิกภำพ ทัศนคติ และคุณลักษณะที่เหมำะสมกับกำรเรียนหลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนัก และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำกำหนด

3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนำและลงนำมรับรอง)
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย

4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
คณะเศรษฐศำสตร์
มศว ประสำนมิตร
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที่
คณะเศรษฐศาสตร์ โทร. 0-2169-1004, 02-649-5000 ต่อ 15550
หรือติดต่อ นางสาววัชรียา อารุณ นักวิชาการศึกษา โทร. 0-2169-1004, 0-2649-5000 ต่อ 12230
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กลับหน้าสารบัญ
คณะเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ากว่า 2.30 และ
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย
1.4 มีบุคลิกภำพ ทัศนคติ และคุณลักษณะที่เหมำะสมกับกำรเรียนหลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนัก และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำกำหนด

3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนำและลงนำมรับรอง)
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย

4 กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
คณะเศรษฐศำสตร์
มศว ประสำนมิตร
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที่
คณะเศรษฐศาสตร์ โทร. 0-2169-1004, 02-649-5000 ต่อ 15550
หรือติดต่อ นางสาววัชรียา อารุณ นักวิชาการศึกษา โทร. 0-2169-1004, 0-2649-5000 ต่อ 12230
* ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ำศึกษำจะต้องเรียน Pre-English และ Pre-Maths โดยมีค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 8,000 บำทและเริ่มจ่ำยได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนำยน 2562
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กลับหน้าสารบัญ
คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ากว่า 2.75
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ ค่ำ
น้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย
1.4 มีบุคลิกภำพ ทัศนคติ และคุณลักษณะที่เหมำะสมกับกำรเรียนสำขำวิชำประวัติศำสตร์

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำกำหนด

3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนำและลงนำมรับรอง)
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย

4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
คณะสังคมศำสตร์
มศว ประสำนมิตร
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที่
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โทร. 0-2649-5160
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กลับหน้าสารบัญ
คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา/
วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ากว่า 2.30
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดใน
รำยละเอียดแนบท้ำย
1.4 มีควำมสนใจและมีใจรักในงำนอำชีพ
1.5 มีบุคลิกภำพ ทัศนคติ และคุณลักษณะที่เหมำะสมที่จะปฏิบัติงำนในวิชำชีพ

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.2 แฟ้มประวัติและผลงำน (PORTFOLIO)
2.3 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำกำหนด

3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนำและลงนำมรับรอง)
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย
3.2 แฟ้มสะสมผลงำน (PORTFOLIO) ซึ่งควรระบุข้อมูล หรือเอกสำรหรือรูปถ่ำยแสดงกิจกรรมและผลงำนที่เกี่ยวกับสำขำวิชำ

4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
คณะสังคมศำสตร์
มศว ประสำนมิตร
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที่
ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15570 หรือ 15571
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กลับหน้าสารบัญ
คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ากว่า 2.75
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดใน
รำยละเอียดแนบท้ำย
1.4 มีควำมสนใจและมีใจรักในงำนอำชีพ
1.5 มีบุคลิกภำพ ทัศนคติ และคุณลักษณะที่เหมำะสมที่จะปฏิบัติงำนในวิชำชีพ

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำกำหนด
3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนำและลงนำมรับรอง)
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย

4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
คณะสังคมศำสตร์
มศว ประสำนมิตร
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที่
ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 11745
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กลับหน้าสารบัญ
คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง/วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์/วิชาเอกความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ากว่า 2.75
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดใน
รำยละเอียดแนบท้ำย
1.4 มีบุคลิกภำพ ทัศนคติ และคุณลักษณะที่เหมำะสมกับกำรเรียนหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำกำหนด
3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนำและลงนำมรับรอง)
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย

4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
คณะสังคมศำสตร์
มศว ประสำนมิตร
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที่
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15585 หรือ 15547
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กลับหน้าสารบัญ
คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ เฉพาะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ากว่า 2.25
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดใน
รำยละเอียดแนบท้ำย
1.4 มีบุคลิกภำพ ทัศนคติ และคุณลักษณะที่เหมำะสมกับกำรเรียนสำขำวิชำภูมิศำสตร์และภูมิสำรสนเทศ

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำกำหนด

3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนำและลงนำมรับรอง)
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย

4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
คณะสังคมศำสตร์
มศว ประสำนมิตร
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที่
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15540
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กลับหน้าสารบัญ
คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (กศ.บ.)
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ากว่า 2.75 และมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6
รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ากว่า 2.75
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย
1.4 มีควำมศรัทธำและมีใจรักในงำนวิชำชีพ

2. เกณฑ์การคัดเลือก
2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำกำหนด

3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนำและลงนำมรับรอง)
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย

4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
คณะสังคมศำสตร์
มศว ประสำนมิตร
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ : ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที่
ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15543
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กลับหน้าสารบัญ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา)
วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ากว่า 2.00
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำทีก่ ำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย
1.4 มีแฟ้มสะสมงำนนำเสนอในวันสอบสัมภำษณ์

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคะแนนสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ ค่ำน้ำหนัก
ร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.2 แฟ้มประวัติและผลงำน (PORTFOLIO)
2.3 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำกำหนด
3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนำและลงนำมรับรอง)
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย
3.2 แฟ้มประวัติและผลงำน (PORTFOLIO) ซึ่งควรระบุข้อมูล หรือเอกสำรหรือรูปถ่ำยแสดงกิจกรรมและผลงำนที่เกี่ยวกับ
สำขำวิชำ/วิชำเอก และกิจกรรมเพื่อส่วนรวมหรือเพื่อสำธำรณประโยชน์อื่นๆ
(วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนแฟ้มประวัติและผลงานแก่ผู้สมัครไม่ว่าในกรณีใดๆ ดังนั้น
ผู้ สมั ครต้ องส่ งเฉพาะข้ อมู ลที่ เป็ นส าเนา หรือ ภาพถ่ าย เท่ านั้ น) ให้ เก็ บข้ อมู ลที่ เป็ นตั วจริงไว้เป็ นเกี ยรติ ประวัติของตนเอง
(ให้เขียน ชื่อ นามสกุล คณะ/สาขาวิชา ที่สมัครสอบ กากับเอกสารเพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย)

4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
วิทยำลัยนวัตกรรมสื่อสำรสังคม
มศว ประสำนมิตร
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ: 1. ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ สำมำรถติดต่อสอบถำมได้ที่ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
โทร 0-2259-2343 ในวัน และเวลำรำชกำร หรือส่ง E-mail มำได้ที่ cosci@swu.ac.th
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กลับหน้าสารบัญ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา)
วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ากว่า 2.00
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย
1.4 ต้องเป็นผู้มีทักษะที่เกี่ยวข้องกับวิชำเอกคอมพิวเตอร์เพื่อกำรสื่อสำร อำทิ กำรพัฒนำแอปพลิเคชั่น เว็บไซต์ กำรออกแบบ
ระบบคอมพิวเตอร์
1.5 มีแฟ้มสะสมงำนนำเสนอในวันสอบสัมภำษณ์

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคะแนนสอบ มี ผลกำรสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562
ตำมองค์ประกอบ ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.2 แฟ้มประวัติและผลงำน (PORTFOLIO)
2.3 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำกำหนด
3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนำและลงนำมรับรอง)
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย
3.2 แฟ้มประวัติและผลงำน (PORTFOLIO) ซึ่งควรระบุข้อมูล หรือเอกสำรหรือรูปถ่ำยแสดงกิจกรรมและผลงำนที่เกี่ยวกับ
สำขำวิชำ/วิชำเอก และกิจกรรมเพื่อส่วนรวมหรือเพื่อสำธำรณประโยชน์อื่นๆ
(วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนแฟ้มประวัติและผลงานแก่ผู้สมัครไม่ว่าในกรณีใดๆ ดังนั้น
ผู้ สมั ครต้ องส่ งเฉพาะข้ อมู ลที่ เป็ นส าเนา หรือ ภาพถ่ าย เท่ านั้ น) ให้ เก็ บข้ อมู ลที่ เป็ นตั วจริงไว้เป็ นเกี ยรติ ประวัติของตนเอง
(ให้เขียน ชื่อ นามสกุล คณะ/สาขาวิชา ที่สมัครสอบ กากับเอกสารเพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย)

4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
วิทยำลัยนวัตกรรมสื่อสำรสังคม
มศว ประสำนมิตร
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ: 1. ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ สำมำรถติดต่อสอบถำมได้ที่ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
โทร 0-2259-2343 ในวัน และเวลำรำชกำร หรือส่ง E-mail มำได้ที่ cosci@swu.ac.th
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กลับหน้าสารบัญ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการออกแบบเพื่อ
งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ากว่า 2.00
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย
1.4 เป็นผู้มีควำมสนใจด้ำนภำพยนตร์ ด้ำนศิลปะกำรวำด กำรออกแบบเครื่องแต่งกำย กำรแต่งหน้ำ กำรออกแบบฉำกหรือกำร
ออกแบบอื่นๆ

2. เกณฑ์การคัดเลือก
2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.2 แฟ้มประวัติและผลงำน (PORTFOLIO)
2.3 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำกำหนด

3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนำและลงนำมรับรอง)
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย
3.2 แฟ้ มประวัติ และผลงำน (PORTFOLIO) หรือเอกสำรหรือรูปถ่ ำยแสดงกิจกรรมและผลงำนที่เกี่ย วกั บสำขำวิชำ และ
กิจกรรมเพื่อส่วนรวมหรือเพื่อสำธำรณประโยชน์อื่นๆ
(วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนแฟ้มประวัติและผลงานแก่ผู้สมัครไม่ว่าในกรณีใดๆ ดังนั้น
ผู้ ส มั ค รต้ อ งส่ ง เฉพาะข้ อ มู ล ที่ เป็ น ส าเนา หรื อ ภาพถ่ า ย เท่ า นั้ น ) ให้ เก็ บ ข้ อ มู ล ที่ เป็ น ตั ว จริ ง ไว้ เป็ น เกี ย รติ ป ระวั ติ
ของตนเอง (ให้เขียน ชื่อ นามสกุล คณะ/สาขาวิชา ที่สมัครสอบ กากับเอกสารเพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย)

4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
วิทยำลัยนวัตกรรมสื่อสำรสังคม
มศว ประสำนมิตร
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ 1. ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ สำมำรถติดต่อสอบถำมได้ที่ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม โทร 0-2259-2343 ในวัน และเวลำรำชกำร หรือส่ง E-mail มำได้ที่ cosci@swu.ac.th
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กลับหน้าสารบัญ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว/วิชาเอก
การสื่อสารเพื่อสุขภาพ/วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ากว่า 2.00
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย

2. เกณฑ์การคัดเลือก
2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.2 แฟ้มประวัติและผลงำน (PORTFOLIO)
2.3 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำกำหนด

3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์วิชาการ (ฉบับจริงพร้อมสำเนำและลงนำมรับรอง)
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย
3.2 แฟ้มประวัติและผลงำน (PORTFOLIO) ซึ่งควรระบุข้อมูล หรือเอกสำร หรือรูปถ่ำยแสดงกิจกรรม และผลงำนที่เกี่ยวกับ
สำขำวิชำ/วิชำเอก และกิจกรรมเพื่อส่วนรวมหรือเพื่อสำธำรณประโยชน์อื่นๆ
(วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนแฟ้มประวัติและผลงานแก่ผู้สมัครไม่ว่าในกรณีใดๆ ดังนั้น
ผู้สมัครต้องส่งเฉพาะข้อมู ลที่เป็นสาเนา หรือภาพถ่าย เท่านั้น) ให้เก็บข้อมูลที่เป็นตัวจริงไว้เป็นเกียรติประวัติของตนเอง
(ให้เขียน ชื่อ นามสกุล คณะ/สาขาวิชา ที่สมัครสอบ กากับเอกสารเพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย)

4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
วิทยำลัยนวัตกรรมสื่อสำรสังคม
มศว ประสำนมิตร
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ: ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ สำมำรถติดต่อสอบถำมได้ที่ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
โทร 0-2259-2343 ในวัน และเวลำรำชกำร หรือส่ง E-mail มำได้ที่ cosci@swu.ac.th
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กลับหน้าสารบัญ
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตร
นานาชาติ) /สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ากว่า 2.00
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำกำหนด
3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนำและลงนำมรับรอง)
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย
3.2 ใบสมัครภำษำอังกฤษ ตำมแบบของมหำวิทยำลัย แบบ ตรี 6 / B 6 ดำวน์โหลดที่ www.admission.swu.ac.th
3.3 เรียงควำมแสดงควำมตั้งใจในกำรสมัครเรียนเป็ นภำษำอังกฤษ (Statement of Purpose) ตัวพิมพ์ ควำมยำวไม่เกิน
1 หน้ำกระดำษ เอ 4 ตัวอักษร Times New Roman ขนำด 12
4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562
หมายเหตุ

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
วิทยำลัยนำนำชำติฯ
มศว ประสำนมิตร
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

1.ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
1.1 สำขำวิชำกำรจัดกำรภำคบริกำรและกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (หลักสูตรนำนำชำติ) ภำคปกติ ภำคเรียนละ 60,000 บำท
1.2 สำขำวิชำภำษำและกำรสื่อสำรระหว่ำงวัฒนธรรม (หลักสูตรนำนำชำติ) ภำคปกติ ภำคเรียนละ 50,000 บำท
โดยไม่รวมค่ำเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน และค่ำใช้จำ่ ยในกำรไปทัศนศึกษำนอกสถำนที่
2. ผู้ที่ผำ่ นกำรคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ำศึกษำจะต้องเรียน Pre college ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม – สิงหำคม 2562 โดยมีคำ่ ใช้จำ่ ยประมำณ 20,000 บำท
3.ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที่ วิทยาลัยนานาชาติฯ โทร. 0-2260-2067
หรือ 0-2259-4754 ถึง 55
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กลับหน้าสารบัญ
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตร 2 ภาษา)
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เฉพาะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ากว่า 2.50
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย
1.4 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจำตัว หรือควำมพิกำรต่ำงๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำเล่ำเรียน
และกำรประกอบอำชีพช่ำงอัญมณีและเครื่องประดับ

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำกำหนด

3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนำและลงนำมรับรอง)

3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย
3.2 ผลกำรทดสอบตำบอดสีตรวจโดยจักษุแพทย์จำกโรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลของเอกชน
(เฉพำะสำขำวิชำอัญมณีและเครื่องประดับ)

4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
วิทยำลัยอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์
มศว ประสำนมิตร
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที่สำขำวิชำอัญมณีและเครื่องประดับ
วิทยำลัยอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 12622

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

307/1043

กลับหน้าสารบัญ
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง (หลักสูตร 2 ภาษา)/
สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (หลักสูตร 2 ภาษา)
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เฉพาะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ ไม่ต่ากว่า 2.50
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย
1.4 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจำตัว หรือควำมพิกำรต่ำงๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำเล่ำเรียน
และกำรประกอบอำชีพช่ำงอัญมณีและเครื่องประดับ

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำกำหนด

3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนำและลงนำมรับรอง)
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย
3.2 แฟ้มประวัติและผลงำน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่สมัคร

4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
วิทยำลัยอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์
มศว ประสำนมิตร
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที่สำขำวิชำแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง
/สำขำวิชำผลิตภัณฑ์สร้ำงสรรค์ วิทยำลัยอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 12622
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กลับหน้าสารบัญ
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด/วิชาเอกการเงิน/วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ/สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวโรงแรม (เอกคู่)/สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ากว่า 2.50
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดใน
รำยละเอียดแนบท้ำย
1.4 มีบุคลิกภำพ ทัศนคติ และคุณลักษณะที่เหมำะสมกับกำรเรียนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หรือหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.2 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำกำหนด
3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนำและลงนำมรับรอง)
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย

4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
คณะบริหำรธุรกิจเพื่อสังคม
มศว ประสำนมิตร
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที่
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม โทร. 0-2649-5000 ต่อ 11756
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คณะศิลปกรรมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม (หลักสูตร 2 ภาษา)
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ากว่า 2.00
1.3 มีผลกำรสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบค่ำ
น้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดในรำยละเอียดแนบท้ำย
1.4 มีบุคลิกภำพ ทัศนคติ และคุณลักษณะที่เหมำะสมกับกำรเรียนสำขำวิชำนวัตกรรมกำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรม

2. เกณฑ์การคัดเลือก
2.4 มีคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีกำรศึกษำ 2562 และวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมองค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.5 แฟ้มประวัติและผลงำน (PORTFOLIO)
2.6 กำรสอบสัมภำษณ์ตำมเกณฑ์ที่สำขำวิชำกำหนด

3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์วิชาการ (ฉบับจริงพร้อมสำเนำและลงนำมรับรอง)
3.1 เอกสำรตำมประกำศฯ ของมหำวิทยำลัย
3.2 แฟ้มประวัติและผลงำน (PORTFOLIO) ซึ่งควรระบุข้อมูล หรือเอกสำร หรือรูปถ่ำยแสดงกิจกรรม และผลงำนที่เกี่ยวกับ
สำขำวิชำ/วิชำเอก และกิจกรรมเพื่อส่วนรวมหรือเพื่อสำธำรณประโยชน์อื่นๆ
(คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนแฟ้มประวัติและผลงานแก่ผู้สมัครไม่ว่าในกรณีใดๆ ดังนั้นผู้สมัคร
ต้องส่งเฉพาะข้อมูลที่เป็นสาเนา หรือภาพถ่าย เท่านั้น) ให้เก็บข้อมูลที่เป็นตัวจริงไว้เป็นเกียรติประวัติของตนเอง(ให้เขียน ชื่อ
นามสกุล คณะ/สาขาวิชา ที่สมัครสอบ กากับเอกสารเพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย)

4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
17 - 29 เมษำยน 2562
9 พฤษภำคม 2562
11 พฤษภำคม 2562
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป
17 พฤษภำคม 2562
21–24 พฤษภำคม 2562

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่
เว็บไซต์ ทปอ.
คณะศิลปกรรมศำสตร์
มศว ประสำนมิตร
เว็บไซต์ ทปอ.
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบ
ในวันประกำศผลสอบ

หมายเหตุ ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกำศฯ ให้ติดต่อที่ ฝ่ำยวิชำกำรและวิจยั คณะศิลปกรรมศำสตร์
โทร. 0-2649-5496-7 หรือ 0-2649-5505 ต่อ 110, 122 และ 147
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หน ้าที่ 1 / 9

องค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และคะแนนเกณฑ์ขันต้า รายวิชาของหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ในการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ้าปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที 3 รับตรงร่วมกัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะพยาบาลศาสตร์
มศว 001 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะกายภาพบ้าบัด
มศว 002 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด
มศว 003 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มศว 004 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
และโภชนาการ
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มศว 005 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
มศว 006 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและ
ผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตร 2 ภาษา)
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มศว 007 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ
(หลักสูตร 2 ภาษา)

50

คณะวิทยาศาสตร์
มศว 008 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เลือกสอบคณิตศาสตร์ 1
มศว 009
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2
มศว 010
มศว 011
มศว 012
มศว 013
มศว 014
มศว 015
มศว 016

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

มศว 017 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
มศว 018 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
มศว 019 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

50

10
20

35 20
30 10

20

20

30 10

20

10
10
10
5
5
30
20

70
10
10
5
5

10
10
15
15

50

30

PAT 1 = 25
PAT 5 = 30

10
10
10

10 10
10 20
10 10

30
10
30

PAT 5 = 30
PAT 5 = 30
PAT 5 = 30

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

10
20
10
15
5

10

35
20

100
100
20

100

10

40
15

20

45
15

40
20
20

35
40

15

15

20

10

30

30
50

10

30

100
100
100
100
100
100
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40

45
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มศว 021
มศว 022
มศว 023
มศว 024
มศว 025
มศว 026
มศว 027

คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง

ค่า
น้า
หนัก
(%)

ค่า
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หนัก
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ค่า
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ค่า
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ค่า
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ค่า
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ค่า
น้า
หนัก
(%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

PAT 1 = 20
PAT 2 = 23
PAT 5 = 30

ค่า
น้า
หนัก
(%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

10

ค่า
น้า
หนัก
(%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

25

10

25

10

25

100

ชีววิทยา

เกณฑ์ขันต้า (%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

วิทยาศาสตร์
O-NET รวม
ทัวไป
ค่าน้า
ค่า
ค่า หนัก
น้า
น้า
(%)
หนัก
หนัก
(%)
(%)

เคมี

30
30
30
30
30
30
30

20
20
20
20
20
20
20

30
30
30
30
30
30
30

100
100
100
100
100
100
100

มศว 028 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิชาเอกวิศวกรรมโทรคมนาคม

30

20 20 30

100

มศว 029 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
(หลักสูตร 2 ภาษา)

30

20 20 30

100

มศว 030 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตร 2 ภาษา)

30

20 20 30

100

มศว 031 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ต
และมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)

30

30 20 20

100

มศว 032 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม
และก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

30

30 20 20

100

มศว 033 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
และการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

30

20 20 30

100

คณะพลศึกษา
มศว 034 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นานันทนาการ
มศว 035 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกาลังกาย
มศว 036 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
- อนามัยสิ่งแวดล้อม

30
20
20

มศว 037 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
20
- สาธารณสุเกณฑ์
ขชุมชนการคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

20
20
20
20
20
20
20

30

ค่า
น้า
หนัก
(%)

ฟิสิกส์

เกณฑ์ขันต้า (%)

10 20

ค่า
น้า
หนัก
(%)

เกณฑ์ขันต้า (%)

25

ค่า
น้า
หนัก
(%)

เกณฑ์ขันต้า (%)

10

ค่า
น้า
หนัก
(%)

เกณฑ์ขันต้า (%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

เกณฑ์ขันต้า (%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2

เกณฑ์ขันต้า (%)

มศว 020 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ค่า
น้า
หนัก
(%)

เกณฑ์ขันต้า (%)

คณะ/วิทยาลัย
หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาษาไทย
เกณฑ์ขันต้า
แต่ละวิชาPAT(%)

รหัส

วิชาสามัญ 9 วิชา

PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT
1
2
3
4
5
6 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7

เกณฑ์ขันต้า (%)

GAT
(รหัส 85)

เกณฑ์ขันต้า (%)

PAT (รหัส 71 - 83 )

25
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20
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15
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100
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15
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15

20

100

15
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15

20
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มศว 038 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

20

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา
เลือกสอบชีววิทยา

20

30

10

10

10

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา
เลือกสอบวิทยาศาสตร์ทั่วไป

20

30

10

10

10

มศว 039

คณะวัฒนธรรมสิงแวดล้อมและการท่องเทียวเชิงนิเวศ
มศว 040 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
มศว 041 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
คณะมนุษยศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
เลือกสอบคณิตศาสตร์ 1

15

20
20

20

ค่า
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หนัก
(%)

15

ค่า
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หนัก
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15

ค่า
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15
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วิทยาศาสตร์
O-NET รวม
ทัวไป
ค่าน้า
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ค่า หนัก
น้า
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(%)
หนัก
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(%)
(%)

20

100

20

100
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15

30
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หนัก
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ชีววิทยา

เกณฑ์ขันต้า (%)

ค่า
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(%)

เคมี

เกณฑ์ขันต้า (%)

ค่า
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หนัก
(%)

ฟิสิกส์

เกณฑ์ขันต้า (%)

ค่า
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หนัก
(%)

เกณฑ์ขันต้า (%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

เกณฑ์ขันต้า (%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2

เกณฑ์ขันต้า (%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

ภาษาไทย

เกณฑ์ขันต้า (%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT
1
2
3
4
5
6 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7

เกณฑ์ขันต้า (%)

คณะ/วิทยาลัย
หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก

วิชาสามัญ 9 วิชา

เกณฑ์ขันต้า
แต่ละวิชาPAT(%)

รหัส

เกณฑ์ขันต้า (%)

GAT
(รหัส 85)

เกณฑ์ขันต้า (%)

PAT (รหัส 71 - 83 )

15

25

25

100

100

30

100

50

30

10

20

10

20

20

20

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2

50

30

10

20

10

20

20

20

มศว 043 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
มศว 044 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก
มศว 045 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2

30
30
50

มศว 046 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ
(หลักสูตรนานาชาติ)

50

40

50

40

100

มศว 047 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร
(หลักสูตรนานาชาติ)

50

40

50

40

100

มศว 048 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
มศว 049 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มศว 050 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก
วิชาเอกภาษาจีน

25
30
25

40
60

20
50
10

30
50

100
100
100

มศว 051 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก
วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น

25

มศว 042

มศว 052 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก
20
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
วิชาเอกภาษาเกาหลี

20
20
10

55
55

40
20
PAT 7.4 = 30 10

30
10
10

50
50

15

PAT 7.3 = 30 10

40 PAT 7.7 = 35 15

20
20
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10
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15
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20

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู)่ วิชาเอกการศึกษาพิเศษ
เลือกสอบคณิตศาสตร์ 1

30

30

20

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู)่ วิชาเอกการศึกษาพิเศษ
เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2

30

30

20

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู)่ วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว
เลือกสอบคณิตศาสตร์ 1
มศว 057
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู)่ วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว
เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู)่ วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา
เลือกสอบคณิตศาสตร์ 1
มศว 058
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู)่ วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา
เลือกสอบคณิตศาสตร์ 1

30

30

20

30

30

20

30

30

20

30

30

20

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู)่ วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
เลือกสอบคณิตศาสตร์ 1

30

30

20

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู)่ วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2

30

30

20

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู)่ วิชาเอกการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
เลือกสอบคณิตศาสตร์ 1

30

30

20

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู)่ วิชาเอกการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2

30

30

20

ค่า
น้า
หนัก
(%)

70

10

ค่า
น้า
หนัก
(%)

35

10

40

40
20

10
15

ค่า
น้า
หนัก
(%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

ชีววิทยา
ค่า
น้า
หนัก
(%)

วิทยาศาสตร์
O-NET รวม
ทัวไป
ค่าน้า
ค่า
ค่า หนัก
น้า
น้า
(%)
หนัก
หนัก
(%)
(%)
เกณฑ์ขันต้า (%)

30

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

ค่า
น้า
หนัก
(%)

เคมี

เกณฑ์ขันต้า (%)

30

30

ค่า
น้า
หนัก
(%)

ฟิสิกส์

เกณฑ์ขันต้า (%)

PAT 5 = 30

60
50

ค่า
น้า
หนัก
(%)

เกณฑ์ขันต้า (%)

30
30

คณะสังคมศาสตร์
มศว 061 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
มศว 062 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง

ค่า
น้า
หนัก
(%)

เกณฑ์ขันต้า (%)

30
30

มศว 060

ค่า
น้า
หนัก
(%)

เกณฑ์ขันต้า (%)

PAT 5 = 35 40

มศว 059

60

ค่า
น้า
หนัก
(%)

สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2

เกณฑ์ขันต้า (%)

30

มศว 056

10

ค่า
น้า
หนัก
(%)

ภาษาไทย
ค่า
น้า
หนัก
(%)

มศว 053 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ.)
คณะศึกษาศาสตร์
มศว 054 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (กศ.บ.)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู)่ วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิต
เลือกสอบคณิตศาสตร์ 1
มศว 055
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู)่ วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิต
เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2

ค่า
น้า
หนัก
(%)

PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT
1
2
3
4
5
6 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7

เกณฑ์ขันต้า (%)

คณะ/วิทยาลัย
หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก

วิชาสามัญ 9 วิชา

เกณฑ์ขันต้า
แต่ละวิชาPAT(%)

รหัส

เกณฑ์ขันต้า (%)

GAT
(รหัส 85)

เกณฑ์ขันต้า (%)

PAT (รหัส 71 - 83 )

100
100
100

20
20

100

20

100
20

100

20

100
20

100

20

100
20

100

20

100
20

100

20

100
20

5

20
15

10

10
20

100

5

100
100
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ค่า
น้า
หนัก
(%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

ชีววิทยา
ค่า
น้า
หนัก
(%)

วิทยาศาสตร์
O-NET รวม
ทัวไป
ค่าน้า
ค่า
ค่า หนัก
น้า
น้า
(%)
หนัก
หนัก
(%)
(%)
เกณฑ์ขันต้า (%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

เคมี

เกณฑ์ขันต้า (%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

ฟิสิกส์

เกณฑ์ขันต้า (%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

เกณฑ์ขันต้า (%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

เกณฑ์ขันต้า (%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2

เกณฑ์ขันต้า (%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

ภาษาไทย

เกณฑ์ขันต้า (%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT
1
2
3
4
5
6 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7

เกณฑ์ขันต้า (%)

คณะ/วิทยาลัย
หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก

วิชาสามัญ 9 วิชา

เกณฑ์ขันต้า
แต่ละวิชาPAT(%)

รหัส

เกณฑ์ขันต้า (%)

GAT
(รหัส 85)

เกณฑ์ขันต้า (%)

PAT (รหัส 71 - 83 )

มศว 063 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง (โครงการพิเศษ)

50

15

15

20

100

มศว 064 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

50

15

15

20

100

มศว 065 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (โครงการพิเศษ)

50

15

15

20

100

มศว 066 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง
เลือกสอบ PAT 1

50
15

15

15
40

20
30

100
100

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง
เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส

15

40

30

100

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง
เลือกสอบภาษาเยอรมัน

15

40

30

100

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง
เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น

15

40

30

100

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง
เลือกสอบภาษาจีน

15

40

30

100

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง
เลือกสอบภาษาอาหรับ

15

40

30

100

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง
เลือกสอบภาษาบาลี

15

40

30

100

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง
เลือกสอบภาษาเกาหลี

15

40

30

100

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
เลือกสอบ PAT 1

15

40

30

100

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
เลือกสอบ PAT 2

15

40

30

100

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส

15

40

30

100

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
เลือกสอบภาษาเยอรมัน

15

40

30

100

มศว 067

มศว 068

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
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มศว 068

มศว 069

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น

15

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
เลือกสอบภาษาจีน

15

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
เลือกสอบภาษาอาหรับ

15

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
เลือกสอบภาษาบาลี

15

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
เลือกสอบภาษาเกาหลี

15

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เลือกสอบ PAT 1

15

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส

15

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เลือกสอบภาษาเยอรมัน

15

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น

15

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เลือกสอบภาษาจีน

15

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เลือกสอบภาษาอาหรับ

15

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เลือกสอบภาษาบาลี

15

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เลือกสอบภาษาเกาหลี

15

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(โครงการพิเศษ) เลือกสอบ PAT 1

15

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(โครงการพิเศษ) เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส

15

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
15
ดเลือกและคุนณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
(โครงการพิเกณฑ์
เศษ) เลืกอารคั
กสอบภาษาเยอรมั

ค่า
น้า
หนัก
(%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

ค่า
น้า
หนัก
(%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

ชีววิทยา
ค่า
น้า
หนัก
(%)

วิทยาศาสตร์
O-NET รวม
ทัวไป
ค่าน้า
ค่า
ค่า หนัก
น้า
น้า
(%)
หนัก
หนัก
(%)
(%)
เกณฑ์ขันต้า (%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

เคมี

เกณฑ์ขันต้า (%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

ฟิสิกส์

เกณฑ์ขันต้า (%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

เกณฑ์ขันต้า (%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

เกณฑ์ขันต้า (%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2

เกณฑ์ขันต้า (%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

ภาษาไทย

เกณฑ์ขันต้า (%)

ค่า
น้า
หนัก
(%)

PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT
1
2
3
4
5
6 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7

เกณฑ์ขันต้า (%)

คณะ/วิทยาลัย
หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก

วิชาสามัญ 9 วิชา

เกณฑ์ขันต้า
แต่ละวิชาPAT(%)

รหัส

เกณฑ์ขันต้า (%)

GAT
(รหัส 85)

เกณฑ์ขันต้า (%)

PAT (รหัส 71 - 83 )

40

30

100

40

30

100

40

30

100

40

30

100

40

30

100

40

30

100

40

30

100

40

30

100

40

30

100

40

30

100

40

30

100

40

30

100

40

30

100

40

30

100

40

30

100

40

30
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มศว 070

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(โครงการพิเศษ) เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น

15

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(โครงการพิเศษ) เลือกสอบภาษาจีน

15

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(โครงการพิเศษ) เลือกสอบภาษาอาหรับ

15

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(โครงการพิเศษ) เลือกสอบภาษาบาลี

15

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(โครงการพิเศษ) เลือกสอบภาษาเกาหลี

15

มศว 071 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
มศว 072 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
(โครงการพิเศษ)

40
60

มศว 073 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (กศ.บ.)
คณะบริหารธุกิจเพือสังคม
มศว 074 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
มศว 075 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
มศว 076 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด
มศว 077 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน
มศว 078 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
(เอกคู)่ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส และเลือกสอบคณิตศาสตร์ 1

10

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
(เอกคู)่ เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น และเลือกสอบคณิตศาสตร์ 1

60

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
(เอกคู)่ เลือกสอบภาษาจีน และเลือกสอบคณิตศาสตร์ 1

60

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
(เอกคู)่ เลือกสอบภาษาเกาหลี และเลือกสอบคณิตศาสตร์ 1

60

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
(เอกคู)่ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส และเลือกสอบคณิตศาสตร์ 2

60

มศว 079
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
60
การคัด่ปเลืุ่นอและเลื
กและคุ
ณสมบัตติเศาสตร์
ฉพาะ2TCAS62 รอบที่ 3
(เอกคู)่ เลือเกณฑ์
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อกสอบคณิ
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คณะ/วิทยาลัย
หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก

วิชาสามัญ 9 วิชา

เกณฑ์ขันต้า
แต่ละวิชาPAT(%)

รหัส
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40

30

100

40

30

100

40

30

100

40

30

100

40

30

100

20 40
10 30

100
100
30

PAT 5 = 50 15

40
40
30
30
30
20
20
20
20
20
20

30

15

100

20
20
20
20
20
10

10

100
100
100
100
100
100

10

10

100

10

10

100

10

10

100

10

10

10

10

100

317/1043

100

กลับหน้าสารบัญ

องค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และคะแนนเกณฑ์ขันต้า รายวิชาของหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ในการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ้าปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที 3 รับตรงร่วมกัน

หน ้าที่ 8 / 9

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
(เอกคู)่ เลือกสอบภาษาจีน และเลือกสอบคณิตศาสตร์ 2

60

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
(เอกคู)่ เลือกสอบภาษาเกาหลี และเลือกสอบคณิตศาสตร์ 2

60
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
มศว 083 เลือกสอบคณิตศาสตร์ 1
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2
วิทยาลัยนวัตกรรมสือสารสังคม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา)
วิชาเอกการการจัดการธุรกิจไซเบอร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ 1
มศว 084
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา)
วิชาเอกการการจัดการธุรกิจไซเบอร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2

30

20

5

10

20

30

20

5

10

20

20

50

30

50

30

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา)
วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร เลือกสอบคณิตศาสตร์ 1

50

30

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา)
วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2
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30

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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มศว 086 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา)
วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
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มศว 080 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม
คณะเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เลือกสอบคณิตศาสตร์ 1
มศว 081
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
เลือกสอบคณิตศาสตร์ 1
มศว 082
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2

มศว 085
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สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2
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คณะ/วิทยาลัย
หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก

วิชาสามัญ 9 วิชา

เกณฑ์ขันต้า
แต่ละวิชาPAT(%)

มศว 079
รหัส

เกณฑ์ขันต้า (%)

GAT
(รหัส 85)

เกณฑ์ขันต้า (%)

PAT (รหัส 71 - 83 )
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มศว 087 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา)
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
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มศว 088 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา)
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
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มศว 089 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา)
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
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วิทยาลัยนานาชาติเพือศึกษาความยังยืน
มศว 090 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(หลักสูตรนานาชาติ)
มศว 091 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
(หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
มศว 092 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
(หลักสูตร 2 ภาษา)
มศว 093 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง
(หลักสูตร 2 ภาษา)

25
30

มศว 094 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
(หลักสูตร 2 ภาษา)
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มศว 092 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
ศิลปวัฒนธรรม (หลักสูตร 2 ภาษา)
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GAT PAT
9

2562

3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายที่จะส่งเสริม และเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัตทิ วั่ ไปของผูส้ มัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)
ทั้งนี้ ผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) สามารถสมัครเข้าศึกษาได้ในบางคณะ/สาขาวิชาเท่านั้น

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 5 ตารางแสดงคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ)

1.2 ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบ TCAS ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) ประจาปีการศึกษา 2562 ไว้แล้ว
1.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ
1.4 เป็นผู้ที่มคี วามประพฤติดี
2. ปฏิทนิ ดาเนินการ
กิจกรรม

รับสมัครทางเว็บไซต์ http://mytcas.com ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.)
ชาระเงินค่าสมัคร
สมาคม ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก และให้ผู้ได้รับคัดเลือกยืนยัน
สิทธิ์ ในระบบ TCAS ทางเว็บไซต์ http://mytcas.com
ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สอบสัมภาษณ์ ณ วิทยาเขต/คณะ ที่ได้ยืนยันสิทธิ์
สอท. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ http://mytcas.com
ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและ
กาหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/ 2562

กาหนดการ
17-29 เมษายน 2562
17-29 เมษายน 2562
9 พฤษภาคม 2562
14 พฤษภาคม 2562
17 พฤษภาคม 2562
ติดตามรายละเอียดในเว็บไซต์ของงาน
ทะเบียนการศึกษาแต่ละวิทยาเขต

1
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3. วิชาทีใ่ ช้พจิ ารณาคัดเลือก
ใช้ผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) วิชาความทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) (สอบวันที่
23-26 กุมภาพันธ์ 2562 ) และวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบวันที่ 16-17 มีนาคม 2562) ประจาปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดสอบ
โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เท่านัน้ โดยมีวิชาดังนี้
วิชาความถนัดทัว่ ไป และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ
สอบวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562
รหัส
ชือ่ วิชา
85 GAT
ความถนัดทั่วไป
71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
76 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรัง่ เศส
78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี
83 PAT 7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี

วิชาสามัญ 9 วิชา
สอบวันที่ 16-17 มีนาคม 2562
รหัส
ชือ่ วิชา
09
ภาษาไทย
19
สังคมศึกษา
29
ภาษาอังกฤษ
39
คณิตศาสตร์ 1 (วิทย์)
49
ฟิสิกส์
59
เคมี
69
ชีววิทยา
89
คณิตศาสตร์ 2 (ศิลป์)
99
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

หมายเหตุ ผูส้ มัครต้องมีผลคะแนนครบทุกวิชาตามทีค่ ณะ/สาขาวิชากาหนด และมีคะแนนขัน้ ตา่ ในวิชาที่
คณะ/สาขาวิชากาหนด หากไม่เป็นไปตามเงือ่ นไข คะแนนของผูส้ มัครจะไม่ถกู นาไปรวมคะแนน และจัดลาดับที่
4. คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
4.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หาดใหญ่)
1. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ต่ากว่า 2.75
2. ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายครบตามเกณฑ์ที่กาหนด มีรายละเอียด
ดังนี้ คือ หลักสูตรการศึ กษาในโรงเรียนที่ ใช้หลั กสูตรการศึ กษาขั้ นพื้นฐานพุท ธศักราช 2544 หรือหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา
เพิ่มเติมรวมกัน ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตอ้ งเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม
รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและ
รายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
4.2

คณะวิทยาศาสตร์ (หาดใหญ่)
1. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ต่ากว่า 2.00
2. รับผู้ที่เรียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้อง
มีจานวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อย
กว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2
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4.3

คณะพยาบาลศาสตร์ (หาดใหญ่)
1. ต้องมีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ต่ากว่า 2.75
2. เมื่อสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องมีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่าง ๆ ครบถ้วน คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต และ กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
3. มีผลการเรียน (GPA) ในกลุ่มสาระการเรียนรูด้ ังต่อไปนี้ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในแต่ละกลุ่มสาระไม่ต่ากว่า 2.75
4. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นตาบอดสีทงั้ สองข้างอย่างรุนแรงและไม่มคี วามบกพร่องทางการ
ได้ยินแบบถาวรที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในวิชาชีพ (มีใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานไปยื่นในวันสอบสัมภาษณ์)
4.4 คณะทรัพยากรธรรมชาติ (หาดใหญ่)
1. นักเรียนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เรียนเน้นด้านวิทยาศาสตร์
2. นักเรียนที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1 (คุณสมบัติเฉพาะ) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
4.5

คณะเภสัชศาสตร์ (หาดใหญ่)
1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. ไม่เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในมหาวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษาของรัฐในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
เว้นแต่ได้รับการอนุมัติให้ลาออกจากการศึกษาก่อนวันที่ 17 เมษายน 2562
3. ต้องมีคณ
ุ สมบัติที่จะเข้ารับราชการได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว
4. ก่อนเข้าศึกษา ต้องสามารถทาสัญญาเข้ารับราชการได้ และต้องทางานรับราชการเมื่อสาเร็จ
การศึกษาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีติดต่อกัน ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย
5. ต้องผ่านการทดสอบความพร้อมทางการศึกษา ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
5.1 ความสามารถในการมองเห็น และแยกสี
5.2 ความสามารถในการฟังเสียง และการทรงตัว
5.3 ความสามารถในการใช้อวัยวะ มือ เท้า แขน ขา และกระดูกสันหลัง
5.4 สภาพร่างกาย สภาพจิตและประสาท
5.5 ความสมบูรณ์และความสามารถในการทางานของอวัยวะภายในต่างๆ อาทิ เช่น ตับ
ไต ปอด สมอง ต่อมไร้ท่อ ฯลฯ
4.6 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (หาดใหญ่)
1. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ต่ากว่า 2.00
2. รับเฉพาะผูเ้ รียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
ต้องมีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อย
กว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
4.7 คณะศิลปศาสตร์ (หาดใหญ่)
1. ต้องมีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ต่ากว่า 2.00
2. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถสมัครเข้าศึกษาใน 2 สาขา ได้แก่
ภาษาไทยประยุกต์ และ ภาษาจีน
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- เมื่อสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลการเรียนตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า
2.50 และต้องมีจานวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต (รวม
รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม) โดยมีผลการเรียนในกลุ่มสาระไม่ต่ากว่า 2.75
- การสอบสัมภาษณ์จะมีการประเมินความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ หากไม่ผ่าน
เกณฑ์จะถูกปรับตกสัมภาษณ์
3
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4.8

คณะเศรษฐศาสตร์ (หาดใหญ่)
1. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ต่ากว่า 2.00
2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร รับเฉพาะผู้ที่เรียนกลุ่มการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลการเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 12 หน่วยกิต
3. หลั ก สู ต รเศรษฐศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร์ รับ นั กเรีย นที่ ส าเร็จการศึ ก ษาใน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ศิลป์คานวณ)
4.9

คณะการแพทย์แผนไทย (หาดใหญ่)
1. ต้องมีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ต่ากว่า 2.00
2. รับผู้ที่เรียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมี
จานวนหน่วยกิตใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
3. ผู้สมัครเข้าศึกษาคณะการแพทย์แผนไทย ต้ องเป็นผู้ ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และจะต้องมี
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ หรือ ตาบอดสีที่มีระดับปานกลางขึ้นไป อันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
4.10 คณะเทคนิคการแพทย์ (หาดใหญ่)
1. รับผู้ทเี่ รียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้อง
มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และทดสอบความพร้อมทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. ต้องมีใบรับรองจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน โดยจักษุแพทย์รับรองว่า “ไม่มีภาวะ
ตาบอดสีขั้นรุนแรง” อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยผ่านการตรวจ FARNSWORTH D 15 hue test ซึ่งผลตรวจจะต้อง
ไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น ที่ถือว่าเป็ นตาบอดสีขั้นรุนแรง (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราช
วิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) โดยยื่นในวันสอบสัมภาษณ์
4.11 วิทยาลัยนานาชาติ (หาดใหญ่)
1. ต้องมีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ต่ากว่า 2.00
2. รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษากลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ
กลุ่มการเรียนศิลปศาสตร์ (ศิลป์คานวณ) หรือ กลุ่มการเรียนศิลป์ภาษา
3. รับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เฉพาะหลักสูตร/สาขาคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ศิลปกรรม
4.12 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน(หาดใหญ่)
1. ต้องมีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ต่ากว่า 2.00
2. รับผู้ที่เรียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้อง
มีจานวนหน่ วยกิต ใน 3 กลุ่ มสาระการเรีย นรู้ ดั งนี้ คื อ กลุ่ม สาระการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์ ไม่ น้ อ ยกว่า 22 หน่ วยกิ ต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
4
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

324/1043

กลับหน้าสารบัญ
4.13 คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี)
1. ต้องมีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ต่ากว่า 2.00
2. ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ วิชาเอกคณิตศาสตร์, วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป, วิชาเอกเคมี,
วิชาเอกชีววิทยา และวิชาเอกฟิสิกส์ รับนักเรียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ คือ ต้องมีผลการเรียนในกลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต เมื่อจบหลักสูต ร
มัธยมศึกษาตอนปลาย
3. วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา
- รั บ นั กเรี ยนที่ ส าเร็ จการศึ กษากลุ่ มการเรี ยนวิ ทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ เมื่ อ จบหลั ก สู ต ร
มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลการเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และต้องศึกษาในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
- มีการทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้โปรแกรม Microsoft Office หรือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ
4. วิชาเอกพลศึกษา รับนักเรียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิ ตศาสตร์ ต้องมีความสามารถ
ทางด้านกีฬาและมีใบรับรองความสามารถด้านกีฬา การสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะประเมินความสามารถทางด้านกีฬาจาก
เอกสารใบรับรองและบุคลิกภาพโดยรวม
5. วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มีการทดสอบความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีการศึกษา และจิตบริการตามที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์กาหนด หากไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกปรับตกสัมภาษณ์
6. วิชาเอกจิตวิทยา อยู่ระหว่างดาเนินการเปลี่ยนชื่อเป็น “แขนงจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว”
(ครู 4 ปี) รับนักเรียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ กลุ่มการเรียนศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ศิลป์คานวณ) หรือ
เทียบเท่า มีผลการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
หรือเทียบเท่า การสอบสัมภาษณ์พิจารณาจากพฤติกรรมกล้าแสดงออก พูดจาฉะฉาน มีความมั่นใจในตนเอง บุคลิกภาพ
เหมาะสม โดยจะมีการทดสอบ หากไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกปรับตกสัมภาษณ์
7. วิชาเอกภาษาไทย
- มีผลการเรียนในกลุ่มสาระภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
- ผ่านการทดสอบสมรรถภาพการอ่านออกเสียงภาษาไทยตามที่คณะกาหนดไม่ต่ากว่าร้อยละ
50 ในรอบการสอบสัมภาษณ์ หากไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกปรับตกสัมภาษณ์
8. วิชาเอกภาษาอังกฤษ
- เมื่อสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลการเรียนตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า
2.50 และต้องมีจานวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (รวม
รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม) โดยมีผลการเรียนในกลุ่มสาระไม่ต่ากว่า 2.75
- การสอบสัมภาษณ์จะมีการประเมินความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ หากไม่
ผ่านเกณฑ์จะถูกปรับตกสัมภาษณ์
4.14 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปัตตานี)
1. ต้องมีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ต่ากว่า 2.00
2. รับผู้ที่เรียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
ต้องมีจานวนหน่วยกิตใน 3 กลุม่ สาระการเรียนรู้ดงั นี้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อย
กว่า 9 หน่วยกิต
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4.15 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัตตานี)
1. ต้องมีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ต่ากว่า 2.00
2. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รับผู้ที่ เรียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิ ตศาสตร์ เมื่อจบหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลการเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและราย วิชาเพิ่มเติม
รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและ
รายวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
3. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ และ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ แขนงวิชาเศรษฐกิจอาเซียน รับนักเรียนชั้นมัธยมศึก ษาตอนปลายกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ หรือสายศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ศิลป์คานวณ) เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต หรือ ต้องศึกษาในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
4. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถสมัครเข้าศึกษาใน 3 สาขา
ได้แก่ บริหารธุรกิจ ประวัติศาสตร์ และปรัชญาและศาสนา
4.16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปัตตานี)
1. ต้องมีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ต่ากว่า 2.00
2. รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ทุกหลักสูตร
4.17 คณะวิทยาการสือ่ สาร (ปัตตานี)
1. ต้องมีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00
2. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ รับผูส้ าเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกหลักสูตร
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ รับผู้สาเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือ แผนการเรียนศิลป์ – คณิตศาสตร์ หรือ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ และหลักสูตรที่เกีย่ วข้อง
4.18 คณะรัฐศาสตร์ (ปัตตานี)
1. ต้องมีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ต่ากว่า 2.50
2. รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ทุกหลักสูตร
4.19 คณะพยาบาลศาสตร์ (ปัตตานี)
1. เป็นผู้ที่เรียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. ต้องไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองข้างอย่างรุนแรง (มีใบรับรองจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือ
เอกชน โดยนาไปยื่นในวันสอบสัมภาษณ์
4.20 คณะการบริการและการท่องเทีย่ ว (หลักสูตรนานาชาติ) (ภูเก็ต)
1. ต้องมีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.50
2. รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือผูท้ สี่ าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกประเภทวิชา
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4.21 คณะวิเทศศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (ภูเก็ต)
1. ต้องมีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.50
2. รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือผูท้ ี่สาเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกประเภทวิชา

4.22 คณะเทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม (ภูเก็ต)
1. รับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ –
คณิ ตศาสตร์ ที่เรียนกลุ่มสาระรายวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่ วยกิต และกลุ่มรายวิชาคณิ ตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ต่ากว่า 2.50
2. รับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดย มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า 2.25 ในหลักสูตร/สาขาวิชาต่อไปนี้
2.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้แก่ ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
2.2 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.23 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (ภูเก็ต)
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทลั (หลักสูตรนานาชาติ) ผู้ที่เข้าศึกษา
จะต้องสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ทเี่ ข้าศึกษา จะต้องสาเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือศิลป์ – คานวณ
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) รับผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกประเภทวิชา
4.24 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม (สุราษฎร์ธานี)
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเคมี
เพื่ออุตสาหกรรม สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชาทรัพยากร
ประมง รับผู้ที่ศึกษากลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ต้องเป็น
ผู้ ที่ ส าเร็ จการศึ ก ษาหลั กสู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2544 หรือ หลั กสู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุท ธศั กราช 2551 ต้อ งศึ กษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์ โดยต้ องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติ ม
รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ประเภทวิชา/หลักสูตร เกษตรศาสตร์ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00
3. สาขาวิชาทรัพยากรประมง รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภท
วิชา/หลักสูตร เพาะเลี้ยงสัตว์น้า และ ประมง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00
4. สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม รับผู้ที่ศึกษากลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ หรือ
โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ต้องเป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยต้อง
เรีย นรายวิช าพื้น ฐานและรายวิช าเพิ่ ม เติ ม รวมกั น ไม่ น้ อ ยกว่า 22 หน่ วยกิ ต และมี ผ ลการเรีย นเฉลี่ ย สะสม (GPAX)
ไม่ต่ากว่า 2.00
5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษากลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ หรือสายศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ศิลป์คานวณ) หรือโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ที่
สาเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั กราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช
2551 ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า
7
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

327/1043

กลับหน้าสารบัญ

22 หน่วยกิต หรือ ต้ องศึ กษาในกลุ่ม สาระการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติ ม
รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00
4.25 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (สุราษฎร์ธานี)
1. สาขาพัฒ นาธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา)
รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ศึกษากลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ กลุ่มการเรียนศิลปะศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ศิลป์คานวณ) หรือ โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่ น้อยกว่า 22 หน่วยกิต หรือต้องศึกษาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00
2. สาขาพัฒนาธุรกิจ รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา/
หลักสูตรพาณิชกรรม/บริหารธุรกิจ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00
3. สาขาการจัดการธุร กิ จการท่อ งเที่ ยว สาขาวิชาภาษาอังกฤษการสื่อสารทางธุรกิจ และสาขาวิชา
การจัดการรัฐกิจ รับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน หรือ โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ และมี
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00
4.26 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง)
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00
2. สาขาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มการ
เรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือกลุ่มการเรียน ศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ศิลป์คานวณ) ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต หรือ ต้องศึกษาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
3. ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชา
การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สาขาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาศิลปะการแสดงและ
การจัดการ
4.27 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ตรัง)
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00
2. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ต้องเป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ม
การเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและ
รายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยต้องเรียน
รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

หมายเหตุ หากผูส้ มัครเข้าศึกษามีคณ
ุ สมบัตทิ างการศึกษาไม่ถกู ต้องครบถ้วนตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนดและ/หรือ
สมัครผิดแผนการเรียน จะไม่มสี ทิ ธิเ์ ข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพือ่ คัดเลือกเข้าศึกษา และ/หรือปรับตกสัมภาษณ์ทนั ที
5. คณะ / สาขาวิชาทีเ่ ปิดรับ จานวนรับ วิชาทีใ่ ช้คดั เลือก
มหาวิทยาลัย รับนักเรียนเข้าศึกษาภายใต้โครงการนี้ จานวน 5,843 คน โดยกาหนดคณะ/สาขาวิชา ที่เปิดรับ
จานวนรับ วิชาที่ใช้ในการคัดเลือก และเกณฑ์ร้อยละขั้นต่าของแต่ละรายวิชา ดังรายละเอียดในเอกสารหน้า 11 - 24

หมายเหตุ ผูส้ มัครต้องมีผลคะแนนครบทุกวิชาตามทีค่ ณะ/สาขาวิชากาหนด และมีคะแนนขัน้ ตา่ ในวิชาที่
คณะ/สาขาวิชากาหนด หากไม่เป็นไปตามเงือ่ นไข คะแนนของผูส้ มัครจะไม่ถกู นาไปรวมคะแนน และจัดลาดับที่
8
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6. วิธพี ิจารณาคัดเลือก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะนาคะแนนสอบในวิชาต่าง ๆ ตามที่กาหนด มาใช้จัดลาดับทีค่ ัดเลือกเรียก
ตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ อนึ่ง หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ได้รับคัดเลือกมีคุณสมบัตทิ างการศึกษาไม่ถูกต้องครบถ้วน

ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และ/หรือสมัครผิดแผนการเรียน จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา
และ/หรือปรับตกสัมภาษณ์ทันที
การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถือเป็นทีส่ นิ้ สุด
7. การประกาศรายชือ่ ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก
สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทาง
เว็บไซต์ http://mytcas.com ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

8. การสอบสัมภาษณ์
กาหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ คณะ /วิทยาเขตที่ได้รบั คัดเลือก รายละเอียดจะแจ้ง
ให้ทราบภายหลัง โปรดติดตามทางเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th
9. เอกสารทีต่ อ้ งนาไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
9.1 สาหรับผูม้ สี ทิ ธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ทกุ คณะ ต้องนาหลักฐานต่อไปนี้ไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประชาชนฉบับจริง หรือทะเบียนบ้านฉบับจริง และสาเนา 1 ชุด พร้อมเซ็นชือ่ รับรองสาเนาถูกต้อง
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทีแ่ สดงระดับผลการเรียน
เฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระวิชา (GPA) โดยจะต้อง ให้หัวหน้าสถานศึกษา
หรือผูท้ ี่ได้รับมอบหมายลงนามรับรอง และประทับตราโรงเรียนเป็นสาคัญ และสาเนา 1 ชุด พร้อมเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
3. ใบรายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย ทุกคณะ/สาขาวิชา (ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปตรวจร่างกายจาก
โรงพยาบาลของรั ฐ หรื อ เอกชน ตามแบบฟอร์ ม ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กาหนด ซึ่ ง สามารถพิ ม พ์ แ บบฟอร์ ม ได้ จ าก
internet ที่ http://www.entrance.psu.ac.th)
9.2 สาหรับผูม้ สี ทิ ธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ในคณะพยาบาลศาสตร์ ต้องนาหลักฐานต่อไปนี้ไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
1. เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามประกาศฉบับนี้ ข้อ 9.1
2. ใบรับรองจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือโรงพยาบาลเอกชน โดยจักษุแพทย์รับรองว่า
ไม่เป็นผู้มีความผิดปกติในการเห็นภาพ
9.3 สาหรับผูม้ สี ทิ ธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ในคณะเทคนิคการแพทย์ ต้องนาหลักฐานต่อไปนี้ไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
1. เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามประกาศฉบับนี้ ข้อ 9.1
2. ใบรับรองจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน โดยจักษุแพทย์รับรองว่า “ไม่มีภาวะตาบอดสี
ขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยผ่านการตรวจ FARNSWORTH D 15 hue test
ซึ่งผลตรวจจะต้องไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น ที่ถือว่าเป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง

(ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย)

หมายเหตุ 1. ผูใ้ ดไม่นาระเบียนแสดงผลการเรียน ไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ จะถูกปรับตกสัมภาษณ์
เนือ่ งจากไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัตติ า่ ง ๆ ได้
2. เอกสารทีถ่ า่ ยสาเนา (ข้อ 9) ให้ผสู้ มัครเขียนรับรองสาเนาว่า “สาเนาถูกต้องถ่ายจากต้นฉบับจริง”
และเซ็นชือ่ รับรองสาเนาถูกต้องทุกแผ่น

9
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10. การประกาศรายชือ่ ผูผ้ า่ นสัมภาษณ์และมีสทิ ธิเ์ ข้าศึกษา
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง
เว็บไซต์ http://mytcas.com ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะถูกส่งชื่อตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกในรอบที่ 4 (Admission) และ
รอบที่ 5 (การรับตรงอิสระ) เว้นแต่ได้รับอนุมัติจาก สมาคม ทปอ.ให้สละสิทธิ์ภายในเวลาที่กาหนด
11. การสละสิทธิเ์ ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผ่านระบบ TCAS)
ผู้ที่ได้ยนื ยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS หรือ ผู้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ประกาศรายชื่อเป็นผู้
มีสิทธิ์เข้าศึกษา หากประสงค์จะสละสิทธิ์ ให้ดาเนินการสละสิทธิใ์ นระบบ TCAS ของ สมาคม ทปอ. ตามช่วงเวลาที่ สมาคม
ทปอ.กาหนด
12. การรายงานตั ว ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษา , การชาระเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา และกาหนด
วั น เปิ ด ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ติดตามรายละเอียดในเว็บไซต์ของงานทะเบียนการศึกษาแต่ละวิทยาเขต หรือทาง
เว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th (เลือกหัวข้อ งานทะเบียนนักศึกษา)
13. เงือ่ นไขการสาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13.1 นักศึกษาต้องศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรข้อกาหนด
และเงื่อนไขของสาขาวิชา และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13.2 นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขั้นต่าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กาหนด
14. การติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการ
งานรั บ นั ก ศึ ก ษา กองทะเบี ย นและประมวลผล อาคารศู น ย์ ท รั พ ยากรการเรี ย นรู้ (ตึ ก LRC) ชั้ น 2
มห าวิ ท ย าลั ย ส งขลาน ค ริ น ท ร์ อาเภ อห าดใหญ่ จั ง ห วั ด ส งขลา 90110 โท รศั พ ท์ 0 7428 9255-8,
โทรสาร 0 7428 9259 ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562

(รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10
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เอกสารแนบท้ ายประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที 1 มีนาคม 2562
ตารางแสดง คณะ/สาขาวิชา รหัส จํานวนรับ รายวิชาทีใช้ และเกณฑ์ การคัดเลือก ในการรับบุคคลเข้ าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการรับตรงร่ วมกัน (TCAS รอบที 3) ประจําปี การศึกษา 2562

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา

รหัสรับสมัคร

จํานวน
รับ
85

รายวิชาทีใช้ คดั เลือก และเกณฑ์ ร้อยละ( % )ขันตํา
การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2562)
การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพันธ์ 2562)
P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19
29
39
49 59 69
89

GAT คณิต วิทย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หาดใหญ่

วิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ หาดใหญ่

วิทยาศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ หาดใหญ่

พยาบาลศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ่

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
การตลาด
การเงิน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการ (หลักสู ตรภาษาอังกฤษ)
บัญชีบณ
ั ฑิต
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเทียวเพือเป็ นรางวัล

หมายเหตุ

วิศว สถาปัตย์

ครู

ศิลป-

ภาษา

กรรม

ตปท.

ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟิ สิ กส์

เคมี ชีววิทยา คณิต 2

(วิทย์)

(ศิลป์ )

99
วิทยาศาสตร์

รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
01090310101
90
25
√
√
√ √
√
รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
01090310200 600 √ √ √
√ √
√
√
√ √
√
รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
01090310401
9
20
30
√ √
√
√
√ √
√
รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
20
01090310501
15
50 20
01090310502
15
50 30
30
01090310503
15
50 30
15 15
01090310504
15
50 30
01090310505
25
50 30
01090310506
30
50 30
01090310507
15
50 30
01090310508
15
50 30
1. เครื องหมาย  ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใช้รายวิชานันๆ ในการคัดเลือก แต่ไม่ได้กาํ หนดเกณฑ์ร้อยละ (%) ขันตํา
2. ตัวเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใช้วิชานัน ๆ ในการคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ (%) ขันตําตามตัวเลขทีปรากฎด้วย

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

11

331/1043

กลับหน้าสารบัญ

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา

รหัสรับสมัคร

จํานวน
รับ
85

รายวิชาทีใช้ คดั เลือก และเกณฑ์ ร้อยละ( % )ขันตํา
การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2562)
การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพันธ์ 2562)
P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19
29
39
49 59 69
89

GAT คณิต วิทย์

คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ่ (ต่ อ)
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
การตลาด
การเงิน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการ (หลักสู ตรภาษาอังกฤษ)
บัญชีบณ
ั ฑิต
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเทียวเพือเป็ นรางวัล

รัฐประศาสนศาสตร์
คณะทรั พยากรธรรมชาติ หาดใหญ่

สัตวศาสตร์
วาริ ชศาสตร์
พืชศาสตร์
พัฒนาการเกษตร
การจัดการศัตรู พืช
ปฐพีศาสตร์
หมายเหตุ

วิศว สถาปัตย์

ครู

รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนศิลป์ คํานวณ/ คณิตศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ
01090310509
15
50 20
01090310510
15
√ √
01090310511
15
50 30
01090310512
15
30 20
01090310513
25
√ √
01090310514
30
√ √
01090310515
15
√ √
01090310516
15
√ √

ศิลป-

ภาษา

กรรม

ตปท.

ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟิ สิ กส์

เคมี ชีววิทยา คณิต 2

(วิทย์)

√
√
15
15
√
√
√
√

√
√
15
15
√
√
√
√

12

วิทยาศาสตร์

20
√
30
20
30
√
√
√

รับนักเรียนชัน ม.6 ทุกกลุ่มการเรียน
01090310517
45
30 √
√ √
√
รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
01090310602
30
√ √ √
√
√
√ √
01090310603
20
√ √ √
√
√
√ √
01090310604
5
√ √ √
√ √
√
√
√ √
01090310605
5
√ √ √
√ √
√
√
√ √
01090310606
5
√ √ √
01090310607
6
√ √ √
1. เครื องหมาย  ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใช้รายวิชานันๆ ในการคัดเลือก แต่ไม่ได้กาํ หนดเกณฑ์ร้อยละ (%) ขันตํา
2. ตัวเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใช้วิชานัน ๆ ในการคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ (%) ขันตําตามตัวเลขทีปรากฎด้วย

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

(ศิลป์ )

99

√
√
√
√

332/1043

กลับหน้าสารบัญ

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา

รหัสรับสมัคร

จํานวน
รับ
85

รายวิชาทีใช้ คดั เลือก และเกณฑ์ ร้อยละ( % )ขันตํา
การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2562)
การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพันธ์ 2562)
P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19
29
39
49 59 69
89

GAT คณิต วิทย์

คณะเภสั ชศาสตร์ หาดใหญ่

เภสัชกรรมอุตสาหการ
การบริ บาลทางเภสัชกรรม
คณะอุตสาหกรรมเกษตร หาดใหญ่
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีวสั ดุและบรรจุภณ
ั ฑ์
เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
คณะศิลปศาสตร์ หาดใหญ่
ภาษาไทยประยุกต์
ภาษาจีน

ภาษาอังกฤษ
ชุมชนศึกษา
คณะนิตศิ าสตร์ หาดใหญ่

นิติศาสตร์ (ภาคปกติ)
นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ)
นิติศาสตร์ (ภาคปกติ)
นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ)
หมายเหตุ

วิศว สถาปัตย์

ครู

ศิลป-

ภาษา

กรรม

ตปท.

ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟิ สิ กส์

เคมี ชีววิทยา คณิต 2

(วิทย์)

รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
25
25 25
25
25
25 25
01090310701
40
25
25
25 25
25
25
25 25
01090310702
30
25
รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
01090310901
30
√ √ √
√
√
√ √
01090310902
20
√ √ √
√
√
√ √
01090310903
20
√ √ √
√
√
√ √
รับนักเรียนชัน ม.6 ทุกกลุ่มการเรียน และ นักเรียน ปวช.3
50 30
01090311001
40
30
30
80/จีน=30 30 30
30
01090311003
10
50
รับนักเรียนชัน ม.6 ทุกกลุ่มการเรียน
30 30
01090311002
10
50
35
20 50
01090311004
30
40
25
รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
01090311101
10
30
30 30
√
√
01090311102
11
30
30 30
√
√
รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนศิลป์ -คํานวณ
01090311103
30
30
30 30
√
√
01090311104
12
30
30 30
√
√
1. เครื องหมาย  ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใช้รายวิชานันๆ ในการคัดเลือก แต่ไม่ได้กาํ หนดเกณฑ์ร้อยละ (%) ขันตํา
2. ตัวเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใช้วิชานัน ๆ ในการคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ (%) ขันตําตามตัวเลขทีปรากฎด้วย

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

13

(ศิลป์ )

99
วิทยาศาสตร์

25
25
√
√
√

333/1043

กลับหน้าสารบัญ

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา

รหัสรับสมัคร

จํานวน
รับ
85

รายวิชาทีใช้ คดั เลือก และเกณฑ์ ร้อยละ( % )ขันตํา
การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2562)
การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพันธ์ 2562)
P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19
29
39
49 59 69
89

GAT คณิต วิทย์

คณะนิตศิ าสตร์ หาดใหญ่ (ต่ อ)

นิติศาสตร์ (ภาคปกติ)
นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ)
คณะเศรษฐศาสตร์ หาดใหญ่ (ต่ อ)

เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ เกษตร
คณะการแพทย์ แผนไทย หาดใหญ่

การแพทย์แผนไทย
คณะเทคนิคการแพทย์ หาดใหญ่

เทคนิคการแพทย์

วิทยาลัยนานาชาติ หาดใหญ่

ดิจิทลั มีเดีย (หลักสู ตรนานาชาติ)
โครงการจัดตังวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
หาดใหญ่
วิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (วศ.บ.) (หลักสู ตรนานาชาติ)
หมายเหตุ

วิศว สถาปัตย์

ครู

รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนศิลป์ -ภาษา
01090311105
10
30
01090311106
12
30
รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ , ศิลป์ คํานวณ
01090311201
5
30 20
รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
01090311202
30
30 20
รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
01090311301
40
20
30
รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
01090311401
40
25
25

ศิลป-

ภาษา

กรรม

ตปท.

ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟิ สิ กส์

เคมี ชีววิทยา คณิต 2

(วิทย์)

30
30

30
30

√
√

√

(ศิลป์ )

√
√

วิทยาศาสตร์

√
√

20

25

25

25

25

√

√

25

25

√* √* √*
* มีคะแนนวิชา
49, 59, 69

รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ , กลุ่มการเรียนศิลป์ คํานวณ / คณิตศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ,
กลุ่มการเรียนศิลป์ ภาษา ,นักเรียน ปวช.3 (คอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ, ศิลปกรรม)
01090311501
40
√ √
25
รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

99

√

√

รวมกัน ≥25%

20
25
01090311701
30
√
√ √
1. เครื องหมาย  ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใช้รายวิชานันๆ ในการคัดเลือก แต่ไม่ได้กาํ หนดเกณฑ์ร้อยละ (%) ขันตํา
2. ตัวเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใช้วิชานัน ๆ ในการคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ (%) ขันตําตามตัวเลขทีปรากฎด้วย

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

14

334/1043

กลับหน้าสารบัญ

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา

รหัสรับสมัคร

จํานวน
รับ
85

รายวิชาทีใช้ คดั เลือก และเกณฑ์ ร้อยละ( % )ขันตํา
การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2562)
การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพันธ์ 2562)
P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19
29
39
49 59 69
89

GAT คณิต วิทย์

คณะศึกษาศาสตร์ ปัตตานี

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ทวไป
ั
เคมี
ชี ววิทยา
ฟิ สิ กส์
เทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินทางการศึกษา
พลศึกษา
สุ ขศึกษา
เทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา
การประถมศึกษา
ศิลปศึกษา
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ครู 4 ปี )
เทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา
การประถมศึกษา
หมายเหตุ

วิศว สถาปัตย์

ครู

ศิลป-

ภาษา

กรรม

ตปท.

ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟิ สิ กส์

เคมี ชีววิทยา คณิต 2

(วิทย์)

รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
30
40
30
15
15 15
01090320101
7
15
30
40
30
15
15 15
01090320102
8
15
30
40
30
15
15 25
01090320103
8
15
30
40
30
15
15 15
01090320104
8
15
30
40
30
20
20 15
01090320105
8
15
30 20 20
40
30
01090320106
5
15
30
40
30
01090320107
2
15
30 20 20
40
01090320108
5
30
30
01090320109
3
15
30
40
40
20
15 25
01090320111
1
20
30
40
30
01090320113
7
15
20
25
30 30
25
01090320114
2
20
รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนศิลปศาสตร์
30
30
01090320110
6
15
30 20 20
40
40
01090320112
1
20
1. เครื องหมาย  ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใช้รายวิชานันๆ ในการคัดเลือก แต่ไม่ได้กาํ หนดเกณฑ์ร้อยละ (%) ขันตํา
2. ตัวเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใช้วิชานัน ๆ ในการคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ (%) ขันตําตามตัวเลขทีปรากฎด้วย

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

15

(ศิลป์ )

99
วิทยาศาสตร์

15
15
15
25
15

15

20

335/1043

กลับหน้าสารบัญ

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา

รหัสรับสมัคร

จํานวน
รับ
85

รายวิชาทีใช้ คดั เลือก และเกณฑ์ ร้อยละ( % )ขันตํา
การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2562)
การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพันธ์ 2562)
P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19
29
39
49 59 69
89

GAT คณิต วิทย์

คณะศึกษาศาสตร์ ปัตตานี (ต่ อ)

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปัตตานี

เทคโนโลยียาง
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
คณิตศาสตร์ ประยุกต์
เคมี-ชี ววิทยา
วิทยาศาสตร์ การอาหารและโภชนาการ
เคมีอุตสาหกรรม
ฟิ สิ กส์
โภชนศาสตร์ และการกําหนดอาหาร
เทคโนโลยีการประมง
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ปัตตานี
ภูมิศาสตร์ (วท.บ.)
บริ หารธุรกิจ
หมายเหตุ

วิศว สถาปัตย์

ครู

ศิลป-

ภาษา

กรรม

ตปท.

ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟิ สิ กส์

เคมี ชีววิทยา คณิต 2

(วิทย์)

รับนักเรียนชัน ม.6 สายสามัญ
30
40
30
01090320115
10
30
30
40
30
30
01090320116
10
รับนักเรียน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
25
20
01090320201
50
√
√
√ √
25
20
01090320202
50
√
√
√ √
01090320203
25
20
50
√
√
√ √
25
20
01090320204
30
√
√
√ √
25
20
01090320205
30
√
√
√ √
25
20
01090320206
30
√
√
√ √
01090320207
25
20
50
√
√
√ √
01090320208
25
20
50
√
√
√ √
25
30
01090320209
30
√
√
√ √
20
20
01090320210
50
√
√
√ √
รับนักเรียน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
01090320301
30
20
√ √
√
√
รับนักเรียนระดับ ปวช.ทุกสาขา
01090320302
5
20 20
√ √
√
1. เครื องหมาย  ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใช้รายวิชานันๆ ในการคัดเลือก แต่ไม่ได้กาํ หนดเกณฑ์ร้อยละ (%) ขันตํา
2. ตัวเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใช้วิชานัน ๆ ในการคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ (%) ขันตําตามตัวเลขทีปรากฎด้วย

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

16

(ศิลป์ )

99
วิทยาศาสตร์

15
15
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

336/1043

กลับหน้าสารบัญ

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา

รหัสรับสมัคร

จํานวน
รับ
85

รายวิชาทีใช้ คดั เลือก และเกณฑ์ ร้อยละ( % )ขันตํา
การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2562)
การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพันธ์ 2562)
P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19
29
39
49 59 69
89

GAT คณิต วิทย์

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ปัตตานี (ต่ อ)
บริ หารธุรกิจ (วิทย์)
บริ หารธุรกิจ (ศิลป์ คํานวณ)

การจัดการสารสนเทศ (วิทย์)
การจัดการสารสนเทศ (ศิลป์ คํานวณ)
สังคมสงเคราะห์ (วิทย์)
สังคมสงเคราะห์ (ศิลป์ คํานวณ)
เศรษฐศาสตร์ -เศรษฐกิ จอาเซี ยน (วิทย์)
เศรษฐศาสตร์ -เศรษฐกิ จอาเซี ยน (ศิลป์ คํานวณ)
ประวัติศาสตร์
ปรัชญาและศาสนา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แขนงวิชาสังคมวิทยา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แขนงวิชามานุษยวิทยา
พัฒนาสังคม
ภาษาและวรรณคดีไทย
ภาษาจีน
หมายเหตุ

วิศว สถาปัตย์

ครู

ศิลป-

ภาษา

กรรม

ตปท.

ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟิ สิ กส์

เคมี ชีววิทยา คณิต 2

(วิทย์)

รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ , กลุ่มการเรียนศิลป์ คํานวณ/ คณิตศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ
01090320303
20
20 20
√ √
√
√
01090320304
20
20 20
√ √
√
รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ , กลุ่มการเรียนศิลป์ คํานวณ/ คณิตศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ
01090320305
10
30
√ √
√
√
01090320306
10
30
√ √
√
01090320322
5
30 25
25 25
25
25
01090320323
5
30 25
25 25
25
01090320324
30
20 20
√ √
√
√
01090320327
20
20 20
√ √
√
รับนักเรียนชัน ม.6 สายสามัญ, นักเรียน ปวช.ทุกสาขา
01090320307
15
25
√ √
√
01090320328
30
20
√ √
√
รับนักเรียน ม.6 สายสามัญ
01090320308
15
30
√ √
√
01090320309
15
30
√ √
√
01090320310
10
30
√ √
√
01090320311
30
30
√ √
√
01090320312
10
30
√ √
√
1. เครื องหมาย  ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใช้รายวิชานันๆ ในการคัดเลือก แต่ไม่ได้กาํ หนดเกณฑ์ร้อยละ (%) ขันตํา
2. ตัวเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใช้วิชานัน ๆ ในการคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ (%) ขันตําตามตัวเลขทีปรากฎด้วย

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

17

(ศิลป์ )

99
วิทยาศาสตร์

√

√
25
√

337/1043

กลับหน้าสารบัญ

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา

รหัสรับสมัคร

จํานวน
รับ
85

รายวิชาทีใช้ คดั เลือก และเกณฑ์ ร้อยละ( % )ขันตํา
การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2562)
การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพันธ์ 2562)
P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19
29
39
49 59 69
89

GAT คณิต วิทย์

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ปัตตานี (ต่ อ)

ภาษาเกาหลี
ภาษามลายู
มลายูศึกษา
ภาษาญีปุ่ น
ภาษาอาหรับและอาหรับธุรกิจ แขนงวิชาภาษาอาหรับ
ภาษาอาหรับและอาหรับธุรกิจ แขนงวิชาภาษาอาหรับธุ รกิจ
ภาษายุโรป แขนงวิชาภาษาฝรังเศส
ภาษาอังกฤษ
ภาษายุโรป แขนงวิชาภาษาเยอรมัน
วิทยาลัยอิสลามศึกษา ปัตตานี
เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
อิสลามศึกษา
อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
การสอนอิสลามศึกษา
กฎหมายอิสลาม
หมายเหตุ

วิศว สถาปัตย์

ครู

ศิลป-

ภาษา

กรรม

ตปท.

ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟิ สิ กส์

เคมี ชีววิทยา คณิต 2

(วิทย์)

(ศิลป์ )

99
วิทยาศาสตร์

รับนักเรียน ม.6 สายสามัญ
01090320313
15
30
√ √
√
01090320314
15
30
√ √
√
01090320315
15
30
√ √
√
01090320316
15
30
√ √
√
01090320317
10
30
√ √
√
01090320318
10
30
√ √
√
01090320319
15
30
√ √
√
01090320320
13
30
√ √
30
01090320321
15
30
√ √
√
รับนักเรียนชัน ม.6 สายสามัญ
01090320401
40
√ √
√
81/อาหรับ
01090320402
40
√ √
81/อาหรับ
01090320403
40
√ √
√
81/อาหรับ
01090320404
20
√ √
√
81/อาหรับ
01090320405
40
√ √
1. เครื องหมาย  ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใช้รายวิชานันๆ ในการคัดเลือก แต่ไม่ได้กาํ หนดเกณฑ์ร้อยละ (%) ขันตํา
2. ตัวเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใช้วิชานัน ๆ ในการคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ (%) ขันตําตามตัวเลขทีปรากฎด้วย

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

18

338/1043

กลับหน้าสารบัญ

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา

รหัสรับสมัคร

จํานวน
รับ
85

รายวิชาทีใช้ คดั เลือก และเกณฑ์ ร้อยละ( % )ขันตํา
การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2562)
การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพันธ์ 2562)
P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19
29
39
49 59 69
89

GAT คณิต วิทย์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปัตตานี

ทัศนศิลป์
ออกแบบประยุกต์ศิลป์
ออกแบบแฟชันและเครื องแต่งกาย
คณะวิทยาการสื อสาร ปัตตานี
นิเทศศาสตร์
นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สือ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารเพือการจัดการ
คณะรัฐศาสตร์ ปัตตานี
การปกครอง
การปกครองท้องถิน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
นโยบายสาธารณะ
คณะพยาบาลศาสตร์ ปัตตานี
พยาบาลศาสตร์
หมายเหตุ

วิศว สถาปัตย์

ครู

ศิลป-

ภาษา

กรรม

ตปท.

ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟิ สิ กส์

เคมี ชีววิทยา คณิต 2

(วิทย์)

(ศิลป์ )

99
วิทยาศาสตร์

รับนักเรียนชัน ม.6 สายสามัญ, นักเรียน ปวช.ทุกสาขา
01090320501
15
√
√
√ √
√
01090320502
15
√
√
√ √
√
01090320503
15
√
√
√ √
√
รับนักเรียนชัน ม.6 สายสามัญ, นักเรียน ปวช. ทุกหลักสู ตร
01090320601
30
30
25 √
√
01090320604
15
30
√ √
√
รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ , ศิลป์ คํานวณ และ
นักเรียน ปวช.หลักสู ตรเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ, อิลก็ ทรอนิกส์ และหลักสู ตรทีเกียวข้ อง
01090320602
15
30
√ √
√
√
รับนักเรียนชัน ม.6 สายสามัญ, นักเรียน ปวช.
01090320701
10
30 √
√ 30
01090320702
10
30 √
√ 30
01090320703
10
30 √
√ 30
√
01090320704
10
30 √
√ 30
รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
01090320801
24
√
√
√ √
√
√
√ √
√
1. เครื องหมาย  ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใช้รายวิชานันๆ ในการคัดเลือก แต่ไม่ได้กาํ หนดเกณฑ์ร้อยละ (%) ขันตํา
2. ตัวเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใช้วิชานัน ๆ ในการคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ (%) ขันตําตามตัวเลขทีปรากฎด้วย

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

19

339/1043

กลับหน้าสารบัญ

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา

รหัสรับสมัคร

จํานวน
รับ
85

รายวิชาทีใช้ คดั เลือก และเกณฑ์ ร้อยละ( % )ขันตํา
การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2562)
การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพันธ์ 2562)
P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19
29
39
49 59 69
89

GAT คณิต วิทย์

คณะการบริการและการท่ องเทียว ภูเก็ต
การจัดการการท่องเทียว (หลักสู ตรนานาชาติ) (วิทย์)
การจัดการการบริ การ (หลักสู ตรนานาชาติ (วิทย์)
การจัดการนวัตกรรมการบริ การ (หลักสู ตรนานาชาติ (วิทย์)
การจัดการการท่องเทียว (หลักสู ตรนานาชาติ) (ศิลป์ )
การจัดการการบริ การ (หลักสู ตรนานาชาติ (ศิลป์ )
การจัดการนวัตกรรมการบริ การ (หลักสู ตรนานาชาติ (ศิลป์ )
คณะวิเทศศึกษา ภูเก็ต
วิเทศธุรกิจ - จีน (หลักสู ตรนานาชาติ
จีนศึกษา (หลักสู ตรนานาชาติ
ไทยศึกษา (หลักสู ตรนานาชาติ
วิเทศศึกษา (หลักสู ตรนานาชาติ
คณะเทคโนโลยีและสิงแวดล้ อม ภูเก็ต
เทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศสิ งแวดล้อม
เทคโนโลยีและการจัดการสิงแวดล้อม
วิทยาศาสตร์ ทางทะเลและการจัดการชายฝัง
หมายเหตุ

วิศว สถาปัตย์

ครู

ศิลป-

ภาษา

กรรม

ตปท.

ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟิ สิ กส์

เคมี ชีววิทยา คณิต 2

(วิทย์)

รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์
01090330101
30
30
01090330103
30
30
01090330105
30
30
รับนักเรียน ม.6 กลุ่มการเรียนศิลปศาสตร์ , นักเรียน ปวช.ทุกประเภทวิชา
01090330102
30
30
01090330104
30
30
01090330106
30
30
รับนักเรียนชัน ม.6 สายสามัญ, นักเรียน ปวช. ทุกประเภทวิชา
01090330201
60
√
√ √
√
01090330202
30
√
√ √
√
01090330203
15
√
√ √
√
01090330204
15
√
√ √
√
รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ , นักเรียน ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้แก่ ไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์ , ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
01090330301
90
√
√
√
√
01090330302
90
√
√
√
√ √
√
01090330303
90
√
√
√
√ √
√
1. เครื องหมาย  ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใช้รายวิชานันๆ ในการคัดเลือก แต่ไม่ได้กาํ หนดเกณฑ์ร้อยละ (%) ขันตํา
2. ตัวเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใช้วิชานัน ๆ ในการคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ (%) ขันตําตามตัวเลขทีปรากฎด้วย

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

20

(ศิลป์ )

99
วิทยาศาสตร์

√

340/1043

กลับหน้าสารบัญ

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา

รหัสรับสมัคร

จํานวน
รับ
85

รายวิชาทีใช้ คดั เลือก และเกณฑ์ ร้อยละ( % )ขันตํา
การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2562)
การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพันธ์ 2562)
P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19
29
39
49 59 69
89

GAT คณิต วิทย์

วิศว สถาปัตย์

ครู

ศิลป-

ภาษา

กรรม

ตปท.

ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟิ สิ กส์

เคมี ชีววิทยา คณิต 2

(วิทย์)

รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ภูเก็ต
วิศวกรรมดิจิทลั (หลักสู ตรนานาชาติ 01090330501
80
√
√
√
การคอมพิวเตอร์ (วิทย์) 01090330502
50
√
√
√
ธุรกิจดิจิทลั (นานาชาติ) (วิทย์) 01090330504
50
√
√
√
รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนศิลป์ คํานวณ / คณิตศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ
การคอมพิวเตอร์ (ศิลป์ คํานวน) 01090330503
50
√
√
รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนศิลปศาสตร์ และ นักเรียน ปวช.
ธุรกิจดิจิทลั (นานาชาติ) (ศิลป์ ) 01090330505
50
√
√
รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ , โครงการโรงเรียนฐานวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สุ ราษฎร์ ธานี
และนักเรียน ปวช. หลักสู ตรเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร 01090340101 120 √ √ √
รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ , โครงการโรงเรียนฐานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 01090340102
90
√ √ √
เทคโนโลยีสารสนเทศ 01090340103
90
√ √ √
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมยางพารา 01090340104
90
√ √ √
เคมีเพืออุตสาหกรรม 01090340105
90
√ √ √
เทคโนโลยีอาหาร 01090340106
90
√ √ √
การจัดการงานวิศวกรรม 01090340107
60
√ √ √ √
หมายเหตุ 1. เครื องหมาย  ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใช้รายวิชานันๆ ในการคัดเลือก แต่ไม่ได้กาํ หนดเกณฑ์ร้อยละ (%) ขันตํา
2. ตัวเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใช้วิชานัน ๆ ในการคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ (%) ขันตําตามตัวเลขทีปรากฎด้วย

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

21

(ศิลป์ )

99
วิทยาศาสตร์

√
√

341/1043

กลับหน้าสารบัญ

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา

รหัสรับสมัคร

จํานวน
รับ
85

รายวิชาทีใช้ คดั เลือก และเกณฑ์ ร้อยละ( % )ขันตํา
การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2562)
การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพันธ์ 2562)
P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19
29
39
49 59 69
89

GAT คณิต วิทย์

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สุ ราษฎร์ ธานี
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สิ งแวดล้อมเพือความยังยืน

ระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรประมง
คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ
สุ ราษฎร์ ธานี

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

พัฒนาธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพือการสื อสารทางธุรกิจ
การจัดการรัฐกิจ
การจัดการธุรกิจการท่องเทียว
หมายเหตุ

วิศว สถาปัตย์

ครู

ศิลป-

ภาษา

กรรม

ตปท.

ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟิ สิ กส์

เคมี ชีววิทยา คณิต 2

(วิทย์)

(ศิลป์ )

99
วิทยาศาสตร์

รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ , โครงการโรงเรียนฐานวิทยาศาสตร์
01090340108
60
√ √ √
01090340109
90
√ √ √
รับนักเรียนชัน ม. 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ , กลุ่มการเรียนศิลป์ คํานวณ /คณิตศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ,
โครงการโรงเรียนฐานวิทยาศาสตร์
01090340110 100 √ √
√ √
√
รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ , นักเรียน ปวช. หลักสู ตรเพาะเลียงสัตว์ นํา / ประมง
01090340111
90
√ √ √
รับนักเรียนชัน ม. 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ , กลุ่มการเรียนศิลป์ คํานวณ /คณิตศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ,
โครงการโรงเรียนฐานวิทยาศาสตร์
01090340201
70
√ √
รับนักเรียนชัน ม. 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ , กลุ่มการเรียนศิลป์ คํานวณ /คณิตศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ,
นักเรียน ปวช. หลักสู ตรพณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ
01090340202
75
√ √
√ √
√
รับนักเรียนชัน ม.6 ทุกกลุ่มการเรียน, โครงการโรงเรียนฐานวิทยาศาสตร์
01090340203
90
√ √
20
01090340204
60
√ √
√
01090340205
60
√ √
√ √
√
1. เครื องหมาย  ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใช้รายวิชานันๆ ในการคัดเลือก แต่ไม่ได้กาํ หนดเกณฑ์ร้อยละ (%) ขันตํา
2. ตัวเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใช้วิชานัน ๆ ในการคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ (%) ขันตําตามตัวเลขทีปรากฎด้วย

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

22

342/1043

กลับหน้าสารบัญ

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา

รหัสรับสมัคร

จํานวน
รับ
85

รายวิชาทีใช้ คดั เลือก และเกณฑ์ ร้อยละ( % )ขันตํา
การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2562)
การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพันธ์ 2562)
P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19
29
39
49 59 69
89

GAT คณิต วิทย์

คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ
สุ ราษฎร์ ธานี (ต่ อ)
บัญชีบณ
ั ฑิต (หลักสู ตรสองภาษา)
คณะพาณิชยศาสตร์ และการจัดการ ตรัง
การประกันภัยและการจัดการความเสี ยง (วิทย์)
การประกันภัยและการจัดการความเสี ยง (ศิลป์ คํานวณ)
การบัญชี (วิทย์)
การบัญชี (ศิลป์ คํานวณ)
การตลาด (วิทย์)
การตลาด (ศิลป์ คํานวณ)

การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์(วิทย์)
การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์(ศิลป์ คํานวณ)
การจัดการธุรกิจผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ (วิทย์)
การจัดการธุรกิจผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ (ศิลป์ คํานวณ)
หมายเหตุ

วิศว สถาปัตย์

ครู

ศิลป-

ภาษา

กรรม

ตปท.

ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟิ สิ กส์

เคมี ชีววิทยา คณิต 2

(วิทย์)

(ศิลป์ )

99
วิทยาศาสตร์

รับนักเรียนชัน ม. 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ , กลุ่มการเรียนศิลป์ คํานวณ /คณิตศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ
01090340206
40
30 20
√ √
25
รับนักเรียนชัน ม. 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ , กลุ่มการเรียนศิลป์ คํานวณ / คณิตศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ
01090350101
30
√ √
√ √
√
01090350102
30
√ √
01090350105
80
√ √
√ √
√
01090350106
40
√ √
01090350107
50
√ √
√ √
√
01090350108
50
√ √
รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ , กลุ่มการเรียนศิลป์ คํานวณ /คณิตศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ,
นักเรียน ปวช. ทุกแผนการเรียน
01090350103
50
√ √
√ √
√
01090350104
50
√ √
01090350112
40
√ √
√ √
√
01090350113
40
√ √
1. เครื องหมาย  ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใช้รายวิชานันๆ ในการคัดเลือก แต่ไม่ได้กาํ หนดเกณฑ์ร้อยละ (%) ขันตํา
2. ตัวเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใช้วิชานัน ๆ ในการคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ (%) ขันตําตามตัวเลขทีปรากฎด้วย

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

23

343/1043

กลับหน้าสารบัญ

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา

รหัสรับสมัคร

จํานวน
รับ
85

รายวิชาทีใช้ คดั เลือก และเกณฑ์ ร้อยละ( % )ขันตํา
การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2562)
การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพันธ์ 2562)
P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19
29
39
49 59 69
89

GAT คณิต วิทย์

คณะพาณิชยศาสตร์ และการจัดการ ตรัง (ต่ อ)

การจัดการ การท่องเทียว (วิทย์)
การจัดการ การท่องเทียว (ศิลป์ คํานวณ)
การจัดการ การท่องเทียว (ศิลป์ ภาษา/ท่องเทียว/โรงแรม)

การจัดการรัฐกิจ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (วิทย์)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศิลป์ คํานวณ)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศิลป์ ภาษา)
ศิลปะการแสดงและการจัดการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตรัง
สถาปัตยกรรม
หมายเหตุ

วิศว สถาปัตย์

ครู

ศิลป-

ภาษา

กรรม

ตปท.

ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟิ สิ กส์

เคมี ชีววิทยา คณิต 2

(วิทย์)

(ศิลป์ )

99
วิทยาศาสตร์

รับนักเรียนชัน ม. 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ , กลุ่มการเรียนศิลป์ คํานวนณ /คณิตศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ,
กลุ่มการเรียนภาษาต่ างประเทศ/กลุ่มการเรียนท่ องเทียว/โรงแรม)
01090350109
50
√ √
01090350110
30
√ √
√
01090350111
20
√ √
√ √
√
รับนักเรียนชัน ม. 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ , กลุ่มการเรียนศิลป์ คํานวณ /คณิตศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ,
กลุ่มการเรียนภาษาต่ างประเทศ, กลุ่มการเรียนศิลป์ ทัวไป
01090350114 100 √ √
√
01090350115
30
√ √
01090350116
10
√ √
√
01090350117
20
√ √
√ √
√
รับนักเรียนชัน ม. 6 ทุกกลุ่มการเรียน ,นักเรียน ปวช. ทุกแผนการเรียน
01090350118
40
√
√
√
รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
01090350201
40
√ √
√
√ √
√
√
1. เครื องหมาย  ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใช้รายวิชานันๆ ในการคัดเลือก แต่ไม่ได้กาํ หนดเกณฑ์ร้อยละ (%) ขันตํา
2. ตัวเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใช้วิชานัน ๆ ในการคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ (%) ขันตําตามตัวเลขทีปรากฎด้วย
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กลับหน้าสารบัญ
มหาวิทยาลัยแม่ โจ้
1. ทีต่ ้งั มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีสถานที่จดั การเรี ยนการสอน 3 แห่ง คือ
1.1 มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 63 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 0 5357 3460 โทรสาร 0 5387 3461 www.admissions.mju.ac.th
1.2 มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ –แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ เลขที่ 17 หมู่ 3 ตาบลแม่ทราย อาเภอร้องกวาง จังหวัด
แพร่ 54140 โทรศัพท์ 05464 8593-5 ต่อ 6021 หรื อ 6018 โทรสาร 0-5464-8374 หรื อ 0-5464-8596 โทรศัพท์มือถือ 09 7918
3920 www.phrae.mju.ac.th
1.3 มหาวิท ยาลัยแม่ โจ้ –ชุ ม พร จังหวัด ชุ ม พร เลขที่ 99 หมู่ 5 ตาบลละแม อาเภอละแม จังหวัด ชุ ม พร 86170
โ ท ร ศั พ ท์ 0 7754 4068 ต่ อ 1 1 5 ห รื อ 1 1 7 โ ท ร ส าร 0 7754 4068 ต่ อ 1 0 9 โ ท ร ศั พ ท์ มื อ ถื อ 08 0533 6668
www.chumphon.mju.ac.th
2. การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิ ดสอนหลักสูตรปริ ญญาตรี ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 และ 5 ปี ในคณะ/ประเภทวิชา ดังต่อไปนี้
3. คุณสมบัตเิ ฉพาะทัว่ ไป
3.1 เป็ นนักเรี ยนที่สาเร็ จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ ปวช. หรื อเทียบเท่า
ตามที่ มหาวิทยาลัยกาหนดในแต่ละสาขาวิชา ประจาปี การศึ กษา 2561 และจะต้องสาเร็ จการศึ กษาก่ อนวันที่ 1 กรกฎาคม
2562
3.2 มีแผนการเรี ยน ตามที่คณะ/สาขาวิชากาหนด
3.3 เป็ นผูย้ ดึ มัน่ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
3.4 เป็ นผูม้ ี ความประพฤติ ดี มี คุ ณ ธรรม เรี ยนดี แต่ งกายสุ ภ าพ และรั บ รองต่ อ มหาวิท ยาลัยว่าจะปฏิ บัติต าม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคาสัง่ ของมหาวิทยาลัยโดยเคร่ งครัด
3.5 ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็ นนิสิต หรื อนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรื อสถาบันชั้นสูงอื่นๆยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิ ด
3.6 ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรื อความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาท
3.7 ไม่ เป็ นโรคติ ด ต่อ อย่างร้ ายแรง โรคจิ ตฟั่ น เฟื อน โรคที่ สังคมรั งเกี ยจ หรื อ เป็ นโรคที่ จะเป็ นอุป สรรคต่ อ
การศึกษา
3.8 มีผปู ้ กครอง หรื อ ผูอ้ ุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบารุ งการศึกษา และค่าใช้จ่ายต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
3.9 ต้องเป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3.10 เป็ นผูม้ ีประวัติในกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ในระดับดีหรื อมีประวัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4. คุณสมบัตเิ ฉพาะคณะ/สาขาวิชา
ลาดับ
1
2
3

คณะ/สาขาวิชา
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชไร่
ผูส้ าเร็ จการศึกษาม.6 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชสวน
ผูส้ าเร็ จการศึกษาม.6 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาอารักขาพืช
ผูส้ าเร็ จการศึกษาม.6 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์
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ลาดับ
4
5
6

7
8

9
10

11

12

13

คณะ/สาขาวิชา
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรเคมี
ผูส้ าเร็ จการศึกษาม.6 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
ผูส้ าเร็ จการศึกษาม.6 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการส่ งเสริมและการสื่ อสารเกษตร
ผูส้ าเร็ จการศึกษา
- ม.6 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ / ศิลป์ -คณิ ตศาสตร์
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (สหวิทยาการ)
ผูส้ าเร็ จการศึกษา ม.6 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ /ศิลป์ -คณิ ตศาสตร์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาพลังงานทดแทน
ผูส้ าเร็ จการศึกษา
- ม.6 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาช่ างเขี ยนแบบเครื่ องกล สาขาวิชาช่ างซ่ อ มบ ารุ ง สาขาวิช าช่ างไฟฟ้ ากาลัง สาขาวิชาช่ าง
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ผูส้ าเร็ จการศึกษาม.6 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่ งแวดล้อม
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสู ตร 5 ปี
ผูส้ าเร็ จการศึกษาม.6
- แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ เท่านั้น
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาปั ตยกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง เท่านั้น
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่ งแวดล้อม
สาขาวิชาภูมสิ ถาปัตยกรรม หลักสู ตร 5 ปี
ผูส้ าเร็ จการศึกษา
- ม.6 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ หรื อ ศิลป์ -คณิ ตศาสตร์ หรื อ
ศิลป์ -ภาษา เท่านั้น
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาปั ตยกรรม งานสถาปั ตยกรรม เท่านั้น
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่ งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมทิ ศั น์
- ผูส้ าเร็ จการศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรี ยน
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาปั ตยกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง เท่านั้น
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า สาขาวิชาการประมง
ผูส้ าเร็ จการศึกษา
- ม.6 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ / ศิลป์ -คณิ ตศาสตร์
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
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ลาดับ
14

15

16

17
18
19

20
21
22
23
24
25

คณะ/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง
ผูส้ าเร็ จการศึกษา
- ม.6 ทุกแผนการเรี ยน
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาการประมงหรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
คณะบริ หารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
ผูส้ าเร็ จการศึกษา
- ม.6 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ / ศิลป์ -คณิ ตศาสตร์
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม
คณะบริ หารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)
ผูส้ าเร็ จการศึกษา
- ม.6 ทุกแผนการเรี ยน
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม
คณะบริ หารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)
ผูส้ าเร็ จการศึกษาม.6 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ / ศิลป์ -คณิ ตศาสตร์
คณะบริ หารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี
ผูส้ าเร็ จการศึกษาม.6 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ / ศิลป์ -คณิ ตศาสตร์
คณะบริ หารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ผูส้ าเร็ จการศึกษา
- ม.6 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ / ศิลป์ -คณิ ตศาสตร์
- ปวช. ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ผูส้ าเร็ จการศึกษาม.6 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ / ศิลป์ -คณิ ตศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรและสิ่งแวดล้ อม
ผูส้ าเร็ จการศึกษาม.6 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ / ศิลป์ -คณิ ตศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์
ผูส้ าเร็ จการศึกษาม.6 ทุกแผนการเรี ยน
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ระหว่ างประเทศ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาม.6 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ / ศิลป์ -คณิ ตศาสตร์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่ องเทีย่ ว
ผูส้ าเร็ จการศึกษาม.6 ทุกแผนการเรี ยน
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ องเทีย่ ว
ผูส้ าเร็ จการศึกษาม.6 ทุกแผนการเรี ยน
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ลาดับ
26

27
28

29

30

31
32

33

คณะ/สาขาวิชา
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ บูรณาการ
ผูส้ าเร็ จการศึกษา
- ม.6 ทุกแผนการเรี ยน
- ปวช.ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาม.6 ทุกแผนการเรี ยน
คณะสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาการสื่ อสารดิจทิ ลั
ผูส้ าเร็ จการศึกษา
- ม.6 ทุกแผนการเรี ยน
- ปวช.ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
ผูส้ าเร็ จการศึกษา
- ม.6 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาช่ างเขี ยนแบบเครื่ องกล สาขาวิชาช่ างซ่ อ มบ ารุ ง สาขาวิช าช่ างไฟฟ้ ากาลัง สาขาวิชาช่ าง
อิเล็กทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
ผูส้ าเร็ จการศึกษา
- ม.6 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาช่ างเขี ยนแบบเครื่ องกล สาขาวิชาช่ างซ่ อ มบ ารุ ง สาขาวิช าช่ างไฟฟ้ ากาลัง สาขาวิชาช่ าง
อิเล็กทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
ผูส้ าเร็ จการศึกษา ม.6 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว
ผูส้ าเร็ จการศึกษา
- ม.6 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรื อประเภทวิชาอุตสาหกรรม
หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
ผูส้ าเร็ จการศึกษา ม.6 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์
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34

35
36
37
38
39

40
41
42
43

44

45

คณะ/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผูส้ าเร็ จการศึกษา
- ม.6 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ / ศิลป์ -คณิ ตศาสตร์ / ศิลป์ -คอมพิวเตอร์
- ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาม.6 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
ผูส้ าเร็ จการศึกษาม.6 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาม.6 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ผูส้ าเร็ จการศึกษาม.6 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ / ศิลป์ -คณิ ตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูส้ าเร็ จการศึกษา ม.6
แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ / ศิลป์ -คณิ ตศาสตร์ / ศิลป์ -คอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
ผูส้ าเร็ จการศึกษาม.6 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาม.6 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิ สิกส์ ประยุกต์
ผูส้ าเร็ จการศึกษาม.6 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์
วิทยาลัยบริ หารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
ผูส้ าเร็ จการศึกษา
- ม.6 ทุกแผนการเรี ยน
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม
วิทยาลัยบริ หารศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผูส้ าเร็ จการศึกษา
- ม.6 ทุกแผนการเรี ยน
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ผูส้ าเร็ จการศึกษา
- ม.6 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ และ ศิลป์ -คณิ ตศาสตร์
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม
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ลาดับ
46

47
48
49
50

51
52
53

54
55

56
57

58

คณะ/สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ผูส้ าเร็ จการศึกษา
- ม.6 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ และ ศิลป์ -คณิ ตศาสตร์
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
ผูส้ าเร็ จการศึกษา ม.6 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
ผูส้ าเร็ จการศึกษา ม.6 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
ผูส้ าเร็ จการศึกษา ม.6 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผูส้ าเร็ จการศึกษา
- ม.6 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ /ศิลป์ -คณิ ตศาสตร์ / ศิลป์ -คอมพิวเตอร์
- ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่ าไม้
ผูส้ าเร็ จการศึกษา ม.6 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่ าไม้
ผูส้ าเร็ จการศึกษา ม.6 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาการตลาด
ผูส้ าเร็ จการศึกษา
ผูส้ าเร็ จการศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรี ยน หรื อ กศน. และ ปวช. ทุกประเภทวิชา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาพัฒนาการท่ องเทีย่ ว
ผูส้ าเร็ จการศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรี ยน หรื อ กศน. และ ปวช. ทุกประเภทวิชา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาบัญชี
ผูส้ าเร็ จการศึกษา
- ม.6 ทุกแผนการเรี ยน
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาการจัดการชุมชน
ผูส้ าเร็ จการศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรี ยน หรื อ กศน. และ ปวช. ทุกประเภทวิชา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประยุกต์ เพื่อการพัฒนาชุมชน
- ม.6 ทุกแผนการเรี ยน
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชารัฐศาสตร์
ผูส้ าเร็ จการศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรี ยน หรื อ กศน. และ ปวช. ทุกประเภทวิชา
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ลาดับ
59

60

61
62
63

คณะ/สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ผูส้ าเร็ จการศึกษา
- ม.6 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ และ ศิลป์ -คณิ ตศาสตร์
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขาวิชาการเพาะเลีย้ งสัตว์ นา้ ชายฝั่ง
ผูส้ าเร็ จการศึกษา
- ม.6 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ และ ศิลป์ -คณิ ตศาสตร์
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขาวิชาการจัดการสาหรับผู้ประกอบการ
ผูส้ าเร็ จการศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรี ยน หรื อ กศน. และ ปวช. ทุกประเภทวิชา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขาวิชาการท่ องเทีย่ วเชิงบูรณาการ
ผูส้ าเร็ จการศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรี ยน หรื อ กศน. และ ปวช. ทุกประเภทวิชา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้ องถิ่น
ผูส้ าเร็ จการศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรี ยน หรื อ กศน. และ ปวช. ทุกประเภทวิชา

5. การประกาศผล
ผูส้ มัครตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกได้ที่ www.mytcas.com ในวันเวลาที่ ทปอ.กาหนด
6. การสอบสัมภาษณ์
ผูผ้ า่ นการสอบคัดเลือก จะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ พร้อมแสดงแฟ้มสะสมผลงาน ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ
ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
7. การยืนยันสิทธิ์ หรื อ สละสิทธิ์
ผูผ้ ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิ ทธิ์ หรื อสละสิ ทธิ์ ผ่านระบบ Clearing-House ที่ www.mytcas.com ในวันที่ 1718 พฤษภาคม 2562
8. การชาระเงินค่ าธรรมเนียมการศึกษาล่ วงหน้ า
8.1 ผูผ้ ่านการคัด เลื อ กสามารถพิ ม พ์ใบช าระเงิ น Pay-in ผ่านระบบอิ น เตอร์ เน็ ตที่ www.admissions.mju.ac.th
เพื่อนาไปชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดไม่เกินคนละ 12,900-29,900 บาท รายละเอียดอยูใ่ นใบชาระเงินผ่าน บมจ.
ธนาคารกรุ งเทพ หรื อ บ.เคาน์เตอร์เซอร์วสิ จากัด (7-Eleven) ได้ทุกสาขาทัว่ ประเทศ ในวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2562
8.2 ผูผ้ ่านการคัดเลือกสามารถตรวจสอบสถานะรับชาระเงิ นดังกล่าว ได้ในวันถัดไปเวลา 10.00 น. เป็ นต้นไป
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ www.admissions.mju.ac.th
8.3 ผูผ้ ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ทุกประเภทการเข้าศึ กษาต่อ) ที่ ได้ทาการชาระเงิ นค่าธรรมเนี ยม
การศึ ก ษาล่ ว งหน้าให้ กับ มหาวิท ยาลัยในสาขาวิช าหนึ่ งแล้ว จะไม่ ส ามารถไปสมัค รสาขาวิช าอื่ น ๆ ในรอบถัด ไปได้
มหาวิทยาลัย ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ทาการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา หรื อทาการปรับเปลี่ยนสาขาวิชาให้ไม่วา่ กรณี ใดๆ
9. อัตราค่ าบารุงการศึกษา และค่ าธรรมเนียมการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2562
ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรได้ที่ www.admissions.mju.ac.th
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10. การตัดสิทธิ์ และไม่ คืนเงินค่ าธรรมเนียมทุกประเภท
10.1 ผูผ้ า่ นการสอบคัดเลือกแต่ไม่สาเร็ จการศึกษาก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ให้ถือว่าถูกตัดสิ ทธิ์
10.2 ผูผ้ า่ นการสอบคัดเลือกไม่ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด ในวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2562 ถือว่าสละ
สิ ทธิ์
10.3 ผูผ้ ่านการสอบคัดเลือกทาการสมัครสาขาวิชาอื่นๆ ในรอบอื่นๆ ถือว่าสละสิ ทธิ์ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนี ยม
การศึกษาที่ได้ชาระไว้แล้วให้
10.4 ผูผ้ า่ นการสอบคัดเลือกไม่รายงานตัว (ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต) วันที่ 1-10 มิถุนายน 2562 ถือว่าสละสิ ทธิ์
10.5 ผูผ้ า่ นการสอบคัดเลือกไม่มารายงานตัว (ด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) วันที่ 18-19 มิถุนายน 2562 ถือว่าสละสิ ทธิ์
10.6 เมื่อเป็ นนักศึกษาแล้วไม่ทาการลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2562 ถือว่าสละสิ ทธิ์
11. การรับกาหนดการขึน้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษาใหม่
วัน ที่ 1 มิ ถุน ายน 2562 เป็ นต้น ไป ขอให้ ผูผ้ ่านการสอบคัด เลื อกดาวน์ โหลดได้ที่ www.admissions.mju.ac.th
ซึ่ งประกอบไปด้วยกาหนดการการขึ้นทะเบี ยนเป็ นนักศึ กษาใหม่ และคู่มือเตรี ยมความพร้อมก่อนเข้าร่ วมกิ จกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริ มสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจาปี การศึกษา 2562
12. การรายงานตัวเพื่อขึน้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษาใหม่ (ผ่านระบบออนไลน์ )
วันที่ 1-10 มิถุนายน 2562 นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องรายงานตัว (ผ่านระบบออนไลน์) เพื่อขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา
ใหม่ที่ www.admissions.mju.ac.th สัง่ พิมพ์เอกสารรายงานตัวทั้งหมดไว้ (โดยยังไม่ตอ้ งจัดส่งเอกสารทางไปรษณี ยใ์ ดๆ ไป
มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
13. การรายงานตัวเข้ าหอพักมหาวิทยาลัย
วัน ที่ 17 มิ ถุ น ายน 2562 นั ก ศึ ก ษาใหม่ ทุ ก คนต้อ งรายงานตัว เพื่ อ เข้าหอพัก นัก ศึ ก ษาในมหาวิท ยาลัย แม่ โ จ้
นาเอกสารหมายเลขที่ 1-3 ยืน่ ต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริ การบริ เวณหน้าโรงอาหาร (อาคารเทิดกสิ กร)
14. การมอบตัวเพื่อขึน้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษาใหม่ (ด้ วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง)
14.1 นักศึ กษาใหม่ ทุ กคนต้อ งเข้ามอบตัวด้วยตนเองอี กครั้ งหนึ่ ง น าเอกสารที่ สั่งพิ ม พ์ห มายเลขที่ 4-9 ยื่น ต่ อ
เจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2562
14.2 นักศึกษาใหม่ทุกคนทาบัตรนักศึกษา (บัตร ATM) ของบมจ.ธนาคารกรุ งไทย (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ในวันที่ 18-19
มิถุนายน 2562
14.3 นักศึ กษาใหม่ทุกคนชาระเงิ นค่ากิ จกรรมพัฒ นาศักยภาพนักศึ กษาใหม่และเสริ มสร้างอัตลักษณ์ ลูกแม่โจ้
ประจาปี การศึกษา 2562 เป็ นเงินสดไม่เกินคนละ 2,500 บาท ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2562
15. การตรวจร่ างกาย
วันที่ 18-19 มิถุนายน 2562 นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องตรวจร่ างกาย และชาระเงินค่าตรวจร่ างกาย 150 บาท ก่อนเข้า
ร่ วมกิ จกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริ มสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจาปี การศึ กษา 2562 ณ ลานอนันต์ ปั ญญาวีร์
อาคารอานวย ยศสุข (รายละเอียดคณะ/สาขาวิชาอยูใ่ นคู่มือเตรี ยมความพร้อมก่อนเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ใหม่ฯ)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

352/1043

กลับหน้าสารบัญ
16. การเข้ าร่ วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจาปี การศึกษา 2562
นักศึ กษาใหม่ทุกคนต้องร่ วมกิ จกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึ กษาใหม่และเสริ มสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้
ประจาปี การศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างในวันที่ 20-29 มิถุนายน 2562 และเปิ ดภาคเรี ยน
ที่ 1 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
---------------------------------------------
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ทีต่ ้งั

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ
10140 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2503 ได้เปลี่ยนสถานะจากมหาวิทยาลัยในควบคุมของรัฐเป็นมหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐบาล ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีพื้นที่ดาเนินการรวม 4 แห่ง ได้แก่ มจธ. (พื้นที่การศึกษาบางมด) มจ ธ.
(พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาบางขุ น เที ย น) ศู น ย์ บ ริ ก ารทางการศึ ก ษาราชบุ รี และอาคาร KX (Knowledge Exchange)
เขตคลองสาน จ. กรุงเทพฯ
คุณสมบัติเฉพาะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วุฒิที่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
รับผู้สาเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) สายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
เท่านั้น
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวิช าวิทยาการคอมพิว เตอร์ ป ระยุกต์ – มัล ติมีเดีย รับผู้ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธ ยมศึกษาตอนปลาย
(มัธยมศึกษาปีที่ 6) เท่านั้น
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รับผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษา
ปีที่ 6) สายวิชา วิทย์-คณิต , ศิลป์-คานวณ และ ผู้สมัครต้องไม่มีภาวะตาบอดสี
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ รับผู้สาเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) และ ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดสอน 4 สาขาวิชาเอก (เทคโนโลยีเครื่องกล
เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีอุตสาหการ) รับผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษา
ปีที่ 6) สายวิทยาศาสตร์ หรือ สายคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ หรือสายวิชาอื่นๆ ที่มีคะแนนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่าที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาตรง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึก ษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรื อคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ หรือวิทยาศาสตร์ – คอมพิว เตอร์ เท่านั้น ซึ่งต้องผ่ านการศึก ษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต
สาขาวิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ (หลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษ) ผู้ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษา
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายสายวิ ท ยาศาสตร์ - คณิ ต ศาสตร์ เท่ า นั้ น ซึ่ ง ต้ อ งผ่ า นการศึ ก ษากลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต เป็นผู้มีพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษดี และจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล รับผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่จากัดแผนการเรียน และ
จะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคัดเลือก
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สาขาวิ ช าสถาปั ต ยกรรม (หลั ก สู ต รนานาชาติ ) 1.รั บ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เท่านั้น 2.ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษดี ในการสอบสัมภาษณ์
จะพิจารณาพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษด้วย
สาขาวิช าสถาปั ตยกรรมภายใน (หลั กสู ตรนานาชาติ ) 1.รับผู้ ส าเร็จการศึ กษาชั้น มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย
สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ 2.ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษดี
ในการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษด้วย
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 1.รับผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาต่างประเทศ หรือ
สังคมศาสตร์ 2.ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษดี ในการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาพื้นฐานทางด้ าน
ภาษาอังกฤษด้วย
สาขาวิ ช าออกแบบนิ เ ทศศิ ล ป์ (หลั ก สู ต รนานาชาติ ) 1.รั บ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษ - ภาษาต่างประเทศ หรือ
สั ง คมศาสตร์ 2.ผู้ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาต้ อ งมี พื้ น ฐานภาษาอั ง กฤษดี ในการสอบสั ม ภาษณ์ จ ะพิ จ ารณาพื้ น ฐาน
ทางด้านภาษาอังกฤษด้วย
สาขาวิชามีเดียอาตส์ (ทุกกลุ่มวิชาเอก) รับผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6)
สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษ - ภาษาต่างประเทศ หรือ
สั ง คมศาสตร์ ที่ มี ก ารเรี ย นวิ ช าศิ ล ปะ และผู้ ส มั ค รต้ อ งไม่ มี ภ าวะตาบอดสี และจะต้ อ งผ่ า นการสอบสั ม ภาษณ์
จากคณะกรรมการคัดเลือก
สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ รับผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ หรือ ศิลป์ หรือภาษาต่างประเทศ หรือสังคมศาสตร์ที่มีการเรียนวิชา
ศิลปะหรือคอมพิวเตอร์กราฟิก และจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคัดเลือก
สาขาวิชาเทคโนโลยีมี เดีย (ทุกกลุ่มวิชาเอก) รับผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ หรือ ศิลป์ หรือภาษาต่างประเทศ และจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์
จากคณะกรรมการคัดเลือก
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รับผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปี
ที่ 6) สายวิ ท ยาศาสตร์ - คณิ ต ศาสตร์ สายคณิ ต ศาสตร์ - ภาษาอั ง กฤษ สายวิ ท ยาศาสตร์ - คอมพิ ว เตอร์
สายคณิตศาสตร์ - คอมพิวเตอร์ และ ปวช. สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้สมัคร
ต้องผ่านการสอบคัดเลือกกับคณะกรรมการคัดเลือกของสถาบันฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th
หรือ โทรศัพท์หมายเลข 0-2470-8333

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

355/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัส
คณะ/
คณะที่เปิด
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
สาขา
0140712 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี
1001
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2. GPAX ไม่ต่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 2.75 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%

คุณสมบัติพิเศษ

จานวนรับ

วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT
ไม่ก่าหนดขันต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร

5

356/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัส
คณะ/
คณะที่เปิด
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
สาขา
0140712 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
1002
นานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2. GPAX ไม่ต่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%

คุณสมบัติพิเศษ

จานวนรับ

วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT
ไม่ก่าหนดขันต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร

3

357/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัส
คณะ/
คณะที่เปิด
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
สาขา
0140712 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ วท.บ. 4 ปี
5743
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2. GPAX ไม่ต่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 2.75 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%

คุณสมบัติพิเศษ

จานวนรับ

วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT
ไม่ก่าหนดขันต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร

8

358/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัส
คณะ/
คณะที่เปิด
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
สาขา
0140706 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี
1003
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2. GPAX ไม่ต่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 2.75 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%

คุณสมบัติพิเศษ

จานวนรับ

วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT
ไม่ก่าหนดขันต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร

8

359/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัส
คณะ/
คณะที่เปิด
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
สาขา
0140706 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 1004
วศ.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2. GPAX ไม่ต่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%

คุณสมบัติพิเศษ

จานวนรับ

วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT
ไม่ก่าหนดขันต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร

4

360/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัส
คณะ/
คณะที่เปิด
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
สาขา
0140702 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ. 4 ปี
1005
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2. GPAX ไม่ต่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 2.75 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%

คุณสมบัติพิเศษ

จานวนรับ

วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT
ไม่ก่าหนดขันต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร

9

361/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัส
คณะ/
คณะที่เปิด
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
สาขา
0140702 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน - วศ.บ.
5736
4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2. GPAX ไม่ต่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 2.75 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%

คุณสมบัติพิเศษ
วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT
ไม่ก่าหนดขันต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร

จานวนรับ
6
(ข้อมูล ณ วันที่ 17
เม.ย. 62)

362/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัส
คณะ/
คณะที่เปิด
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
สาขา
0140702 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมยานยนต์ - วศ.บ. 4 ปี
5747
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2. GPAX ไม่ต่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 2.75 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%

คุณสมบัติพิเศษ
วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT
ไม่ก่าหนดขันต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร

จานวนรับ
6
(ข้อมูล ณ วันที่ 17
เม.ย. 62)

363/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัส
คณะ/
คณะที่เปิด
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
สาขา
0140709 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องมือ - วศ.บ. 4 ปี
1007
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2. GPAX ไม่ต่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 2.75 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%

คุณสมบัติพิเศษ
วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT
ไม่ก่าหนดขันต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร

จานวนรับ
24
(ข้อมูล ณ วันที่ 17
เม.ย. 62)

364/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัส
คณะ/
คณะที่เปิด
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
สาขา
0140709 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมวัสดุ - วศ.บ. 4 ปี
1008
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2. GPAX ไม่ต่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 2.75 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%

คุณสมบัติพิเศษ
วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT
ไม่ก่าหนดขันต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร

จานวนรับ
20
(ข้อมูล ณ วันที่ 17
เม.ย. 62)

365/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัส
คณะ/
คณะที่เปิด
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
สาขา
0140709 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิตชินส่วนยานยนต์ 5731
วศ.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2. GPAX ไม่ต่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 2.75 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%

คุณสมบัติพิเศษ
วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT
ไม่ก่าหนดขันต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร

จานวนรับ
18
(ข้อมูล ณ วันที่ 17
เม.ย. 62)

366/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัส
คณะ/
คณะที่เปิด
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
สาขา
0140705 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี
1009
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2. GPAX ไม่ต่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 2.75 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%

คุณสมบัติพิเศษ

จานวนรับ

วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT
ไม่ก่าหนดขันต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร

12

367/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัส
คณะ/
คณะที่เปิด
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
สาขา
0140711 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
1011
- วศ.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2. GPAX ไม่ต่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 2.75 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%

คุณสมบัติพิเศษ
วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT
ไม่ก่าหนดขันต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร

จานวนรับ
12
(ข้อมูล ณ วันที่ 17
เม.ย. 62)

368/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัส
คณะ/
คณะที่เปิด
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
สาขา
0140711 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
1012
(หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2. GPAX ไม่ต่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%

คุณสมบัติพิเศษ
วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT
ไม่ก่าหนดขันต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร

จานวนรับ
15
(ข้อมูล ณ วันที่ 17
เม.ย. 62)

369/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัส
คณะ/
คณะที่เปิด
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
สาขา
0140703 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี
1013
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2. GPAX ไม่ต่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 2.75 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
(ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 62)
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%

คุณสมบัติพิเศษ
วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT
ไม่ก่าหนดขันต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร

จานวนรับ
25
(ข้อมูล ณ วันที่ 17
เม.ย. 62)

370/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัส
คณะ/
คณะที่เปิด
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
สาขา
0140703 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี
1014
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2. GPAX ไม่ต่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 2.75 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%

คุณสมบัติพิเศษ
วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT
ไม่ก่าหนดขันต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร

จานวนรับ
7
(ข้อมูล ณ วันที่ 17
เม.ย. 62)

371/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัส
คณะ/
คณะที่เปิด
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
สาขา
0140704 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี
1015
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2. GPAX ไม่ต่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 2.75 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%

คุณสมบัติพิเศษ
วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT
ไม่ก่าหนดขันต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร

จานวนรับ
20
(ข้อมูล ณ วันที่ 17
เม.ย. 62)

372/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัส
คณะ/
คณะที่เปิด
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
สาขา
0140704 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 1016
วศ.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2. GPAX ไม่ต่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%

คุณสมบัติพิเศษ
วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT
ไม่ก่าหนดขันต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร

จานวนรับ
55
(ข้อมูล ณ วันที่ 17
เม.ย. 62)

373/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัส
คณะ/
คณะที่เปิด
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
สาขา
0140710 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม - วศ.บ. 4 ปี
1017
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2. GPAX ไม่ต่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 2.75 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%

คุณสมบัติพิเศษ
วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT
ไม่ก่าหนดขันต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร

จานวนรับ
10
(ข้อมูล ณ วันที่ 17
เม.ย. 62)

374/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัส
คณะ/
คณะที่เปิด
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
สาขา
0140710 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร
1018
นานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2. GPAX ไม่ต่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%

คุณสมบัติพิเศษ
วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT
ไม่ก่าหนดขันต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร

จานวนรับ
20
(ข้อมูล ณ วันที่ 17
เม.ย. 62)

375/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัส
คณะ/
คณะที่เปิด
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
สาขา
0140708 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 1019
วศ.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2. GPAX ไม่ต่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 2.75 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%

คุณสมบัติพิเศษ
วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT
ไม่ก่าหนดขันต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร

จานวนรับ
10
(ข้อมูล ณ วันที่ 17
เม.ย. 62)

376/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัส
คณะ/
คณะที่เปิด
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
สาขา
0140708 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
1020
(สหกิจศึกษา) - วศ.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2. GPAX ไม่ต่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 2.75 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%

คุณสมบัติพิเศษ
วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT
ไม่ก่าหนดขันต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร

จานวนรับ
10
(ข้อมูล ณ วันที่ 17
เม.ย. 62)

377/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัส
คณะ/
คณะที่เปิด
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
สาขา
0140708 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) 1022
วศ.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2. GPAX ไม่ต่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%

คุณสมบัติพิเศษ
วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT
ไม่ก่าหนดขันต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร

จานวนรับ
10
(ข้อมูล ณ วันที่ 17
เม.ย. 62)

378/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัส
คณะ/
คณะที่เปิด
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
สาขา
0140700 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ วศ.บ. 4 ปี (พืนที่
5737
การศึกษาราชบุรี)
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2. GPAX ไม่ต่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 2.75 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%

คุณสมบัติพิเศษ

จานวนรับ

วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT
ไม่ก่าหนดขันต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร

5

379/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัส
คณะ/
คณะที่เปิด
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
สาขา
0140700 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วศ.บ. 4 ปี (พืนที่
5738
การศึกษาราชบุรี)
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2. GPAX ไม่ต่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 2.75 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%

คุณสมบัติพิเศษ

จานวนรับ

วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT
ไม่ก่าหนดขันต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร

5

380/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัส
คณะ/
คณะที่เปิด
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
สาขา
0140700 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ. 4 ปี (พืนที่
5739
การศึกษาราชบุรี)
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2. GPAX ไม่ต่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 2.75 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%

คุณสมบัติพิเศษ

จานวนรับ

วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT
ไม่ก่าหนดขันต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร

5

381/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/

กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัส
คณะ/
คณะที่เปิด
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
สาขา
0140700 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า
5740
อิเล็กทรอนิกส์ก่าลัง และพลังงาน) วศ.บ.
4 ปี (พืนที่การศึกษาราชบุร)ี
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2. GPAX ไม่ต่ากว่า 2.75 ไม่ก่าหนดค่าน่าหนักเรียดสอบ
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 2.75 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
9. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%

คุณสมบัติพิเศษ

จานวนรับ

วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT
ไม่ก่าหนดขันต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร

5

382/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/
กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัส
คณะ/
คณะที่เปิด
สาขา
0140808 คณะครุศาสตร์
1201 อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

0140802 คณะครุศาสตร์
1202 อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การรับสมัคร
1. GPAX ไม่ต่ากว่า 2.75 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 50%
2. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
3. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 15%
4. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 15%

เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - 1.GPAX ไม่ต่ากว่า 3.50 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 100%
ทล.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

คุณสมบัติพิเศษ

จานวนรับ

รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) เท่านัน
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT
ไม่ก่าหนดขันต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่าน
เกณฑ์การรับสมัคร

10
(ข้อมูล ณ วันที่ 17
เม.ย. 62)

5
(ข้อมูล ณ วันที่ 17
เม.ย. 62)

383/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/
กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัส
คณะ/
คณะที่เปิด
สาขา
0140807 คณะครุศาสตร์
1203 อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ วท.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1.GPAX ไม่ต่ากว่า 2.75 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 100%

คุณสมบัติพิเศษ
รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) เท่านัน
ผู้สมัครต้องไม่มีภาวะตาบอดสี

จานวนรับ
30
(ข้อมูล ณ วันที่ 17
เม.ย. 62)

384/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/
กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัส
คณะ/
คณะที่เปิด
สาขา
0140803 คณะครุศาสตร์
1204 อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
วิศวกรรมเครื่องกล - ค.อ.บ. 5 ปี
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. GPAX ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
2. ONET ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบรวมทุกวิชา 30%
(รหัส 01 วิชาภาษาไทย)
(รหัส 02 วิชาสังคมศึกษา)
(รหัส 03 วิชาภาษาอังกฤษ)
(รหัส 04 วิชาคณิตศาตร์)
(รหัส 05 วิชาวิทยาศาสตร์)
3. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
3. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
4. PAT (รหัส 75) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%

คุณสมบัติพิเศษ

จานวนรับ

รับผู้ส่าเร็จการศึกษา ชันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) และ ปวช.
สาขาที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา
GAT/PAT, คะแนนทดสอบวิชา ONET ไม่
ก่าหนดขันต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่าน
เกณฑ์การรับสมัคร

15
(ข้อมูล ณ วันที่ 17
เม.ย. 62)

385/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/
กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัส
คณะ/
คณะที่เปิด
สาขา
0140804 คณะครุศาสตร์
1205 อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
วิศวกรรมไฟฟ้า -วิชาเอกไฟฟ้าก่าลัง - ค.
อ.บ. 5 ปี
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. GPAX ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
2. ONET ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบรวมทุกวิชา 30%
(รหัส 01 วิชาภาษาไทย)
(รหัส 02 วิชาสังคมศึกษา)
(รหัส 03 วิชาภาษาอังกฤษ)
(รหัส 04 วิชาคณิตศาตร์)
(รหัส 05 วิชาวิทยาศาสตร์)
3. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
3. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
4. PAT (รหัส 75) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%

คุณสมบัติพิเศษ

จานวนรับ

รับผู้ส่าเร็จการศึกษา ชันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) และ ปวช.
สาขาที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา
GAT/PAT, คะแนนทดสอบวิชา ONET ไม่
ก่าหนดขันต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่าน
เกณฑ์การรับสมัคร

5
(ข้อมูล ณ วันที่ 17
เม.ย. 62)

386/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/
กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัส
คณะ/
คณะที่เปิด
สาขา
0140804 คณะครุศาสตร์
1206 อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
วิศวกรรมไฟฟ้า -วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์ ค.อ.บ. 5 ปี
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. GPAX ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
2. ONET ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบรวมทุกวิชา 30%
(รหัส 01 วิชาภาษาไทย)
(รหัส 02 วิชาสังคมศึกษา)
(รหัส 03 วิชาภาษาอังกฤษ)
(รหัส 04 วิชาคณิตศาตร์)
(รหัส 05 วิชาวิทยาศาสตร์)
3. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
3. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
4. PAT (รหัส 75) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%

คุณสมบัติพิเศษ

จานวนรับ

รับผู้ส่าเร็จการศึกษา ชันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) และ ปวช.
สาขาที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา
GAT/PAT, คะแนนทดสอบวิชา ONET ไม่
ก่าหนดขันต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่าน
เกณฑ์การรับสมัคร

20
(ข้อมูล ณ วันที่ 17
เม.ย. 62)

387/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/
กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัส
คณะ/
คณะที่เปิด
สาขา
0140804 คณะครุศาสตร์
1207 อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
วิศวกรรมไฟฟ้า -วิชาเอกคอมพิวเตอร์ - ค.
อ.บ. 5 ปี
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. GPAX ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
2. ONET ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบรวมทุกวิชา 30%
(รหัส 01 วิชาภาษาไทย)
(รหัส 02 วิชาสังคมศึกษา)
(รหัส 03 วิชาภาษาอังกฤษ)
(รหัส 04 วิชาคณิตศาตร์)
(รหัส 05 วิชาวิทยาศาสตร์)
3. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
3. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
4. PAT (รหัส 75) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%

คุณสมบัติพิเศษ

จานวนรับ

รับผู้ส่าเร็จการศึกษา ชันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) และ ปวช.
สาขาที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา
GAT/PAT, คะแนนทดสอบวิชา ONET ไม่
ก่าหนดขันต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่าน
เกณฑ์การรับสมัคร

20
(ข้อมูล ณ วันที่ 17
เม.ย. 62)

388/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/
กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัส
คณะ/
คณะที่เปิด
สาขา
0140805 คณะครุศาสตร์
1208 อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ปี
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. GPAX ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
2. ONET ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบรวมทุกวิชา 30%
(รหัส 01 วิชาภาษาไทย)
(รหัส 02 วิชาสังคมศึกษา)
(รหัส 03 วิชาภาษาอังกฤษ)
(รหัส 04 วิชาคณิตศาตร์)
(รหัส 05 วิชาวิทยาศาสตร์)
3. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
3. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
4. PAT (รหัส 75) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%

คุณสมบัติพิเศษ

จานวนรับ

รับผู้ส่าเร็จการศึกษา ชันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) และ ปวช.
สาขาที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา
GAT/PAT, คะแนนทดสอบวิชา ONET ไม่
ก่าหนดขันต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่าน
เกณฑ์การรับสมัคร

15
(ข้อมูล ณ วันที่ 17
เม.ย. 62)

389/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/
กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัส
คณะ/
คณะที่เปิด
สาขา
0140806 คณะครุศาสตร์
1209 อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ปี
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. GPAX ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
2. ONET ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบรวมทุกวิชา 30%
(รหัส 01 วิชาภาษาไทย)
(รหัส 02 วิชาสังคมศึกษา)
(รหัส 03 วิชาภาษาอังกฤษ)
(รหัส 04 วิชาคณิตศาตร์)
(รหัส 05 วิชาวิทยาศาสตร์)
3. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
3. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
4. PAT (รหัส 75) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%

คุณสมบัติพิเศษ

จานวนรับ

รับผู้ส่าเร็จการศึกษา ชันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) และ ปวช.
สาขาที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา
GAT/PAT, คะแนนทดสอบวิชา ONET ไม่
ก่าหนดขันต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่าน
เกณฑ์การรับสมัคร

15
(ข้อมูล ณ วันที่ 17
เม.ย. 62)

390/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/
กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัส
คณะ/
คณะที่เปิด
สาขา
0140800 คณะครุศาสตร์
1210 อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด

เกณฑ์การรับสมัคร

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.เครื่องกล) 1. GPAX ไม่ต่ากว่า 2.75 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
รายละเอียดหลักสูตร :
2. ONET ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบรวมทุกวิชา 30%
http://eds.kmutt.ac.th/
(รหัส 01 วิชาภาษาไทย)
(รหัส 02 วิชาสังคมศึกษา)
(รหัส 03 วิชาภาษาอังกฤษ)
(รหัส 04 วิชาคณิตศาตร์)
(รหัส 05 วิชาวิทยาศาสตร์)
3. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 15%
3. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 15%
4. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

คุณสมบัติพิเศษ

จานวนรับ

รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) สาย
วิทยาศาสตร์ หรือ สายคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสายวิชาอื่นๆ ที่มี
คะแนนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่าที่มหาวิทยาลัยฯ
ก่าหนด หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ในสาขาตรง
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา
GAT/PAT, คะแนนทดสอบวิชา ONET ไม่
ก่าหนดขันต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่าน
เกณฑ์การรับสมัคร

5
(ข้อมูล ณ วันที่ 17
เม.ย. 62)

391/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/
กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัส
คณะ/
คณะที่เปิด
สาขา
0140800 คณะครุศาสตร์
1211 อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.ไฟฟ้า)
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. GPAX ไม่ต่ากว่า 2.75 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
2. ONET ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบรวมทุกวิชา 30%
(รหัส 01 วิชาภาษาไทย)
(รหัส 02 วิชาสังคมศึกษา)
(รหัส 03 วิชาภาษาอังกฤษ)
(รหัส 04 วิชาคณิตศาตร์)
(รหัส 05 วิชาวิทยาศาสตร์)
3. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 15%
3. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 15%
4. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%

คุณสมบัติพิเศษ

จานวนรับ

รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) สาย
วิทยาศาสตร์ หรือ สายคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสายวิชาอื่นๆ ที่มี
คะแนนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่าที่มหาวิทยาลัยฯ
ก่าหนด หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ในสาขาตรง
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา
GAT/PAT, คะแนนทดสอบวิชา ONET ไม่
ก่าหนดขันต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่าน
เกณฑ์การรับสมัคร

20
(ข้อมูล ณ วันที่ 17
เม.ย. 62)

392/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/
กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัส
คณะ/
คณะที่เปิด
สาขา
0140800 คณะครุศาสตร์
1213 อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด

เกณฑ์การรับสมัคร

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ) 1. GPAX ไม่ต่ากว่า 2.75 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
รายละเอียดหลักสูตร :
2. ONET ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบรวมทุกวิชา 30%
http://eds.kmutt.ac.th/
(รหัส 01 วิชาภาษาไทย)
(รหัส 02 วิชาสังคมศึกษา)
(รหัส 03 วิชาภาษาอังกฤษ)
(รหัส 04 วิชาคณิตศาตร์)
(รหัส 05 วิชาวิทยาศาสตร์)
3. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 15%
3. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 15%
4. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

คุณสมบัติพิเศษ

จานวนรับ

รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) สาย
วิทยาศาสตร์ หรือ สายคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสายวิชาอื่นๆ ที่มี
คะแนนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่าที่มหาวิทยาลัยฯ
ก่าหนด หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ในสาขาตรง
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา
GAT/PAT, คะแนนทดสอบวิชา ONET ไม่
ก่าหนดขันต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่าน
เกณฑ์การรับสมัคร

15
(ข้อมูล ณ วันที่ 17
เม.ย. 62)

393/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/
กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัส
คณะ/
คณะที่เปิด
สาขา
0140800 คณะครุศาสตร์
1214 อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.โยธา)
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. GPAX ไม่ต่ากว่า 2.75 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
2. ONET ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบรวมทุกวิชา 30%
(รหัส 01 วิชาภาษาไทย)
(รหัส 02 วิชาสังคมศึกษา)
(รหัส 03 วิชาภาษาอังกฤษ)
(รหัส 04 วิชาคณิตศาตร์)
(รหัส 05 วิชาวิทยาศาสตร์)
3. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 15%
3. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 15%
4. PAT (รหัส 73) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%

คุณสมบัติพิเศษ

จานวนรับ

รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) สาย
วิทยาศาสตร์ หรือ สายคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสายวิชาอื่นๆ ที่มี
คะแนนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่าที่มหาวิทยาลัยฯ
ก่าหนด หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ในสาขาตรง
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา
GAT/PAT, คะแนนทดสอบวิชา ONET ไม่
ก่าหนดขันต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่าน
เกณฑ์การรับสมัคร

5
(ข้อมูล ณ วันที่ 17
เม.ย. 62)

394/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/
กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัสคณะ/
คณะที่เปิด
สาขา
01409031101 คณะ
วิทยาศาสตร์

สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
คณิตศาสตร์ - วท.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. GPAX ไม่ต่ากว่า 2.75 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
2. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 15%
3. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 30%
4. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 15%
5. 9 วิชาสามัญ (ใช้เฉพาะ 7 วิชาสายวิทย์) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบรวมทุกวิชา 30%
(รหัส 11) ภาษาไทย
(รหัส 12) คณิตศาสตร์ 1
(รหัส 14) สังคมศึกษา
(รหัส 15) ฟิสิกส์
(รหัส 17) ภาษาอังกฤษ
(รหัส 18) เคมี
(รหัส 19) ชีววิทยา

คุณสมบัติพิเศษ

จานวนรับ

รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
(มัธยมศึกษาปีที่ 6) สาย
วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ เท่านัน
หมายเหตุ : คะแนน
ทดสอบวิชา GAT/PAT,
คะแนนทดสอบ 9 วิชา
สามัญ ไม่ก่าหนดขันต่่าแต่
ต้องมีคะแนน หากนักเรียน
ไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่
ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร

12

395/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/
กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัสคณะ/
คณะที่เปิด
สาขา
01409031102 คณะ
วิทยาศาสตร์

สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - วท.บ. 4
ปี
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. GPAX ไม่ต่ากว่า 2.75 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
2. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
3. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 30%
4. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
5. 9 วิชาสามัญ (ใช้เฉพาะ 7 วิชาสายวิทย์) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบรวมทุกวิชา 30%
(รหัส 11) ภาษาไทย
(รหัส 12) คณิตศาสตร์ 1
(รหัส 14) สังคมศึกษา
(รหัส 15) ฟิสิกส์
(รหัส 17) ภาษาอังกฤษ
(รหัส 18) เคมี
(รหัส 19) ชีววิทยา

คุณสมบัติพิเศษ

จานวนรับ

รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
(มัธยมศึกษาปีที่ 6) สาย
วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ เท่านัน
หมายเหตุ : คะแนน
ทดสอบวิชา GAT/PAT,
คะแนนทดสอบ 9 วิชา
สามัญ ไม่ก่าหนดขันต่่าแต่
ต้องมีคะแนน หากนักเรียน
ไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่
ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร

20

396/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/
กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัสคณะ/
คณะที่เปิด
สาขา
01409031103 คณะ
วิทยาศาสตร์

สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
สถิติ - วท.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. GPAX ไม่ก่าหนดขันต่่า ไม่ก่าหนดค่าน่าหนักเรียกสอบ
2. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ไม่ก่าหนดค่าน่าหนักเรียกสอบ
3. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขันต่่า ไม่ก่าหนดค่าน่าหนักเรียกสอบ
4. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขันต่่า ไม่ก่าหนดค่าน่าหนักเรียกสอบ
5. 9 วิชาสามัญ (ใช้เฉพาะ 7 วิชาสายวิทย์)
(รหัส 11) ภาษาไทย ไม่ต่ากว่า 35 คะแนน ไม่ก่าหนดค่าน่าหนักเรียกสอบ
(รหัส 12) คณิตศาสตร์ 1 ไม่ต่ากว่า 25 คะแนน ค่าน่าหนักเรียกสอบ 45%
(รหัส 14) สังคมศึกษา ไม่ต่ากว่า 25 คะแนน ไม่ก่าหนดค่าน่าหนักเรียกสอบ
(รหัส 15) ฟิสิกส์ ไม่ต่ากว่า 25 คะแนน ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
(รหัส 17) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 25 คะแนน ค่าน่าหนักเรียกสอบ 25%
(รหัส 18) เคมี ไม่ต่ากว่า 25 คะแนน ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
(รหัส 19) ชีววิทยา ไม่ต่ากว่า 25 คะแนน ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%

คุณสมบัติพิเศษ

จานวนรับ

รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชัน
20
มัธยมศึกษาตอนปลาย
(ข้อมูล ณ
(มัธยมศึกษาปีที่ 6) สาย
วันที่ 17
วิทยาศาสตร์ และ
เม.ย. 62)
คณิตศาสตร์ เท่านัน
หมายเหตุ : คะแนน
GPAX,คะแนนทดสอบวิชา
GAT/PAT ไม่ก่าหนดขัน
ต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือ
ว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร

397/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/
กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัสคณะ/
คณะที่เปิด
สาขา
01409041104 คณะ
วิทยาศาสตร์

สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
เคมี - วท.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. GPAX ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
2. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
3. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
4. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 30%
5. 9 วิชาสามัญ (ใช้เฉพาะ 7 วิชาสายวิทย์) ค่าน่าหนักเรียกสอบรวมทุกวิชา 30%
(รหัส 11) ภาษาไทย ไม่ก่าหนดขันต่่า
(รหัส 12) คณิตศาสตร์ 1 ไม่ต่ากว่า 25 คะแนน
(รหัส 14) สังคมศึกษา ไม่ก่าหนดขันต่่า
(รหัส 15) ฟิสิกส์ ไม่ต่ากว่า 25 คะแนน
(รหัส 17) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 25 คะแนน
(รหัส 18) เคมี ไม่ต่ากว่า 30 คะแนน
(รหัส 19) ชีววิทยา ไม่ต่ากว่า 25 คะแนน

คุณสมบัติพิเศษ

จานวนรับ

รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชัน
40
มัธยมศึกษาตอนปลาย
(ข้อมูล ณ
(มัธยมศึกษาปีที่ 6) สาย
วันที่ 17
วิทยาศาสตร์ และ
เม.ย. 62)
คณิตศาสตร์ เท่านัน
หมายเหตุ : คะแนน
GPAX,คะแนนทดสอบวิชา
GAT/PAT, คะแนน
ทดสอบ 9 วิชาสามัญ (บาง
วิชา) ไม่ก่าหนดขันต่่าแต่
ต้องมีคะแนน หากนักเรียน
ไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่
ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร

398/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/
กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัสคณะ/
คณะที่เปิด
สาขา
01409051105 คณะ
วิทยาศาสตร์

สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. GPAX ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
2. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
3. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
4. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 30%
5. 9 วิชาสามัญ (ใช้เฉพาะ 7 วิชาสายวิทย์) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบรวมทุกวิชา 30%
(รหัส 11) ภาษาไทย
(รหัส 12) คณิตศาสตร์ 1
(รหัส 14) สังคมศึกษา
(รหัส 15) ฟิสิกส์
(รหัส 17) ภาษาอังกฤษ
(รหัส 18) เคมี
(รหัส 19) ชีววิทยา

คุณสมบัติพิเศษ

จานวนรับ

รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
(มัธยมศึกษาปีที่ 6) สาย
วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ เท่านัน
หมายเหตุ : คะแนน GPAX
,คะแนนทดสอบวิชา
GAT/PAT, คะแนนทดสอบ
9 วิชาสามัญ ไม่ก่าหนด
ขันต่่าแต่ต้องมีคะแนน
หากนักเรียนไม่มีคะแนน
จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การ
รับสมัคร

16

399/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/
กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัสคณะ/
คณะที่เปิด
สาขา
01409051106 คณะ
วิทยาศาสตร์

สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. GPAX ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
2. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
3. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
4. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 30%
5. 9 วิชาสามัญ (ใช้เฉพาะ 7 วิชาสายวิทย์) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบรวมทุกวิชา 30%
(รหัส 11) ภาษาไทย
(รหัส 12) คณิตศาสตร์ 1
(รหัส 14) สังคมศึกษา
(รหัส 15) ฟิสิกส์
(รหัส 17) ภาษาอังกฤษ
(รหัส 18) เคมี
(รหัส 19) ชีววิทยา

คุณสมบัติพิเศษ

จานวนรับ

รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
(มัธยมศึกษาปีที่ 6) สาย
วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ เท่านัน
หมายเหตุ : คะแนน GPAX
,คะแนนทดสอบวิชา
GAT/PAT, คะแนนทดสอบ
9 วิชาสามัญ ไม่ก่าหนด
ขันต่่าแต่ต้องมีคะแนน
หากนักเรียนไม่มีคะแนน
จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การ
รับสมัคร

8

400/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/
กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัสคณะ/
คณะที่เปิด
สาขา
01409025734 คณะ
วิทยาศาสตร์

สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรสองภาษา) วท.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. GPAX ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
2. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
3. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
4. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 30%
5. 9 วิชาสามัญ (ใช้เฉพาะ 7 วิชาสายวิทย์) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบรวมทุกวิชา 30%
(รหัส 11) ภาษาไทย
(รหัส 12) คณิตศาสตร์ 1
(รหัส 14) สังคมศึกษา
(รหัส 15) ฟิสิกส์
(รหัส 17) ภาษาอังกฤษ
(รหัส 18) เคมี
(รหัส 19) ชีววิทยา

คุณสมบัติพิเศษ

จานวนรับ

รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
(มัธยมศึกษาปีที่ 6) สาย
วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ เท่านัน
หมายเหตุ : คะแนน GPAX
,คะแนนทดสอบวิชา
GAT/PAT, คะแนนทดสอบ
9 วิชาสามัญ ไม่ก่าหนด
ขันต่่าแต่ต้องมีคะแนน
หากนักเรียนไม่มีคะแนน
จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การ
รับสมัคร

20

401/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/
กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
รหัส
คณะ/
สาขา

คณะที่เปิด

สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด

0141300 คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ปี
1301 สารสนเทศ
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร

คุณสมบัติพิเศษ

จานวนรับ

1. วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ - คอมพิวเตอร์
2. GPAX ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
3. GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 5%
4. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
5. GPA ภาษาอังกฤษ ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
6. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 25%
7. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 25%
8. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 15%

ต้องเป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาตอนปลายสาย
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ หรือ
วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ เท่านัน ซึ่งต้องผ่านการศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
หมายเหตุ : คะแนน GPAX ,คะแนน GPA วิทยาศาสตร์,
คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ ,คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT ไม่
ก่าหนดขันต่่าแต่ต้องมีคะแนน หากนักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่
ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร

10

402/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/
กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
รหัส
คณะ/
สาขา

คณะที่เปิด

สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด

0141300 คณะเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
1302 สารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ) - วท.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2. GPAX ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 15%
3. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 55%
4. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 30%

คุณสมบัติพิเศษ

จานวนรับ

ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องส่าเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาตอนปลายสาย
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านัน ซึ่งต้องผ่านการศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต เป็นผู้มีพืนฐาน
ภาษาอังกฤษดี และจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ : คะแนน GPAX, คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT ไม่
ก่าหนดขันต่่าแต่ต้องมีคะแนน หากนักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่
ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร

15

403/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/
กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
รหัส
คณะ/
สาขา

คณะที่เปิด

สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด

เกณฑ์การรับสมัคร

0141300 คณะเทคโนโลยี นวัตกรรมบริการดิจิทัล - ศศ.บ. 4 ปี 1. วุฒทิ ี่ใช้สมัคร ม.6 ทุกแผนการเรียน
5748 สารสนเทศ
รายละเอียดหลักสูตร :
2. GPAX ไม่ต่ากว่า 2.50 คิดค่าน่าหนัก 10%
https://dsi.sit.kmutt.ac.th/
3. GPA คณิตศาสตร์ ไม่ก่าหนดขันต่่า คิดค่าน่าหนัก 15%
4. GPA ภาษาอังกฤษ ไม่ก่าหนดขันต่่า คิดค่าน่าหนัก 30%
5. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า คิดค่าน่าหนัก 30%
6. PAT 1 (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขันต่่า คิดค่าน่าหนัก 15%

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

คุณสมบัติพิเศษ

จานวนรับ

รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่จ่ากัดแผนการเรียน
และจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคัดเลือก
หมายเหตุ : คะแนน GPA คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ ,คะแนน
ทดสอบวิชา GAT/PAT ไม่ก่าหนดขันต่่าแต่ต้องมีคะแนน หาก
นักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร

404/1043

8

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/
กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัสคณะ/
คณะที่เปิด
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
สาขา
01412051652 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยี
และการออกแบบ
มีเดียดิจิทัล- วท.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. GPAX ไม่ต่ากว่า 2.50 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 40%
2. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
3. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
4. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%

คุณสมบัติพิเศษ

จานวนรับ

รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาย
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ หรือ ศิลป์ หรือภาษาต่างประเทศ และ
จะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ
คัดเลือก
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT ไม่ก่าหนด
ขันต่่าแต่ตอ้ งมีคะแนน หากนักเรียนไม่มีคะแนน จะถือ
ว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร

405/1043

1

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/
กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัสคณะ/
คณะที่เปิด
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
สาขา
01412051653 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชาเอกการพัฒนา
และการออกแบบ
เกม- วท.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. GPAX ไม่ต่ากว่า 2.50 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 40%
2. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
3. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
4. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%

คุณสมบัติพิเศษ

จานวนรับ

รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาย
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ หรือ ศิลป์ หรือภาษาต่างประเทศ และ
จะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ
คัดเลือก
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT ไม่ก่าหนด
ขันต่่าแต่ตอ้ งมีคะแนน หากนักเรียนไม่มีคะแนน จะถือ
ว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร

406/1043

1

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/
กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัสคณะ/
คณะที่เปิด
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
สาขา
01412051654 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยี
และการออกแบบ
มีเดียชีวการแพทย์ - วท.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

1. GPAX ไม่ต่ากว่า 2.50 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 40%
2. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
3. PAT (รหัส 71) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
4. PAT (รหัส 72) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%

รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาย
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ หรือ ศิลป์ หรือภาษาต่างประเทศ และ
จะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ
คัดเลือก
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT ไม่ก่าหนด
ขันต่่าแต่ตอ้ งมีคะแนน หากนักเรียนไม่มีคะแนน จะถือ
ว่าไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร

1

01412051655 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ และการออกแบบ
ทล.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

1. GPAX ไม่ต่ากว่า 2.50 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
2. GAT (รหัส 85) ไม่ต่ากว่า 100 คะแนน ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
3. PAT (รหัส 72) ไม่ต่ากว่า 100 คะแนน ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
4. PAT (รหัส 76) ไม่ต่ากว่า 100 คะแนน ค่าน่าหนักเรียกสอบ 40%

รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาย
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ หรือ ศิลป์ หรือภาษาต่างประเทศ หรือ
สังคมศาสตร์ที่มีการเรียนวิชาศิลปะหรือคอมพิวเตอร์
กราฟิก และจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จาก
คณะกรรมการคัดเลือก

8
(ข้อมูล ณ
วันที่ 17
เม.ย. 62)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร

คุณสมบัติพิเศษ

จานวนรับ

407/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/
กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัสคณะ/
คณะที่เปิด
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
สาขา
01412051656 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกการออกแบบ
และการออกแบบ
กราฟิก- ศล.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การรับสมัคร

จานวนรับ

1. GPAX ไม่ต่ากว่า 2.50 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. GAT (รหัส 85) ไม่ต่ากว่า 100 คะแนน ค่าน่าหนักเรียกสอบ 40% (มัธยมศึกษาปีที่ 6) สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
3. PAT (รหัส 76) ไม่ต่ากว่า 100 คะแนน ค่าน่าหนักเรียกสอบ 40% หรือคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ หรือสังคมศาสตร์ที่มีการเรียนวิชา
ศิลปะ และผู้สมัครต้องไม่มีภาวะตาบอดสี และจะต้อง
ผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคัดเลือก

01412051657 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกแอนิเมชัน- ศล.บ. 1. GPAX ไม่ต่ากว่า 2.50 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
และการออกแบบ
4 ปี
2. GAT (รหัส 85) ไม่ต่ากว่า 100 คะแนน ค่าน่าหนักเรียกสอบ 40%
รายละเอียดหลักสูตร :
3. PAT (รหัส 76) ไม่ต่ากว่า 100 คะแนน ค่าน่าหนักเรียกสอบ 40%
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

คุณสมบัติพิเศษ

รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
(มัธยมศึกษาปีที่ 6) สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
หรือคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ หรือสังคมศาสตร์ที่มีการเรียนวิชา
ศิลปะ และผู้สมัครต้องไม่มีภาวะตาบอดสี และจะต้อง
ผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคัดเลือก

408/1043

1

1

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/
กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
รหัสคณะ/
คณะที่เปิด
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
สาขา
01412051658 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์และ
และการออกแบบ
ภาพเคลื่อนไหว- ศล.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร

คุณสมบัติพิเศษ

จานวนรับ

1. GPAX ไม่ต่ากว่า 2.50 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. GAT (รหัส 85) ไม่ต่ากว่า 100 คะแนน ค่าน่าหนักเรียกสอบ 40% (มัธยมศึกษาปีที่ 6) สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
3. PAT (รหัส 76) ไม่ต่ากว่า 100 คะแนน ค่าน่าหนักเรียกสอบ 40% หรือคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ หรือสังคมศาสตร์ที่มีการเรียนวิชา
ศิลปะ และผู้สมัครต้องไม่มีภาวะตาบอดสี และจะต้อง
ผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคัดเลือก

409/1043

1

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/
กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
รหัส
คณะ/
คณะที่เปิด
สาขา
0141200 คณะสถาปัตยกรรม
1401 ศาสตร์และการออกแบบ

สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
สถาปัตยกรรม (หลักสูตร
นานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. GPAX ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
2. ONET (รหัส 03 ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 50 คะแนน)
ค่าน่าหนักเรียกสอบรวมทุกวิชา 30%
(รหัส 01 วิชาภาษาไทย)
(รหัส 02 วิชาสังคมศึกษา)
(รหัส 03 วิชาภาษาอังกฤษ)
(รหัส 04 วิชาคณิตศาตร์)
(รหัส 05 วิชาวิทยาศาสตร์)
3. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
4. PAT (รหัส 74) ไม่ต่ากว่า 120 คะแนน ค่าน่าหนักเรียกสอบ 40%

คุณสมบัติพเิ ศษ

จานวนรับ

1.รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เท่านัน
2.ผู้สมัครเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ต้องมีพืนฐานภาษาอังกฤษดี ในการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณา
พืนฐานทางด้านภาษาอังกฤษด้วย
หมายเหตุ : คะแนน GPAX ,คะแนนทดสอบวิชา ONET (ยกเว้น
รหัส 03 ภาษาอังกฤษ) ,คะแนนทดสอบวิชา GAT ไม่ก่าหนดขันต่่า
แต่ต้องมีคะแนน หากนักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร
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กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/
กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
รหัส
คณะ/
คณะที่เปิด
สาขา
0141200 คณะสถาปัตยกรรม
1402 ศาสตร์และการออกแบบ

สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
สถาปัตยกรรมภายใน
(หลักสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5
ปี
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. GPAX ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
2. ONET (รหัส 03 ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 50 คะแนน)
ค่าน่าหนักเรียกสอบรวมทุกวิชา 30%
(รหัส 01 วิชาภาษาไทย)
(รหัส 02 วิชาสังคมศึกษา)
(รหัส 03 วิชาภาษาอังกฤษ)
(รหัส 04 วิชาคณิตศาตร์)
(รหัส 05 วิชาวิทยาศาสตร์)
3. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
4. PAT (รหัส 74) ไม่ต่ากว่า 120 คะแนน ค่าน่าหนักเรียกสอบ 40%

คุณสมบัติพเิ ศษ

จานวนรับ

1.รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
2.ผู้สมัครเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ต้องมีพืนฐานภาษาอังกฤษดี ในการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณา
พืนฐานทางด้านภาษาอังกฤษด้วย
หมายเหตุ : คะแนน GPAX ,คะแนนทดสอบวิชา ONET (ยกเว้น
รหัส 03 ภาษาอังกฤษ) ,คะแนนทดสอบวิชา GAT ไม่ก่าหนดขันต่่า
แต่ต้องมีคะแนน หากนักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร
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กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/
กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
รหัส
คณะ/
คณะที่เปิด
สาขา
0141200 คณะสถาปัตยกรรม
1403 ศาสตร์และการออกแบบ

สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตร
นานาชาติ) - ศล.บ. 4 ปี
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. GPAX ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
2. ONET (รหัส 03 ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 50 คะแนน)
ค่าน่าหนักเรียกสอบรวมทุกวิชา 30%
(รหัส 01 วิชาภาษาไทย)
(รหัส 02 วิชาสังคมศึกษา)
(รหัส 03 วิชาภาษาอังกฤษ)
(รหัส 04 วิชาคณิตศาตร์)
(รหัส 05 วิชาวิทยาศาสตร์)
3. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
4. PAT (รหัส 76) ไม่ต่ากว่า 120 คะแนน ค่าน่าหนักเรียกสอบ 40%

คุณสมบัติพเิ ศษ

จานวนรับ

1.รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ หรือสังคมศาสตร์
2.ผู้สมัครเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ต้องมีพืนฐานภาษาอังกฤษดี ในการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณา
พืนฐานทางด้านภาษาอังกฤษด้วย
หมายเหตุ : คะแนน GPAX ,คะแนนทดสอบวิชา ONET (ยกเว้น
รหัส 03 ภาษาอังกฤษ) ,คะแนนทดสอบวิชา GAT ไม่ก่าหนดขันต่่า
แต่ต้องมีคะแนน หากนักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร
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กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/
กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
รหัส
คณะ/
คณะที่เปิด
สาขา
0141200 คณะสถาปัตยกรรม
1404 ศาสตร์และการออกแบบ

สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
การออกแบบอุตสาหกรรม
(หลักสูตรนานาชาติ) - ศป.บ. 4
ปี
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์การรับสมัคร
1. GPAX ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
2. ONET (รหัส 03 ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 50 คะแนน)
ค่าน่าหนักเรียกสอบรวมทุกวิชา 30%
(รหัส 01 วิชาภาษาไทย)
(รหัส 02 วิชาสังคมศึกษา)
(รหัส 03 วิชาภาษาอังกฤษ)
(รหัส 04 วิชาคณิตศาตร์)
(รหัส 05 วิชาวิทยาศาสตร์)
3. GAT (รหัส 85) ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบ 10%
4. PAT (รหัส 74) ไม่ต่ากว่า 120 คะแนน ค่าน่าหนักเรียกสอบ 40%

คุณสมบัติพเิ ศษ

จานวนรับ

1.รับผู้ส่าเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาต่างประเทศ หรือสังคมศาสตร์
2.ผู้สมัครเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ต้องมีพืนฐานภาษาอังกฤษดี ในการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณา
พืนฐานทางด้านภาษาอังกฤษด้วย
หมายเหตุ : คะแนน GPAX ,คะแนนทดสอบวิชา ONET (ยกเว้น
รหัส 03 ภาษาอังกฤษ) ,คะแนนทดสอบวิชา GAT ไม่ก่าหนดขันต่่า
แต่ต้องมีคะแนน หากนักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การรับสมัคร

413/1043
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กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รหัสมหาวิทยาลัย 014
สมัครและชาระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
ปฏิทินกาหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/
กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.kmutt.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
รหัส
คณะ/
คณะที่เปิด
สาขา
01434001 สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์
650 ภาคสนาม

สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิด
วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
http://eds.kmutt.ac.th/
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เกณฑ์การรับสมัคร
1. GPAX ไม่ต่ากว่า 3.00 ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%
2. ONET ไม่ก่าหนดขันต่่า ค่าน่าหนักเรียกสอบรวมทุกวิชา 30%
(รหัส 01 วิชาภาษาไทย)
(รหัส 02 วิชาสังคมศึกษา)
(รหัส 03 วิชาภาษาอังกฤษ)
(รหัส 04 วิชาคณิตศาตร์)
(รหัส 05 วิชาวิทยาศาสตร์)
3. GAT (รหัส 85) ไม่ต่ากว่า 150 คะแนน ค่าน่าหนักเรียกสอบ 15%
4. PAT (รหัส 72) ไม่ต่ากว่า 90 คะแนน ค่าน่าหนักเรียกสอบ 15%
5. PAT (รหัส 73) ไม่ต่ากว่า 105 คะแนน ค่าน่าหนักเรียกสอบ 20%

คุณสมบัติพิเศษ

จานวนรับ

รับผูส้ ่าเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปี
ที่ 6) สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ สายคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สายวิทยาศาสตร์ - คอมพิวเตอร์ สายคริต
ศาสตร์ - คอมพิวเตอร์ และ ปวช. สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า
คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และผูส้ มัครต้องผ่าน
การสอบคัดเลือกกับคณะกรรมการคัดเลือกของสถาบันฯ
หมายเหตุ : คะแนนทดสอบวิชา ONET ไม่ก่าหนดขันต่่าแต่
ต้องมีคะแนน หากนักเรียนไม่มีคะแนน จะถือว่าไม่ผา่ นเกณฑ์
การรับสมัคร
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
1. ทีต่ ้ัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่ อ
กรุ งเทพมหานคร 10800 จัดตั้งเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2502
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อได้ขยายเขตการศึ กษาไปยังจังหวัดปราจี นบุ รี สถานที่ ต้ งั วิทยาเขต
ปราจีนบุรี ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 129 หมู่ 21 ตาบลเนินหอม อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230 เปิ ดทาการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2541
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ ได้ขยายเขตการศึกษาไปยังจังหวัดระยอง สถานที่ต้ งั วิทยาเขตระยอง
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 19 หมู่ 11 ตาบลหนองละลอก อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 เปิ ดทาการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2554

สถานทีต่ ิดต่ อหน่ วยงาน
หน่ วยงาน
ศูนย์ Admissions กองบริ การการศึกษา
สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์ กลางของ
มหาวิทยาลัย (0-2555-2000)

โทรสาร/เว็บไซต์

ต่อ 1621- 1623, 1626 -1628

0-2555-2168

ต่อ 8110, 8114 , 8147

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ต่อ 4219, 4220

คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม

ต่อ 3272

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะสถาปั ตยกรรมและการออกแบบ
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ต่อ 6239,0-2587-6930
ต่อ 6807,6808
ต่อ 3808 และ 08-6046-5741

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ต่อ 2701, 2728, 2726

วิทยาลัยนานาชาติ อาคาร 95

ต่อ 2811, 2812

วิทยาเขตปราจีนบุรี
- คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

0-3721-7300 ต่อ 7003,7017
0-3721-7339

- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะบริ หารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริ การ
ศู นย์ ประสานงานวิทยาเขตระยอง ณ มจพ.กรุงเทพ
อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 10 ห้อง 1005
อาคาร 52 ชั้น 4 ห้อง 410 (คณะบริ หารธุรกิจ)
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0-3721-7300-9 ต่อ 7900,7908
0-3721-7300 – 9
ต่อ 7513, 7520
09-2041-5234

www.kmutnb.ac.th
0-2587-4843
www.eng.kmutnb.ac.th
0-2587-8259
www.sci.kmutnb.ac.th
0-2586-9016, 0-2587-6287
www.fte.kmutnb.ac.th

0-2587-4356

www.cit.kmutnb.ac.th
0-2555-2000 ต่อ 6811
www.archd.kmutnb.ac.th

0-2587-1262

www.bid.kmutnb.ac.th
www.it.kmutnb.ac.th
0-2555-2811
www.inter.kmutnb.ac.th

0-3721-7317

www.fitm.kmutnb.ac.th
0-3721-7312
www.agro.kmutnb.ac.th

0-3721-7344

www.bas.kmutnb.ac.th

ต่อ 2045
ต่อ 3236
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หมายเลขโทรศัพท์ กลางของ
มหาวิทยาลัย (0-2555-2000)

โทรสาร/เว็บไซต์

วิทยาเขตระยอง
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

0-3862-7001-3

www.eat.kmutnb.ac.th

- คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่ งแวดล้อม

0-3862-7012

หน่ วยงาน

- คณะบริ หารธุรกิจ

0-3862-7012
www.sciee.kmutnb.ac.th

0-2555-2181

ต่อ 3236 , 0-3862-7021

www.fba.kmutnb.ac.th

2. การจัดการศึกษา
มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้าพระนครเหนื อ จัด การศึ ก ษาในระดับ ปริ ญญาตรี 4 ปี และปริ ญญาตรี 5 ปี
ใน 14 คณะ/วิทยาลัย 1 สถาบันสมทบ (จานวน 101 รหัสวิชา) สามารถศึ กษารายละเอี ยดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละคณะ/
วิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น

3. อัตราค่ าธรรมเนียม
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ค่าอบรมจริยธรรม นักศึกษาใหม่
(บาท)

รวม (โดยประมาณ) (บาท)

1,000 250

-

200

-

21,450

19,000

1,000

1,000 250

-

200

500

21,950

19,000

1,000

1,000

250

250

200
500
1,000

22,200

28,000

1,000

1,000

250

250

200

500

31,200

22,000

1,000

1,000

250

250

500

25,200

29,000

1,000

1,000

250

250

500

32,200

ค่าตรวจโรค และค่าเอกซ์ เรย์
นักศึกษาใหม่ (บาท)

1,000

ค่ าประกันอุบัติเหตุ ปี ละ (บาท)

19,000

ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย
(บาท)

ค่าขึน้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษาใหม่
(บาท)

1. โครงการปกติ
- คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะบริ หารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริ การ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
- คณะบริ หารธุรกิจ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
- คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
* สาขาวิชาออกแบบภายใน สาขาวิชาศิลป
ประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม
*สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ
2. โครงการสมทบพิเศษ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ และ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ค่ าบารุ งการศึกษาแบบเหมาจ่ าย
(ต่ อภาคการศึกษา) (บาท)

รายการ

ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษา (บาท)

3.1 อัตราค่ าธรรมเนียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ

200

200
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ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย
(บาท)

ค่ าประกันอุบัติเหตุ ปี ละ (บาท)

ค่าตรวจโรค และค่าเอกซ์ เรย์
นักศึกษาใหม่ (บาท)

ค่าอบรมจริยธรรม นักศึกษาใหม่
(บาท)

รวม (โดยประมาณ) (บาท)

- หลักสู ตรนานาชาติ
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษซกิจ
ดิจิทลั (หลักสู ตรนานาชาติ)
8. วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการค้าระหว่าง
ประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสู ตรนานาชาติ)

ค่าขึน้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษาใหม่
(บาท)

3. จัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบเสริ มทักษะ
ภาษาอังกฤษ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต, สาขาวิชาวิศวกรรม
เคมี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุ
- คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ขอ้ มูลและการวิเคราะห์
เชิงสถิติ
- คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา
- คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครื อข่าย และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่ องกลและกระบวนการผลิต
4. จัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบสหกิจศึกษาและเป็ น
หลักสู ตรเสริ มทักษะภาษาอังกฤษ
- คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
ทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการบริ หารอุตสาหกรรม
การผลิตและบริ การ
5. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
- สาขาวิชาฟิ สิ กส์วศิ วกรรม
(หลักสู ตรสองภาษา)
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสู ตรสองภาษา)
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์
- หลักสู ตรภาษาอังกฤษ

ค่ าบารุ งการศึกษาแบบเหมาจ่ าย
(ต่ อภาคการศึกษา) (บาท)

รายการ

ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษา (บาท)
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25,000

1,000

1,000

250

250

200

500

28,200

25,000

1,000

1,000

250

-

200

-

27,450

25,000

1,000

1,000

250

250

200

500

28,200

45,000

1,000

1,000

250

250

200

500

48,200

60,000
80,000

1,000
1,000

1,000
1,000

250
250

250
250

200
200

500
500

63,200
83,200

45,000

1,000

1,000

250

250

200

500

48,200

60,000

1,000

1,000

250

250

200

500

63,200

หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนี ยมและค่าบารุ งการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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4. คุณสมบัติเฉพาะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1. ต้องสาเร็ จการศึ กษาหลักสู ตรมัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรี ยนที่ เน้น ด้านวิทย์ -คณิ ต หรื อหลักสู ตร ปวช.
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2. คุ ณ สมบั ติ เฉพาะอื่ น ๆ ตามที่ ม หาวิ ท ยาลัย ก าหนดในคุ ณ สมบั ติ ผู ้ส มัค ร และจะต้อ งไม่ มี ล ัก ษณะความพิ ก าร
รายละเอียดตามแต่ละหลักสูตรกาหนด ดังนี้
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (เสริ มทักษะภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่ นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ (หลักสู ตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติ กส์ ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ มีความพิการทุกประเภท สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (เสริ ม
ทักษะภาษาอังกฤษ ) และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสู ตรนานาชาติ) ต้องมีคะแนนเฉลี่ย GPA 3.00) และต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการ
ทางสายตา (ตาบอดสี และตาบอดสนิท) และความพิการทางแขน และขา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทางการได้ยนิ (เป็ นใบ้) และความพิการทางสายตา (ตาบอดสนิท)
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (เสริ มทักษะภาษาอังกฤษ) ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทางการได้ยนิ ความพิการทางสายตา
(ตาบอดสนิท) และความพิการทางแขนและขาที่ไม่สามารถเดินทาง และเขียนหนังสื อได้
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (เสริ มทักษะภาษาอังกฤษ ) และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสู ตรนานาชาติ) ต้องไม่
เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทางสายตา และการมองเห็น การได้ยนิ การพูดและการสื่ อสาร

คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
1. ต้ อ งเป็ นผู ้ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ตรมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรี ยนวิ ท ยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์
ยกเว้ นสาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย รับผูส้ าเร็ จการศึกษา หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ หรื อแผนการเรี ยนศิลปศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์เท่านั้น
2. ต้องไม่มีลกั ษณะความพิการ ตามหลักสูตรที่กาหนด
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเคมี
อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหาร สาขาวิชาฟิ สิ กส์ อุตสาหกรรมและอุปกรณ์ การแพทย์ สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสู ตรสองภาษา) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาฟิ สิ กส์
วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทางสายตา (ตาบอด ตาบอดสี ) หูหนวกเป็ นใบ้ สมองพิการ ไร้แขนทั้ง 2
ข้าง ไร้ขาทั้ง 2 ข้าง
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยี
สิ่ งแวดล้อม สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ขอ้ มูลและการวิเคราะห์เชิ ง
สถิติ (เสริ มทักษะภาษาอังกฤษ) ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทางสายตา (ตาบอด ) หูหนวกเป็ นใบ้ สมองพิการ ไร้แขนทั้ง 2 ข้าง
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่
มีความพิการทางสายตา (ตาบอด, ตาบอดสี ) หูหนวกเป็ นใบ้ สมองพิการ ไร้แขนทั้ง 2 ข้าง ไร้ขาทั้ง 2 ข้าง
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คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
หลักสู ตรครุศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต
- สาขาวิชาวิศ วกรรมเครื่ อ งกล ส าเร็ จ การศึ กษาหลักสู ต รมัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายวิท ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ห รื อผ่ า นการเรี ยน ในรายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ และรายวิ ช าคณิ ตศาสตร์ รวมกั น ไม่ น้ อ ยกว่ า 30 ห น่ วยกิ ต
จากสถาบันการศึ กษาที่ กระทรวงศึ กษาธิ การรับรอง หรื อ ปวช.ในสาขาวิช าช่ างอุตสาหกรรม ได้แก่ สาขาวิชาเครื่ องกล ช่ างยนต์
ช่างเขียนแบบเครื่ องกล ช่างท่อและประสาน ช่างเชื่อมโลหะแผ่น ช่างกลโรงงาน ช่างกลเรื อ ช่างเครื่ องจักรกลงานเกษตร ฯลฯ ต้องไม่
เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทางสายตา (ตาบอดทั้งสองข้าง) และความพิการทางร่ างกาย (มือ แขน และขาขาดทั้งสองข้าง)
- สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมการผลิ ต และอุ ต สาหการ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลัก สู ต รมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ
สายวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์หรื อผ่านการเรี ยนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาคณิ ตศาสตร์ รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต จาก
สถาบันการศึ กษาที่ กระทรวงศึ กษาธิ การรับรอง หรื อ ปวช. ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ได้แก่ สาขาวิชาเครื่ องกล ช่างยนต์ ช่าง
เขี ย นแบบเครื่ องกล ช่ า งท่ อ และประสาน ช่ า งเชื่ อ มโลหะแผ่ น ช่ า งกลโรงงาน ช่ า งจิ๊ ก และการท าเครื่ องมื อ ช่ า งกลเรื อ
ช่างเครื่ องจักรกลงานเกษตร ฯลฯ ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทางสายตา (ตาบอดทั้งสองข้าง) และความพิการทางร่ างกาย (มือ แขน
และขาขาดทั้งสองข้าง)
- สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิ กส์ สาเร็ จการศึกษาหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ห รื อผ่ า นการเรี ยน ในรายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ และรายวิ ช าคณิ ตศาสตร์ รวมกั น ไม่ น้ อ ยกว่ า 30 ห น่ วยกิ ต
จากสถาบัน การศึ กษาที่ ก ระทรวงศึ กษาธิ ก ารรั บ รอง หรื อ ปวช.สาขาวิช าช่ างอุ ต สาหกรรม ได้แก่ สาขาวิชาเครื่ องกล ช่ างยนต์
ช่างเขียนแบบเครื่ องกล สาขาวิชาช่างไฟฟ้ า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิ กส์ สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิ กส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรื อ
เทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทางสายตา (ตาบอดทั้งสองข้าง) และไม่เป็ นโรคตาบอดสี และความพิการทาง
ร่ างกาย (มือ แขน และขาขาดทั้งสองข้าง)
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากาลัง) และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิ กส์) สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ หรื อผ่านการเรี ยนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และรายวิชาคณิ ตศาสตร์ รวมกัน
ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิ การรับรองหรื อ ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชา
ไ ฟ ฟ้ า ไ ฟ ฟ้ า ก า ลั ง อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ แ ล ะ โ ท ร ค ม น า ค ม ห รื อ เที ย บ เท่ า จ า ก ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า
ซึ่ ง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารรั บ รองวิท ยฐานะหรื อ เป็ นผู ้ที่ มี คุ ณ สมบัติ อื่ น ๆ ตามระเบี ย บมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า
พระนครเหนือว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตหรื อ สาหรับผูท้ ี่ไม่เข้าเกณฑ์ดงั กล่าวให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการประจา
หลักสูตรของภาควิชา
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (เสริ มทักษะภาษาอังกฤษ) (หลักสูตร 5 ปี ) สาเร็ จการศึกษาหลักสู ตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ หรื อผ่านการเรี ยนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และรายวิชาคณิ ตศาสตร์ รวมกัน
ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิ การรับรอง หรื อ ปวช. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสารวจ
หรื อเทียบเท่า ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทางการได้ยนิ การพูด ทางสายตา และความพิการทางสมอง
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี ) สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สาย
วิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ หรื อผ่านการเรี ยนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และรายวิชาคณิ ตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่ วยกิ ต จาก
สถาบัน การศึ ก ษาที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารรั บ รอง หรื อ ระดับ ประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ (ปวช.) ในสาขาวิช าไฟฟ้ า ไฟฟ้ า ก าลัง
อิ เล็ก ทรอนิ กส์ และโทรคมนาคม หรื อเที ยบเท่ า จากสถาบัน การศึ กษาซึ่ งกระทรวงศึ ก ษาธิ การรั บ รองวิท ยฐานะหรื อ เป็ นผูท้ ี่ มี
คุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตหรื อ สาหรับผู ้
ที่ไม่เข้าเกณฑ์ดงั กล่าวให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาหลักสูตรของภาควิชา
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วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1.สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมการเชื่อม
ต้องสาเร็ จการศึกษาหลักสู ตรมัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรี ยนวิทย์-คณิ ต หรื อ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุ่มวิชาเครื่ องกล/สาขางานต่อเรื อโลหะ ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทุกประเภท
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่ องจักรกล แขนงวิชาสร้างเครื่ องจักรกล แขนงวิชาออกแบบและ
ผลิตเครื่ องกล
ต้องสาเร็ จการศึกษาหลักสู ตรมัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรี ยนวิทย์-คณิ ต หรื อ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุ่มวิชาเครื่ องกล หรื อเทียบเท่า ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทุกประเภท
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมพอลิเมอร์
ต้องสาเร็ จการศึกษาหลักสู ตรมัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรี ยนวิทย์-คณิ ต หรื อ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุ่มวิชาเครื่ องกล /ไฟฟ้ า/อิเล็กทรอนิ กส์ หรื อสาขางานต่อเรื องไฟเบอร์ กล๊าส/ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ หรื อประเภทวิชา
อุตสาหกรรมสิ่ งทอ ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทุกประเภท
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมแมคคาทรอนิกส์
ต้องสาเร็ จการศึกษาหลักสู ตรมัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรี ยนวิทย์-คณิ ต หรื อ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุ่มวิชาเครื่ องกล/ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทุกประเภท
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมอิเล็กทรอนิกส์
- แขนงวิชาเครื่ องมือวัดและระบบอัตโนมัติ
- แขนงวิชาโทรคมนาคม
- แขนงวิชาคอมพิวเตอร์
- แขนงวิชาการกระจายเสี ยงวิทยุและโทรทัศน์
ต้องสาเร็ จการศึกษาหลักสู ตรมัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรี ยนวิทย์-คณิ ต หรื อ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/กลุ่มวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทุกประเภท
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมอุตสาหการ
- แขนงวิชาการผลิตเครื่ องเรื อน
- แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต
ต้องสาเร็ จการศึกษาหลักสู ตรมัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรี ยนวิทย์-คณิ ต หรื อ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/
เกษตรกรรม/อุตสาหกรรมสิ่ งทอ ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทุกประเภท
7. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
ต้องสาเร็ จการศึกษาหลักสู ตรมัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรี ยนวิทย์-คณิ ต หรื อ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุ่มวิชาก่อสร้างหรื อเทียบเท่า ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทุกประเภท
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมแม่พิมพ์และเครื่ องมือ ต้องสาเร็ จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการ
เรี ยนวิทย์-คณิ ต หรื อ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่ องกล
9. สาขาวิชาเทคโนโลยีการทาความเย็นและการปรับอากาศ ต้องสาเร็ จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อ
ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ ต้องสาเร็ จการศึ กษาหลักสู ตรมัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6)
แผนการเรี ยนวิทย์-คณิ ต หรื อศิลป์ -คานวณ ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทุกประเภท
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กลับหน้าสารบัญ
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
หลักสู ตรศิ ลปบัณ ฑิ ต สาขาวิชาออกแบบภายใน สาขาวิชาออกแบบผลิ ตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิ กส์ และสาขาวิชาศิ ลป
ประยุกต์และออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ (หลักสู ตร 4 ปี ) ต้อ งสาเร็ จการศึ กษาหลักสู ตรมัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6) ทุ กแผนการเรี ยน
หรื อ ปวช.ทุกสาขาวิชา ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทางมือและความพิการทางสายตา
หลักสู ตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปั ตยกรรม (หลักสู ตร 5 ปี ) ต้องสาเร็ จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) แผนการเรี ยนวิทย์-คณิ ต หรื อปวช. สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปั ตยกรรม สาขาวิชา
การก่อสร้าง ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทางมือและความพิการทางสายตา
หลักสู ตรบริ ห ารธุ รกิจบัณ ฑิ ต สาขาวิชาการจัด การงานออกแบบภายในและพัฒ นาธุ รกิ จ (หลักสู ตร 4 ปี ) ต้องสาเร็ จ
การศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรี ยน และปวช.ทุกสาขาวิชา ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทางมือและความ
พิการทางสายตา

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการพัฒ นาธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมและทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ สาขาวิ ช าการบริ ห าร
อุต สาหกรรมการผลิ ต และบริ การ (ทั้งสองสาขาวิช าจัดการเรี ยนการสอนในรู ป แบบสหกิ จศึ ก ษาและเสริ ม ทักษะภาษาอังกฤษ
ในระหว่างการศึ กษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนหน่ วยกิ ตรวมตลอดหลักสู ตร) รับผูส้ าเร็ จการศึ กษาระดับประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรื อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรี ยน และต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทุกประเภท

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทลั (หลักสูตรนานาชาติ) ต้องสาเร็ จการศึกษา
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์-คณิ ตศาสตร์หรื อผ่านการเรี ยนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาคณิ ตศาสตร์
รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิตหรื อ ปวช. ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิ กส์ สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิ กส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรื อเที ยบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ มี
ความพิการทางการได้ยนิ (หูหนวก) ความพิการทางสายตา (ตาบอดสนิท) และความพิการทางร่ างกาย (ขาขาดและแขนขาด)

วิทยาลัยนานาชาติ
หลัก สู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณ ฑิ ต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุ รกิ จโลจิ สติ ก ส์ (หลักสู ตรนานาชาติ ) ต้องสาเร็ จ
การศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อเทียบเท่า ต้องไม่เป็ นผูพ้ ิการทางสายตา (ตาบอดสนิท)
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กลับหน้าสารบัญ
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี)
หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องสาเร็ จการศึ กษาหลักสู ตรมัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6)
หรื อ ปวช. สาขาวิชาทางช่ างอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ ากาลัง ไฟฟ้ าสื่ อสาร โทรคมนาคม อิ เล็กทรอนิ กส์ เทคนิ คคอมพิ วเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ แมคคาทรอนิ กส์ หรื อ ปวช. สาขาวิชาการพาณิ ชยกรรม คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องไม่
เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทางการได้ยนิ (หูหนวก) ความพิการทางสายตา (ตาบอดสนิท) และความพิการทางร่ างกาย (ขาขาดและแขนขาด)
หลักสู ตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ต้องสาเร็ จการศึ กษาหลักสู ตรมัธยมศึ กษาตอน
ปลาย (ม.6) แผนการเรี ยนที่เน้นด้านวิทย์-คณิ ต หรื อเทียบเท่า หรื อ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทาง
สายตา (ตาบอดสนิท) ความพิการทางร่ างกาย (ขาขาด และแขนขาด)
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่ องจักรกลเกษตร ต้องสาเร็ จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรี ยนที่เน้น
ด้านวิทย์-คณิ ต และด้านศิลป์ -คานวณ หรื อ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่ องกล ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทางการ
ได้ยนิ (หูหนวก) ความพิการทางสายตา (ตาบอดสนิท) และความพิการทางร่ างกาย (ขาขาด แขนขาด ขาลีบ แขนลีบ และนิ้วขาด)
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่ องกลและกระบวนการผลิต (เสริ มทักษะภาษาอังกฤษ) ต้องสาเร็ จการศึกษาหลักสู ตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) แผนการเรี ยนที่เน้นวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ หรื อ แผนการเรี ยนศิลป คานวณ หรื อ ปวช. ประเภทวิชาอุ ตสาหกรรม
ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทางการได้ยนิ (หูหนวก) ความพิการทางสายตา (ตาบอดสนิ ท) และความพิการทางร่ างกาย (ขาขาด แขน
ขาด ขาลีบ แขนลีบ และนิ้วขาด)
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริ หารงานก่อสร้าง ต้องสาเร็ จการศึกษาหลักสู ตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อหลักสูตรปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมหรื อศิลปกรรม ต้องไม่เป็ นผูพ้ ิการทางสายตา (ตาบอด
สนิท) ที่มีความพิการทางการได้ยนิ (หูหนวก เป็ นใบ้) และความพิการทางสายตา (ตาบอดสนิท)
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครื อข่าย (เสริ มทักษะภาษาอังกฤษ) ต้องสาเร็ จ
การศึกษาหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรี ยนที่เน้น วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ หรื อ แผนการเรี ยนศิลป คานวณ หรื อ
ปวช.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิ กส์ และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ อสาร ต้องไม่เป็ นผู ้
พิการทางสายตา (ตาบอดสนิท) ที่มีความพิการทางการได้ยนิ (หูหนวก เป็ นใบ้) และความพิการทางสายตา (ตาบอดสนิท)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร (มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี)
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและ การ
จัดการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ต้องสาเร็ จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์เท่านั้น ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทางสายตา และความพิการทางร่ างกาย (มือหรื อแขน)

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ (มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี)
หลักสู ตรบริหารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวและการโรงแรม ต้องเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อเทียบเท่า ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทางการได้ยิน (หู หนวก) ความพิการทางสายตา (ตา
บอดสนิท) และความพิการทางร่ างกาย (ขาขาด แขนขาด ขาลีบ แขนลีบ นิ้วขาด และปากแหว่งเพดานโหว่)
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริ หารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า ต้องเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรื อหลักสูตร (ปวช.) สาขาพาณิ ชยการหรื อเทียบเท่า ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทางสายตา (ตาบอดสนิท) ความ
พิการทางร่ างกาย (ขาขาดและแขนขาด)
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กลับหน้าสารบัญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี (มจพ.วิทยาเขตระยอง)
1. หลัก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต ต้อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาหลัก สู ต รมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรี ยน
ที่เน้นด้านวิทย์-คณิ ต หรื อหลักสูตร ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2. คุ ณ สมบั ติ เฉพาะอื่ น ๆ ตามที่ ม หาวิ ท ยาลัย ก าหนดในคุ ณ สมบั ติ ผู ้ส มัค ร และจะต้อ งไม่ มี ล ัก ษณะความพิ ก าร
ทางการได้ยนิ พิการทางสายตา (ตาบอดสนิท) และพิการทางแขนและขาที่ไม่สามารถเขียนหนังสื อและเดินทางได้

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่ งแวดล้อม (มจพ.วิทยาเขตระยอง)
หลักสู ตรวิท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชากระบวนการอุต สาหกรรมเคมี และสิ่ งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีพ ลังงาน
และการจัดการ ต้องสาเร็ จการศึกษาหลักสู ตรมัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรี ยนที่ เน้นด้านวิทย์ -คณิ ต หรื อหลักสู ตร ปวช.
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทางการได้ยิน (หู หนวก) ความพิการทางสายตา (ตาบอด ตาบอดสี ข้ นั รุ นแรง)
และความพิการทางร่ างกาย (ขาขาดและแขนขาด)

คณะบริหารธุรกิจ (มจพ.วิทยาเขตระยอง)
หลัก สู ต รบริ ห ารธุ รกิ จบัณ ฑิ ต สาขาวิช าบริ ห ารธุ รกิ จ อุต สาหกรรมและโลจิ ส ติ กส์ สาขาวิช าการบัญ ชี และสาขาวิช า
คอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ ต้องสาเร็ จการศึ กษาหลักสู ตรมัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6 ) หรื อ (ปวช.) หรื อเที ยบเท่ า (รับทุ กแผนการเรี ยน)
ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทางการได้ยนิ (หู หนวก) ความพิการทางสายตา (ตาบอดสนิ ท) และความพิการทางร่ างกาย (ขาขาดและ
แขนขาด)
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กลับหน้าสารบัญ
การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในโครงการรับตรงร่วมกัน TCAS รอบที่ 3 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจาปีการศึกษา 2562
----------------------------มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ในโครงการรับตรงร่วมกัน TCAS รอบที่ 3
ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจาปีการศึกษา 2562 โดยผู้สมัครต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม และหรือ ผลคะแนนสอบตามที่
คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชากาหนด สาหรับผลคะแนนที่ใช้ในการพิจารณามีดังนี้
- ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test)
และหรือ
- ผลคะแนนความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test หรือ GAT) และหรือผลคะแนนความถนัดทางวิชาการ
และวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude Test หรือ PAT) ตามที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชากาหนด
โดยผลคะแนนสอบ GAT/PAT ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจากวันสอบ) ดังนี้
 ผลคะแนนการสอบ ปีการศึกษา 2561 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 และหรือ
 ผลคะแนนการสอบ ปีการศึกษา 2562 เดือนกุมภาพันธ์ 2562
- ผลคะแนนการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี (นับจากวันสอบ)
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะใช้ผลคะแนนและยึดความถูกต้องของผลคะแนนสอบของผู้สมัครจากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการประมวลผลการคัดเลือก
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กลับหน้าสารบัญ

หมายเหตุ

-

-

x

x

x

เคมี

x

x
x

x

ฟิสิกส์

x
x

คณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)

x
x

75

วิชาสามัญ 9 วิชา
29 39 49 59

ภาษาอังกฤษ

x
x

วุฒิผู้สมัคร

ความถนัดทางวิชาชีพครู

ความถนัดทั่วไป

x
x

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

10

x
x

ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

02106

x
x

วิชาที่ใช้พิจารณา
GAT
PAT
85
71 72 73

ความถนัดทางคณิตศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้า
(อิเล็กทรอนิกส์) (TE - Elec.)

05

วิทยาศาสตร์

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
วิศวกรรมเครื่องกล (TM)
02101
10
วิศวกรรมการผลิตและ
02102
10
อุตสาหการ (TP)
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT) 02103
20
วิ ศวกรรมไฟฟ้ า (ไฟฟ้ าก าลั ง) 02105
10
(TE - Pow.)

01

O-NET
02 03 04

คณิตศาสตร์

โครงการสมทบพิเศษ
รหัส จานวน
สาขา
รับ
วิชา
(คน)

ภาษาอังกฤษ

โครงการปกติ
รหัส จานวน
สาขา
รับ
วิชา
(คน)

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หลักสูตร/สาขาวิชา

ภาษาไทย

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

ม.6 วิทย์ - คณิต
ม.6 วิทย์ - คณิต
x

ม.6 วิทย์ - คณิต
ม.6 วิทย์ – คณิต หรือ
ปวช.ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม กลุ่มวิชา
ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
ม.6 วิทย์ – คณิต หรือ
ปวช.ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม กลุ่มวิชา
ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์

1. x หมายถึง วิชาที่ใช้พิจารณาในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกาหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรปกติ ค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท
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กลับหน้าสารบัญ

หมายเหตุ

x

x

x

x

เคมี

x

ฟิสิกส์

x

คณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)

x

75

วิชาสามัญ 9 วิชา
29 39 49 59

ภาษาอังกฤษ

x

วุฒิผู้สมัคร

ความถนัดทางวิชาชีพครู

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

-

ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

x

ความถนัดทางคณิตศาสตร์

x

-

วิชาที่ใช้พิจารณา
GAT
PAT
85
71 72 73

ความถนัดทั่วไป

05

วิทยาศาสตร์

ระดับปริญญาตรี 5 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
วิศวกรรมไฟฟ้าและ
02107
15
การศึกษา (TEE)
วิศวกรรมโยธาและ
02109
15
การศึกษา (CEE)
(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)

01

O-NET
02 03 04

คณิตศาสตร์

โครงการสมทบพิเศษ
รหัส จานวน
สาขา
รับ
วิชา
(คน)

ภาษาอังกฤษ

โครงการปกติ
รหัส จานวน
สาขา
รับ
วิชา
(คน)

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หลักสูตร/สาขาวิชา

ภาษาไทย

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร (ต่อ)

ม.6 วิทย์ - คณิต
ม.6 วิทย์ - คณิต

1. x หมายถึง วิชาที่ใช้พิจารณาในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกาหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (CEE) จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร เก็บเงินอุดหนุนการศึกษา
ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ
3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรปกติ ค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท
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กลับหน้าสารบัญ

หมายเหตุ

30
20

-

-

x
x

ความถนัดทางวิชาชีพครู

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

ความถนัดทาง
สถาปัตยกรรมศาสตร์

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

01103
01104

76

ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

วิศวกรรมเคมี (Ch.E)*
วิศวกรรมเคมี (หลักสูตร
นานาชาติ) (I - Ch.E)**

75

ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
วิศวกรรมการผลิต (PE)*
01101
10
วิศวกรรมการผลิต (PE)*
01101
5
-

PAT
73 74

ความถนัดทั่วไป

05

วุฒิผู้สมัคร

วิทยาศาสตร์

01

O-NET
02 03 04

วิชาที่ใช้พิจารณา
GAT
85
71 72

คณิตศาสตร์

โครงการสมทบพิเศษ
รหัส
จานวน
สาขา
รับ
วิชา
(คน)

ภาษาอังกฤษ

โครงการปกติ
รหัส
จานวน
สาขา
รับ
วิชา
(คน)

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หลักสูตร/สาขาวิชา

ภาษาไทย

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

ม.6 วิทย์ – คณิต
ปวช.ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม กลุ่มวิชา
เครื่องกล/ไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์/
ช่างอุตสาหกรรมฐาน
วิทยาศาสตร์/
สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ยาง
สาขาวิชาอุตสาหกรรมยาง
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ม.6 วิทย์ - คณิต
ม.6 วิทย์ - คณิต

1. x หมายถึง วิชาที่ใช้พิจารณาในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกาหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ทั้ง 2 หลักสูตร ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ระดับชั้น ม.4 – ม.6) ไม่น้อยกว่า 3.00
3. * สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (Ch.E) และสาขาวิศวกรรมการผลิต (PE) จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ค่าธรรมเนียมและ
ค่าบารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
4. ** สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) (I - Ch.E) ค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 80,000 บาท
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กลับหน้าสารบัญ

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
01114
5
(MHE)
วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
01114
5
(MHE)
วิศวกรรมโยธา (CE)
วิศวกรรมอุตสาหการ (IE)*
วิศวกรรมวัสดุ (MATE)*
วิศวกรรมวัสดุ (MATE)*

01112
01113
01116
01116

10
10
30
10

-

-

วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม
(หลักสูตรนานาชาติ)
(I-IME)**

01117

30

-

-

หมายเหตุ

x
x

x
x

75

76

ความถนัดทางวิชาชีพครู

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

ความถนัดทาง
สถาปัตยกรรมศาสตร์

PAT
73 74
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ความถนัดทั่วไป

05

วุฒิผู้สมัคร

วิทยาศาสตร์

01

O-NET
02 03 04

วิชาที่ใช้พิจารณา
GAT
85
71 72

คณิตศาสตร์

โครงการสมทบพิเศษ
รหัส จานวน
สาขา
รับ
วิชา
(คน)

ภาษาอังกฤษ

โครงการปกติ
รหัส จานวน
สาขา
รับ
วิชา
(คน)

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หลักสูตร/สาขาวิชา

ภาษาไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร (ต่อ)

x

x

x

x

ม.6 วิทย์ – คณิต

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

ปวช. เครื่องกล/ ไฟฟ้า
และ อิเล็กทรอนิกส์/
เเมคคาทรอนิกส์
ม.6 วิทย์ - คณิต
ม.6 วิทย์ - คณิต
ม.6 วิทย์ – คณิต
ปวช. เครื่องกล/ไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์/การ
ก่อสร้าง/ การต่อเรือ
ม.6 วิทย์ – คณิต

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

1. x หมายถึง วิชาที่ใช้พิจารณาในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกาหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นนั้ นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. * สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE) และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (MATE) จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
3. ** สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (I -IME) ค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 80,000 บาท
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรปกติ ค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ

PAT
73 74

75

76

ความถนัดทางวิชาชีพครู

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

x

ความถนัดทาง
สถาปัตยกรรมศาสตร์

x

วุฒิผู้สมัคร

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

x

ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม
01117
10
(หลักสูตรนานาชาติ) (I-IME)**

ความถนัดทางคณิตศาสตร์

05

วิชาที่ใช้พิจารณา
GAT
85
71 72

ความถนัดทั่วไป

01

O-NET
02 03 04

คณิตศาสตร์

โครงการสมทบพิเศษ
รหัส จานวน
สาขา
รับ
วิชา
(คน)

ภาษาอังกฤษ

โครงการปกติ
รหัส จานวน
สาขา
รับ
วิชา
(คน)

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หลักสูตร/สาขาวิชา

ภาษาไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร (ต่อ)

ปวช. เครื่องกล/ไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์/การ
ก่อสร้าง/ การต่อเรือ
ม.6 วิทย์ – คณิต

วิศวกรรมโลจิสติกส์ (LE)

01115

5

01215

10

x

x

x

x

x

วิศวกรรมโลจิสติกส์ (LE)

01115

5

01215

10

x

x

x

x

x

ปวช. เครื่องกล/ไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
(E-RE) ***

01102

20

-

-

x

x

x

x

x

ม.6 วิทย์ – คณิต

หมายเหตุ

x

x

1. x หมายถึง วิชาที่ใช้พิจารณาในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกาหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (LE) หลักสูตรปกติ ค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (LE) หลักสูตรสมทบพิเศษ ค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 29,000 บาท
4. ** สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (I - IME) ค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 80,000 บาท
5. *** สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (E-RE) ค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 60,000 บาท

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
3. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

เกษตร (AT)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตรและนวัตกรรม (ATI)

04121

30

-

-

เทคโนโลยีชีวภาพ (BT)

04104

30

04204

30

หมายเหตุ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

วุฒิผู้สมัคร

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณิตศาสตร์ 2 (พื้นฐาน)

ชีววิทยา

เคมี

ฟิสิกส์

คณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)

x
x

ภาษาอังกฤษ

x

x
x

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

x

ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

x

ความถนัดทางคณิตศาสตร์

30
20
20

ความถนัดทั่วไป

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณิตศาสตร์ประยุกต์ (MA) 04101
30
04201
เคมีอุตสาหกรรม (IC)
04102
70
04202
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
04103
30
04203

ภาษาอังกฤษ

โครงการสมทบพิเศษ
วิชาที่ใช้พิจารณา
รหัส จานวน
O-NET
GAT
PAT
วิชาสามัญ 9 วิชา
สาขา
รับ
01 02 03 04 05 85 71 72 73 29 39 49 59 69 89 99
วิชา
(คน)
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการปกติ
รหัส จานวน
สาขา
รับ
วิชา
(คน)

ภาษาไทย

หลักสูตร/สาขาวิชา

ม.6 วิทย์ - คณิต
ม.6 วิทย์ - คณิต
ม.6 วิทย์ - คณิต
ม.6 ที่ผ่านการเรียน
รายวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกิต หรือ
ตามความเห็นของ
ภาควิชา
ม.6 วิทย์ - คณิต

1. x หมายถึง วิชาที่ใช้พิจารณาในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกาหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปกติ ค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท หลักสูตรสมทบพิเศษ ค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 29,000 บาท

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร (ต่อ)

หมายเหตุ

10

04207

10

x

x

x

10

04208

10

x

x

x

10

04209

10

x

x

x

ชีววิทยา

x
x

x
x

x
x

x
x

วุฒิผู้สมัคร

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

เคมี

x
x

คณิตศาสตร์ 2 (พื้นฐาน)

ฟิสิกส์

x
x

คณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)

x
x

ภาษาอังกฤษ

x
x

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

x
x

ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

x
x

ความถนัดทั่วไป

x

ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ทางอาหาร (FT)
ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและ
04107
อุปกรณ์การแพทย์ (IMI)
- กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
- กลุ่มวิชาฟิสิกส์
04108
อุตสาหกรรม
- กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ 04109

10

วิทยาศาสตร์

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ET)* 04105
30
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04106
10
04206

คณิตศาสตร์

จานวน
O-NET
GAT
PAT
วิชาสามัญ 9 วิชา
รับ
01 02 03 04 05 85 71 72 73 29 39 49 59 69 89 99
(คน)

ภาษาอังกฤษ

รหัส
สาขา
วิชา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จานวน
รับ
(คน)

ภาษาไทย

รหัส
สาขา
วิชา

ม.6 วิทย์ - คณิต
ม.6 วิทย์ - คณิต

ม.6 วิทย์ - คณิต

1. x หมายถึง วิชาที่ใช้พิจารณาในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกาหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปกติ ค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท หลักสูตรสมทบพิเศษ ค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 29,000 บาท
3. *สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ET) เปลี่ยนชื่อวิชาเป็น “สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม” อยู่ระหว่างการนาเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร (ต่อ)

ม.6 วิทย์ - คณิต
ม.6 วิทย์ – คณิต /ศิลป์ – คานวณ

คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (MC)
วิศวกรรมชีวการแพทย์ (BME)
ฟิสิกส์วิศวกรรม
หลักสูตรสองภาษา (EPH)*
- แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมวัสดุ
- แขนงวิชาวิศวกรรมนาโน
และโฟโตนิกส์
วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์
(MIEE)
วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการ
วิเคราะห์เชิงสถิติ (SDA)**

x

x

ม.6 วิทย์ - คณิต

หมายเหตุ

วิทยาศาสตร์

-

04114

30

04214

30

04115

15

-

-

x

x

x

04117

30

-

-

x

x

x

04118

30

-

-

x

x

x

04120

20

x

x

x

04119

10

x

x

x

-

-

x

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

x
x

-

คณิตศาสตร์ 2 (พื้นฐาน)

x
x

20
20

ชีววิทยา

x
x

04112
04113

เคมี

ม.6 วิทย์ - คณิต
ม.6 วิทย์ - คณิต

ฟิสิกส์

x
x

ภาษาอังกฤษ

x
x

ความถนัดทั่วไป

x
x

คณิตศาสตร์

20
-

ภาษาอังกฤษ

ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

สองภาษา (CSB)*
สถิติประยุกต์ (AS)
สถิติธุรกิจประกันภัย (ASB)

วุฒิผู้สมัคร

ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)
04110
20
04210
วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 04111
20
-

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

โครงการสมทบพิเศษ
วิชาที่ใช้พิจารณา
รหัส
จานวน
O-NET
GAT
PAT
วิชาสามัญ 9 วิชา
สาขา
รับ
01 02 03 04 05 85 71 72 73 29 49 59 69 89 99
วิชา
(คน)
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

โครงการปกติ
รหัส
จานวน
สาขา
รับ
วิชา
(คน)

ภาษาไทย

หลักสูตร/สาขาวิชา

ม.6 วิทย์ - คณิต
ม.6 วิทย์ - คณิต

x

ม.6 วิทย์ - คณิต
ม.6 วิทย์ - คณิต

1. x หมายถึง วิชาที่ใช้พิจารณาในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกาหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นนั้นจะไม่ ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปกติ ค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท หลักสูตรสมทบพิเศษ ค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 29,000 บาท
3. * (หลักสูตรสองภาษา) ค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท
** สาขาวิ
ทยาศาสตร์
้อมูล่และการวิ
เคราะห์เชิงสถิติ (SDA) (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
เกณฑ์การคัดเลื4.
อกและคุ
ณสมบัชตาวิ
ิเฉพาะ
TCAS62ขรอบที
3
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75

76
ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

ความถนัดทาง
สถาปัตยกรรมศาสตร์

PAT
73 74

ความถนัดทางวิชาชีพครู

วุฒิผู้สมัคร

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

ความถนัดทางคณิตศาสตร์

วิชาที่ใช้พิจารณา
GAT
85
71 72

ความถนัดทั่วไป

05

วิทยาศาสตร์

01

O-NET
02 03 04

คณิตศาสตร์

โครงการสมทบพิเศษ
รหัส จานวน
สาขา
รับ
วิชา
(คน)

ภาษาอังกฤษ

โครงการปกติ
รหัส จานวน
สาขา
รับ
วิชา
(คน)

ภาษาไทย

หลักสูตร/สาขาวิชา

จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

4. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
ออกแบบภายใน (Int.D)*
ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
เซรามิกส์ (CI.D)**
ศิลปประยุกต์และออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ (AAP.D) *

11101
11102

30
10

-

-

x

11103

10

-

-

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
การจัดการงานออกแบบภายใน
และพัฒนาธุรกิจ (IDMB)**

11105

10

-

-

ม.6 ทุกสาขา
ม.6 ทุกสาขา ปวช.สาขาวิชา
จิตรกรรม/หัตถกรรม/ศิลปประยุกต์/
ออกแบบอุตสาหกรรม/กราฟิก/
ช่างหนัง/ช่างเครื่องเรือนและตกแต่ง
(เฉพาะสาขาวิชา IDMB – 11105
รับเพิ่ม สาขาวิชาศิลปกรรม/
การจัดการทั่วไป/บริหาร)

ระดับปริญญาตรี 5 ปี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
สถาปัตยกรรม (Arch.)*
11104
10
หมายเหตุ

x
x
x
x
x
x
x
ม.6 วิทย์ - คณิต
1. x หมายถึง วิชาที่ใช้พิจารณาในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกาหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ (CI.D) ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ระดับชั้น ม.4 – ม.6 หรือ ปวช. 1 – ปวช. 3) ไม่น้อยกว่า 2.75
3. สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (IDMB) จะพิจารณา Portfolio
4. * สาขาวิชาออกแบบภายใน (Int.D) สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ (AAP.D) และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม (Arch.) ค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 28,000 บาท
5. ** สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ (CI.D)และสาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (IDMB) ค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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หมายเหตุ

73

PAT
74

75

76

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

ความถนัดทาง
สถาปัตยกรรมศาสตร์

ความถนัดทางวิชาชีพครู

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

ความถนัดทางคณิตศาสตร์

05

วุฒิผู้สมัคร

-

x

x

x

x

ม.6 ทุกสาขา

-

x

x

x

x

ม.6 ทุกสาขา

ความถนัดทั่วไป

คณิตศาสตร์

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม 16101
10
และทรัพยากรมนุษย์ (BBR)
การบริหารอุตสาหกรรม
16102
10
การผลิตและการบริการ (BMS)

01

O-NET
02 03 04

วิชาที่ใช้พิจารณา
GAT
85
71 72

ภาษาอังกฤษ

โครงการสมทบพิเศษ
รหัส จานวน
สาขา
รับ
วิชา
(คน)

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

โครงการปกติ
รหัส จานวน
สาขา
รับ
วิชา
(คน)

ภาษาไทย

หลักสูตร/สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์

5. คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

1. x หมายถึง วิชาที่ใช้พิจารณาในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกาหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ระดับชั้น ม.4 – ม.6) ไม่น้อยกว่า 2.75
3. คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จัดการเรียนการสอนรูปแบบสหกิจศึกษาและเสริมทักษะภาษาอังกฤษในระหว่างเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
การค้าระหว่างประเทศและ 15101
30
ธุรกิจโลจิสติกส์ (ITBL)
15102
30
(หลักสูตรนานาชาติ)
15103
30
หมายเหตุ

-

เคมี

ฟิสิกส์

ภาษาอังกฤษ

วุฒิผู้สมัคร

คณิตศาสตร์ 1 (พ้นฐาน + เพิ่มเติม)

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

x

ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

x

73

วิชาสามัญ 9 วิชา
29 39 49 59

ความถนัดทางคณิตศาสตร์

05

วิชาที่ใช้พิจารณา
GAT
PAT
85
71 72

ความถนัดทั่วไป

01

O-NET
02 03 04

คณิตศาสตร์

โครงการสมทบพิเศษ
รหัส จานวน
สาขา
รับ
วิชา
(คน)

ภาษาอังกฤษ

โครงการปกติ
รหัส จานวน
สาขา
รับ
วิชา
(คน)

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หลักสูตร/สาขาวิชา

ภาษาไทย

6. วิทยาลัยนานาชาติ จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

ม.6 ทุกสาขา
x

x
x

x

1. x หมายถึง วิชาที่ใช้พิจารณาในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกาหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. วิทยาลัยนานาชาติ ค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 60,000 บาท

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรม …)
เทคโนโลยีวิศวการเชื่อม (WdET)
03102
10
03202
10
เทคโนโลยีวิศวการเชื่อม (WdET)
03202
10

วุฒิผู้สมัคร

คณิตศาสตร์ 2 (พื้นฐาน)

เคมี

ฟิสิกส์

คณิตศาสตร์ 1
(พื้นฐาน + เพิ่มเติม)

ภาษาอังกฤษ

ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์
ความถนัดทาง
วิศวกรรมศาสตร์

ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ความถนัดทั่วไป

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

โครงการปกติ
โครงการสมทบพิเศษ
วิชาที่ใช้พิจารณา
รหัส จานวน รหัส จานวน
O-NET
GAT
PAT
วิชาสามัญ 9 วิชา
สาขา
รับ
สาขา
รับ
01 02 03 04 05 85 71 72 73 29 39 49 59 89
วิชา
(คน)
วิชา
(คน)
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตร/สาขาวิชา

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

ภาษาไทย

7. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

x

x

x

ม.6 วิทย์ - คณิต
ปวช. กลุ่มวิชาเครื่องกล/
สาขางานต่อเรือโลหะ
ม.6 วิทย์ - คณิต
ปวช. กลุ่มวิชาเครื่องกล/
ช่างอุตสาหกรรมฐาน
วิทยาศาสตร์
ม.6 วิทย์ – คณิต หรือ
เทียบเท่า
ปวช. กลุ่มวิชาเครื่องกล/
ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (MDET)
- แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล (D)
- แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล (D)

03113
-

20
-

03213
03213

15
15

x

x

x

เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (MtET)

03106

5

03206

15

x

x

x

เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (MtET)

-

-

03206

15

หมายเหตุ

1. x หมายถึง วิชาที่ใช้พิจารณาในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกาหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการปกติ ค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท
3. ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ระดับชั้น ม.4 – ม.6) ไม่น้อยกว่า 2.00
4. ผู้สมัครวุฒิ ปวช. จะพิจารณาจากผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (ระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 – ปวช.ปีที่ 3) ไม่น้อยกว่า 2.00

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร (ต่อ)

- แขนงวิชาโทรคมนาคม [EnET(T)]

-

-

03209

5

เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ (PoET)

03107

10

03207

15

เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ (PoET)

03107

10

03207

15

หมายเหตุ

x

x

คณิตศาสตร์ 2 (พื้นฐาน)

x

เคมี

x

ฟิสิกส์

x

คณิตศาสตร์ 1
(พื้นฐาน + เพิ่มเติม)

x

ภาษาอังกฤษ

ความถนัดทางคณิตศาสตร์

x

ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์
ความถนัดทาง
วิศวกรรมศาสตร์

ความถนัดทั่วไป

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรม …)
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
- แขนงวิชาโทรคมนาคม [EnET(T)]
03109
5
03209
5

วิทยาศาสตร์

จานวน
O-NET
GAT
PAT
วิชาสามัญ 9 วิชา
รับ
01 02 03 04 05 85 71 72 73 29 39 49 59 89
(คน)
คณิตศาสตร์

รหัส
สาขา
วิชา

ภาษาอังกฤษ

จานวน
รับ
(คน)

ภาษาไทย

รหัส
สาขา
วิชา

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วุฒิผู้สมัคร

x

ม.6 วิทย์ - คณิต

x

ปวช. กลุ่มวิชาไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์/กลุม่ วิชา
ช่างอุตสาหกรรม
ฐานวิทยาศาสต์
ม.6 วิทย์ - คณิต
ปวช. กลุ่มวิชาเครื่องกล/
ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
หรือ สาขางานต่อเรือไฟ
เบอร์กล๊าส
ช่างอุตสาหกรรมฐาน
วิทยาศาสตร์ หรือประเภท
วิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

1. x หมายถึง วิชาที่ใช้พิจารณาในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกาหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการปกติ ค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท
3. ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ระดับชั้น ม.4 – ม.6) ไม่น้อยกว่า 2.00
4. ผู้สมัครวุฒิ ปวช. จะพิจารณาจากผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (ระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 – ปวช.ปีที่ 3) ไม่น้อยกว่า 2.00

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร (ต่อ)

03115

5

-

-

วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (CvET)
เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
- แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน [InET(F)]

03111

20

03211

10

03110

5

03210

- แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต
[InET(M)]

-

-

03220

หมายเหตุ

x

x

ม.6 วิทย์ - คณิต

x

x

x

x

x

x

ม.6 วิทย์ - คณิต

x

ปวช. กลุ่มวิชาไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์/กลุม่ วิชา
ช่างอุตสาหกรรม
ฐานวิทยาศาสต์
ม.6 วิทย์ - คณิต

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5

x

x

x

5

x

x

x

x

x

x x

x

x

เคมี

x

ฟิสิกส์

x

คณิตศาสตร์ 1
(พื้นฐาน + เพิ่มเติม)

x

ภาษาอังกฤษ

x

ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์
ความถนัดทาง
วิศวกรรมศาสตร์

ความถนัดทางคณิตศาสตร์

- แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ [EnET(C)]

ความถนัดทั่วไป

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรม …)
03116
- แขนงวิชาเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ
5
[EnET(I)]
- แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ 03117
5
[EnET(B)]
- แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ 03117
5
[EnET(B)]

วุฒิผู้สมัคร

วิทยาศาสตร์

จานวน
O-NET
GAT
PAT
วิชาสามัญ 9 วิชา
รับ
01 02 03 04 05 85 71 72 73 29 39 49 59
(คน)
คณิตศาสตร์

รหัส
สาขา
วิชา

ภาษาอังกฤษ

จานวน
รับ
(คน)

ภาษาไทย

รหัส
สาขา
วิชา

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

x

ม.6 วิทย์ - คณิต
ม.6 วิทย์ - คณิต

1. x หมายถึง วิชาที่ใช้พิจารณาในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกาหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการปกติ ค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท
3. ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ระดับชั้น ม.4 – ม.6) ไม่น้อยกว่า 2.00
4. ผู้สมัครวุฒิ ปวช. จะพิจารณาจากผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (ระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 – ปวช.ปีที่ 3) ไม่น้อยกว่า 2.00
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กลับหน้าสารบัญ
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร (ต่อ)

เทคโนโลยีวิศวกรรมการทาความเย็นและ
ปรับอากาศ (RAET)
เทคโนโลยีวิศวกรรมการทาความเย็นและ
ปรับอากาศ (RAET)
หมายเหตุ

-

-

03205

10

-

-

03205

10

x

คณิตศาสตร์ 2 (พื้นฐาน)

เคมี

ฟิสิกส์

x

คณิตศาสตร์ 1
(พื้นฐาน + เพิ่มเติม)

x

ภาษาอังกฤษ

ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์
ความถนัดทาง
วิศวกรรมศาสตร์

ความถนัดทั่วไป

ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรม …)
เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ
03201
20
(TDET)
เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ
03201
20
(TDET)
เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิต
เครื่องจักรกล
- แขนงวิชาสร้างเครื่องจักรกล [MDET(M)]
03203
20
- แขนงวิชาสร้างเครื่องจักรกล [MDET(M)]
03203
20

วิทยาศาสตร์

จานวน
O-NET
GAT
PAT
วิชาสามัญ 9 วิชา
รับ
01 02 03 04 05 85 71 72 73 29 39 49 59 89
(คน)
คณิตศาสตร์

รหัส
สาขา
วิชา

ภาษาอังกฤษ

จานวน
รับ
(คน)

ภาษาไทย

รหัส
สาขา
วิชา

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วุฒิผู้สมัคร

ม.6 วิทย์ - คณิต
ปวช. กลุ่มวิชาเครื่องกล

x

x

x

x

x

x

ม.6 วิทย์ - คณิต
ปวช. กลุ่มวิชาเครื่องกลหรือ
เทียบเท่า โดยผ่านความ
เห็นชอบของภาควิชา
ม.6 ทุกสาขาวิชา
ปวช. ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม

1. x หมายถึง วิชาที่ใช้พิจารณาในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกาหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการปกติ ค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท
3. ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ระดับชั้น ม.4 – ม.6) ไม่น้อยกว่า 2.0
4. ผู้สมัครวุฒิ ปวช. จะพิจารณาจากผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (ระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 – ปวช.ปีที่ 3) ไม่น้อยกว่า 2.00
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กลับหน้าสารบัญ
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร (ต่อ)

หมายเหตุ

15

03212

15

คณิตศาสตร์ 2 (พื้นฐาน)

เคมี

ฟิสิกส์

คณิตศาสตร์ 1
(พื้นฐาน + เพิ่มเติม)

x

ภาษาอังกฤษ

x

ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์
ความถนัดทาง
วิศวกรรมศาสตร์

ความถนัดทางคณิตศาสตร์

03212

ความถนัดทั่วไป

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
5
03112
การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและ
สารสนเทศ (IPTM)
5
03112
การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและ
สารสนเทศ (IPTM)

วิทยาศาสตร์

จานวน
O-NET
GAT
PAT
วิชาสามัญ 9 วิชา
รับ
01 02 03 04 05 85 71 72 73 29 39 49 59 89
(คน)
คณิตศาสตร์

รหัส
สาขา
วิชา

ภาษาอังกฤษ

จานวน
รับ
(คน)

ภาษาไทย

รหัส
สาขา
วิชา

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วุฒิผู้สมัคร

ม.6 วิทย์ - คณิต/
ศิลป์ - คานวณ
ปวช.ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม หรือประเภทวิชา
เกษตรกรรม/อุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ/สาขางานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ/สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. x หมายถึง วิชาที่ใช้พิจารณาในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกาหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการปกติ ค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท
3. ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ระดับชั้น ม.4 – ม.6) ไม่น้อยกว่า 2.0
4. ผู้สมัครวุฒิ ปวช. จะพิจารณาจากผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (ระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 – ปวช.ปีที่ 3) ไม่น้อยกว่า 2.00

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ

x

x

x

x

x

x

เคมี

x

วิชาสามัญ 9 วิชา
39 49 59

ฟิสิกส์

ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

x

วุฒิผู้สมัคร

คณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)

ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ความถนัดทั่วไป

29

02

วิทยาศาสตร์

05

73

01

คณิตศาสตร์

O-NET
03 04

วิชาที่ใช้พิจารณา
GAT
PAT
85
71 72

ภาษาอังกฤษ

โครงการสมทบพิเศษ
รหัส จานวน
สาขา
รับ
วิชา
(คน)

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการปกติ
รหัส จานวน
สาขา
รับ
วิชา
(คน)

ภาษาไทย

หลักสูตร/สาขาวิชา

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

8. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

วิทยาการสารสนเทศเพื่อ
07101
เศรษฐกิจดิจิทัล
(I-BIT) (หลักสูตรนานาชาติ)

40

-

-

ม.6 หรือเทียบเท่าที่
เรียนทาง วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และ
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง
รวมกันไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต

หมายเหตุ 1. x หมายถึง วิชาที่ใช้พิจารณาในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกาหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เสียค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท
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กลับหน้าสารบัญ

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
40
06101
ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
30
การจัดการอุตสาหกรรม (IM) 06102
40
เทคโนโลยีเครื่องจักรกล
06103
การเกษตร (TA)
20
เทคโนโลยีเครื่องกลและ
06106

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)

ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

ความถนัดทางคณิตศาสตร์

73

วิชาสามัญ 9 วิชา
29 39 49 59

ความถนัดทั่วไป

05

วุฒิผู้สมัคร

x

x

ม.6 ทุกสาขา

x
x

x
x

x
x

ม.6 วิทย์ - คณิต

เคมี

x

ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์

01

O-NET
02 03 04

วิชาที่ใช้พิจารณา
GAT
PAT
85
71 72

คณิตศาสตร์

โครงการสมทบพิเศษ
รหัส จานวน
สาขา
รับ
วิชา
(คน)

ภาษาอังกฤษ

โครงการปกติ
รหัส จานวน
สาขา
รับ
วิชา
(คน)

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หลักสูตร/สาขาวิชา

ภาษาไทย

9. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

x

x

x

ม.6 วิทย์ - คณิต/
ศิลป์ - คานวณ

x

x

x

ม.6 ทุกสาขา

กระบวนการผลิต (MM)*

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
60
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
06104
และบริหารงานก่อสร้าง(CA)
ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
10
วิศวกรรมสารสนเทศและ 06105

เครือข่าย (INE) *
หมายเหตุ

x

x

x

x

ม.6 วิทย์ - คณิต/
ศิลป์ - คานวณ

1. x หมายถึง วิชาที่ใช้พิจารณาในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกาหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม โครงการปกติ ค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

442/1043

กลับหน้าสารบัญ

หมายเหตุ

ภาษาอังกฤษ

x
x

ม.6 วิทย์ - คณิต
ม.6 วิทย์ – คณิต และเป็นผู้
ที่สอบผ่านค่าย สอวน.

-

-

x

x

x

-

-

x
x

x
x

x
x

-

-

x
x
x

x
x
x

x
x
x

ม.6 วิทย์ - คณิต
ม.6 วิทย์ – คณิต และเป็นผู้
ที่สอบผ่านค่าย สอวน.
ม.6 วิทย์ – คณิต
ม.6 วิทย์ – คณิต และเป็นผู้
ที่สอบผ่านค่าย สอวน.
ม.6 วิทย์ - คณิต
ม.6 วิทย์ – คณิต และเป็นผู้
ที่สอบผ่านค่าย สอวน.

เคมี

x
x

ฟิสิกส์

ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

x
x

คณิตศาสตร์

ความถนัดทางคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)

73

วิชาสามัญ 9 วิชา
29 39 49 59

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

วุฒิผู้สมัคร

ความถนัดทั่วไป

05

วิชาที่ใช้พิจารณา
GAT
PAT
85
71 72

-

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
60
วิทยาศาสตร์การอาหาร
05101
5
และการจัดการ (FSM)

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (IPD)
40
- แขนงวิชาการออกแบบและ 05102
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและ
5
บรรจุภัณฑ์ (HBPD)
40
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการ
05104
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
5
และความงาม (FPPD)
60
วิทยาศาสตร์การอาหาร
05103
5
และโภชนาการ (FSN)

01

O-NET
02 03 04

วิทยาศาสตร์

โครงการสมทบพิเศษ
รหัส จานวน
สาขา
รับ
วิชา
(คน)

ภาษาอังกฤษ

โครงการปกติ
รหัส จานวน
สาขา
รับ
วิชา
(คน)

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หลักสูตร/สาขาวิชา

ภาษาไทย

10. คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

1. x หมายถึง วิชาที่ใช้พิจารณาในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกาหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นนั้ นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร โครงการปกติ ค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

443/1043

กลับหน้าสารบัญ

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
การจัดการอุตสาหกรรมการ 17101
320
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
(TH)
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
และการค้า (IBT)
หมายเหตุ

17102

320

-

x

x

เคมี

x

ฟิสิกส์

-

วุฒิผู้สมัคร

คณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)

x

ภาษาอังกฤษ

x

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

x

ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

-

73

วิชาสามัญ 9 วิชา
29 39 49 59

ความถนัดทางคณิตศาสตร์

05

วิชาที่ใช้พิจารณา
GAT
PAT
85
71 72

ความถนัดทั่วไป

01

O-NET
02 03 04

คณิตศาสตร์

โครงการสมทบพิเศษ
รหัส จานวน
สาขา
รับ
วิชา
(คน)

ภาษาอังกฤษ

โครงการปกติ
รหัส จานวน
สาขา
รับ
วิชา
(คน)

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หลักสูตร/สาขาวิชา

ภาษาไทย

11. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

ม.6 ทุกสาขา หรือ ปวช.
ประเภทวิชาพณิชยการ/
คหกรรม/อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
ม.6 ทุกสาขา หรือ ปวช.
ประเภทวิชาพณิชยการ/
สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจ

1. x หมายถึง วิชาที่ใช้พิจารณาในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกาหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับ การพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ โครงการปกติ ค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

444/1043

กลับหน้าสารบัญ

หมายเหตุ

คณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)

ภาษาอังกฤษ

x

x

x

x

x

x

x

x

ม.6 วิทย์ - คณิต

-

x

x

x

x

x

x

x

x

ม.6 วิทย์ - คณิต

เคมี

-

ฟิสิกส์

ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

-

ความถนัดทางคณิตศาสตร์

50

ความถนัดทั่วไป

13102

73

วิชาสามัญ 9 วิชา
29 39 49 59

วิทยาศาสตร์

เคมีและสิ่งแวดล้อม
(ICPE)
เทคโนโลยีพลังงานและการ
จัดการ (ETAM)

05

วุฒิผู้สมัคร

คณิตศาสตร์

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
50
กระบวนการอุตสาหกรรม 13101

01

O-NET
02 03 04

วิชาที่ใช้พิจารณา
GAT
PAT
85
71 72

ภาษาอังกฤษ

โครงการสมทบพิเศษ
รหัส จานวน
สาขา
รับ
วิชา
(คน)

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการปกติ
รหัส จานวน
สาขา
รับ
วิชา
(คน)

ภาษาไทย

หลักสูตร/สาขาวิชา

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

12. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง

1. x หมายถึง วิชาที่ใช้พิจารณาในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกาหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการปกติ ค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

445/1043

กลับหน้าสารบัญ

ภาษาอังกฤษ

เคมี

ความถนัดทาง
วิศวกรรมศาสตร์

ฟิสิกส์

73

วิชาสามัญ 9 วิชา
29 39 49 59
คณิตศาสตร์ 1
(พื้นฐาน + เพิ่มเติม)

71

PAT
72
ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

x
x

วุฒิผู้สมัคร

ความถนัดทางคณิตศาสตร์

x
x

05

GAT
85

ความถนัดทั่วไป

01

O-NET
02 03 04

วิทยาศาสตร์

จานว
น
รับ
(คน)

วิชาที่ใช้พิจารณา

คณิตศาสตร์

รหัส
สาขา
วิชา

โครงการสมทบ
พิเศษ
รหัส จานวน
สาขา
รับ
วิชา
(คน)

ภาษาอังกฤษ

โครงการปกติ

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หลักสูตร/สาขาวิชา

จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง

ภาษาไทย

13. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง

เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ (IAet)
- แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุม
12101 10
- แขนงวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
12102 10
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
เทคโนโลยีวิศวกรรม
12105 10
กระบวนการเคมี (Cpet)
เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต (MPet)
- แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
12106 10
- แขนงวิชาวิศวกรรมโลหะการ
12107 10
เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
12108 10
และโลจิสติกส์ (ILet)
หมายเหตุ

x
x

ม.6 วิทย์ – คณิต
หรือเทียบเท่า

x

ม.6 วิทย์ – คณิต
หรือเทียบเท่า
ม.6 วิทย์ – คณิต
หรือเทียบเท่า

x
x
x

ม.6 วิทย์ – คณิต
หรือเทียบเท่า

1. x หมายถึง วิชาที่ใช้พิจารณาในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกาหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ (IAet) และสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (ILet)
ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ระดับชั้น ม.4 – ม.6) ไม่น้อยกว่า 2.70
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

446/1043

กลับหน้าสารบัญ

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
20
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
14101

(BCom)
การบัญชี (BAcc)
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
และโลจิสติกส์ (BIBLA)
หมายเหตุ

14102
14103

60
80

-

วุฒิผู้สมัคร

คณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)

ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์

73
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

05

วิชาสามัญ 9 วิชา
29 39 49 59

ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

01

O-NET
02 03 04

วิชาที่ใช้พิจารณา
GAT
PAT
85
71 72

x

x

ม.6 ทุกสาขา

-

x
x

x
x

x
x

x
x

ม.6 ทุกสาขา
ม.6 ทุกสาขา

เคมี

x

ฟิสิกส์

x

ความถนัดทางคณิตศาสตร์

-

ความถนัดทั่วไป

คณิตศาสตร์

โครงการสมทบพิเศษ
รหัส จานวน
สาขา
รับ
วิชา
(คน)

ภาษาอังกฤษ

โครงการปกติ
รหัส จานวน
สาขา
รับ
วิชา
(คน)

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หลักสูตร/สาขาวิชา

จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง

ภาษาไทย

14. คณะบริหารธุรกิจ

1. x หมายถึง วิชาที่ใช้พิจารณาในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกาหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
2. คณะบริหารธุรกิจ โครงการปกติ ค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท
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วิธีการคัดเลือก
วิธีการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะพิจารณาจากผลคะแนนการสอบ O-NET และหรือ GAT/PAT และหรือวิชา
สามั ญ 9 วิชา และหรือผลคะแนนเฉลี่ ยสะสม ที่ คณะ/วิทยาลั ย/สาขาวิ ชากาหนด (ผู้ สมัครต้ องมี ผลคะแนนสอบครบทุ กวิชา
ที่สาขาวิชากาหนดสาหรับการพิจารณาในแต่ละสาขาวิชา) และหรือผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย - GPA) ที่คณะกาหนด
(ถ้ามี)
เกณฑ์การพิจารณาสาหรับผูท้ สี่ อบคัดเลือกได้
เกณฑ์การพิจารณาสาหรับผู้ทสี่ อบคัดเลือกได้ จะพิจารณาจาก
1. การสอบสัมภาษณ์
2. ผลคะแนนการทดสอบทางการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน O-NET และหรือ GAT/PAT และหรือวิ ชาสามั ญ 9 วิ ชา ที่ คณะ/
วิทยาลัย/สาขาวิชากาหนด (ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาที่สาขาวิชากาหนดสาหรับการพิจารณาในแต่ละสาขาวิชา)
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย - GPA) (ถ้ามี)
4. ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร เป็นผู้สาเร็จการศึกษา และมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ทางการศึกษาของผูส้ มัครตรงตามที่ระบุไว้ในแต่ละสาขาวิชา
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
ที่ตั้ง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีสถานที่จัดการเรียนการสอน 2 แห่ง คือ
1.1 พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งอยู่เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 10520 หมายเลขโทรศัพท์ 02-3298000 www.reg.kmitl.ac.th
1.2 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตั้งอยู่เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 6 ต าบลชุมโค อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160
www.chumphon.kmitl.ac.th

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบันฯ ได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและ
จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันฯ ที่มีอยู่แล้ว หรือจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
4. เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถานศึกษาใดๆ มาแล้วเพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระท าความผิดต่างๆ
5. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
6. จะต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าหรือร่วมกระท าทุจริตในการสอบคัดเลือกทุกประเภท
7. ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหนี้สินผูกพันกับสถาบัน

คุณสมบัติเฉพาะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)
2. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม
องค์ประกอบวิชาและค่าน้้าหนักของแต่ละสาขาวิชา
ค่าน้้าหนัก (%)
ล้าดับที่

สาขาวิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
วิศวกรรมโทรคมนาคม
2
วิศวกรรมไฟฟ้า
3
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
4
วิศวกรรมเคมี
5
วิศวกรรมปิโตรเคมี
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ล้าดับที่

สาขาวิชา

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอาหาร
วิศวกรรมขนส่งทางราง
วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวัสดุ
วิศวกรรมโยธา (นานาชาติ)
วิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)
วิศวกรรมการวัดคุม
วิศวกรรมระบบควบคุม
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมสารสนเทศ
วิศวกรรมอัตโนมัติ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ)
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการ (นานาชาติ)
วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)
วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (นานาชาติ)
วิศวกรรมไฟฟ้า (นานาชาติ)
วิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ)
วิศวกรรมพลังงาน (นานาชาติ)
วิศวกรรมการเงิน (นานาชาติ)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)

ค่าน้้าหนัก (%)
GAT
PAT 1 PAT 3
ความถนัดทั่วไป คณิต
วิศว
20
30
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30
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20
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20
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20
30
50
20
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20
40
40

หมายเหตุ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) ต้องมีคะแนนสอบ GAT/PAT ขั้นต่ าดังนี้
- GAT ตอนที่ 2 (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 60% และ
- PAT 1
ไม่น้อยกว่า 30%
การสอบสัมภาษณ์
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. สถานที่สอบ
สัมภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องชาระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จ านวนเงิน
25,000 บาท / ภาคการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
จ านวนเงิน
90,000 บาท / ภาคการศึกษา
สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จ านวนเงิน 150,000 บาท / ภาคการศึกษา
สาขาวิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
จ านวนเงิน 120,000 บาท / ภาคการศึกษา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ
1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการศึกษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อื่นตามกระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่า

องค์ประกอบวิชาและค่าน้้าหนักของแต่ละสาขาวิชา
ค่าน้้าหนัก (%)
ล้าดับที่
1.

คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ

GAT
ความถนัดทั่วไป
40

PAT4
ความถนัดทางสถาปัตย์
60

สาขาวิชาจิตรกรรมและมีเดียอาตส์ สาขาวิชาประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม สาขาวิชาภาพพิมพ์
และอิลลัสเตชั่น
1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการศึกษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
อื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่าโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00
องค์ประกอบวิชาและค่าน้้าหนักของแต่ละสาขาวิชา
ล้าดับที่

คณะ/สาขาวิชา

1.

สาขาวิชาจิตรกรรมและมีเดียอาตส์
สาขาวิชาประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม
สาขาวิชาภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น
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การสอบสัมภาษณ์
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. สถานที่สอบ
สัมภาษณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องชาระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
1. ส าเร็จการศึกษา หรือ กาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือ
2. ส าเร็จการศึกษา หรือ กาลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
- เทคนิคสถาปัตยกรรม
- สถาปัตยกรรมไทย
- เขียนแบบสถาปัตยกรรม
- เขียนแบบก่อสร้าง
- ก่อสร้าง
- ออกแบบตกแต่ง
- ตกแต่งภายใน
- ศิลปกรรม
- ออกแบบนิทศศิลป์
- ออกแบบ
- การพิมพ์
- พาณิชย์ศิลป์
- วิจิตรศิลป์
- อื่นๆที่มีพื้นฐานทางศิลปะ สถาปัตยกรรม ออกแบบ ก่อสร้าง หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
สาขาวิชาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
1. ส าเร็จการศึกษา หรือ กาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือ
2. ส าเร็จการศึกษา หรือ กาลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
- เทคนิคสถาปัตยกรรม
- สถาปัตยกรรมไทย
- เขียนแบบสถาปัตยกรรม
- เขียนแบบก่อสร้าง
- ก่อสร้าง
- ออกแบบตกแต่ง
- ตกแต่งภายใน
- ศิลปกรรม
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- ออกแบบนิทศศิลป์
- ออกแบบ
- การพิมพ์
- พาณิชย์ศิลป์
- วิจิตรศิลป์
- อื่นๆที่มีพื้นฐานทางศิลปะ สถาปัตยกรรม ออกแบบ ก่อสร้าง หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
สาขาวิชาครุศาสตร์การออกแบบ
1. ส าเร็จการศึกษา หรือ กาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือ
2. ส าเร็จการศึกษา หรือ กาลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
- เทคนิคสถาปัตยกรรม
- สถาปัตยกรรมไทย
- เขียนแบบสถาปัตยกรรม
- เขียนแบบก่อสร้าง
- ก่อสร้าง
- ออกแบบตกแต่ง
- ตกแต่งภายใน
- ศิลปกรรม
- ออกแบบนิทศศิลป์
- ออกแบบ
- การพิมพ์
- พาณิชย์ศิลป์
- วิจิตรศิลป์
- อื่นๆที่มีพื้นฐานทางศิลปะ สถาปัตยกรรม ออกแบบ ก่อสร้าง หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม
1. ส าเร็จการศึกษา หรือ กาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต
2. ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) สาขาวิชาดังต่อไปนี้
- อิเล็กทรอนิกส์
- อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
- โทรคมนาคม
- คอมพิวเตอร์
- เทคนิคคอมพิวเตอร์
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ไฟฟ้าก าลัง
หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร
1. ส าเร็จการศึกษา หรือ กาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต
2. ส าเร็จการศึกษา หรือ กาลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ในสาขาวิชาเกษตรกรรม
หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

องค์ประกอบวิชาและค่าน้้าหนักของแต่ละสาขาวิชา
ค่าน้้าหนัก (%)
ล้าดับที่

1.
2.
3.
4.
5.

คณะ/สาขาวิชา

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาการออกแบบ
สภาพแวดล้อมภายใน
สาขาวิชาครุศาสตร์การออกแบบ
สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม
สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร

GAT
ความถนัด
ทั่วไป

PAT 2
วิทย์

PAT 3
วิศว

PAT 4
PAT 5
สถาปัตย์ ความถนัดทาง
วิชาชีพครู

20
20

-

-

40
40

40
40

20
20
20

40

40
-

40
-

40
40
40

การสอบสัมภาษณ์
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. สถานที่สอบสัมภาษณ์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องชาระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1. รับผู้ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ สมัครได้ทุกสาขาวิชา ส่วนแผนการเรียนศิลป์-ค านวณ สมัครได้เฉพาะ 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์เกษตร
ส่วนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย 5 กลุ่มวิชาเอกดังนี้ พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยาโรคพืช
ปฐพีวิทยา
หมายเหตุ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เลือกกลุ่มวิชาเอกหลังจากผ่านการเข้ามาศึกษาแล้วโดยจะพิจารณา
จากเกรดเฉลี่ยของภาคการศึกษาแรกในชั้นปีที่ 1
องค์ประกอบวิชาและค่าน้้าหนักของแต่ละสาขาวิชา

ล้าดับที่

1.
2.
3.
4.
5.

คณะ/สาขาวิชา

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร

GAT 85
ความถนัด
ทั่วไป
20
20
20
20
20

ค่าน้้าหนัก (%)
PAT 1
PAT 2
ความถนัด
ความถนัด
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
50
30
50
30
50
30
50
30
50
30

การสอบสัมภาษณ์
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. สถานที่สอบ
สัมภาษณ์ อาคารเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องชาระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
คณะวิทยาศาสตร์
1. รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (เฉพาะสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาจุล
ชีววิทยาอุตสาหกรรม สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์)
2. รับผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนศิลป์ –
ค านวณ (เฉพาะสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
องค์ประกอบวิชาและค่าน้้าหนักของแต่ละสาขาวิชา

ล้าดับที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คณะ/สาขาวิชา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
สาขาวิชาสถิติประยุกต์

ค่าน้้าหนัก (%)
GAT
PAT 1
PAT 2
ความถนัด
ความถนัด
ความถนัด
ทั่วไป
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
20
50
30
20
50
30
20
30
50
20
30
50
20
30
50
20
30
50
20
30
50
20
30
50

การสอบสัมภาษณ์
ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. สถานที่สอบ
สัมภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องชาระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า
2.50 (กรณีส าเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา)
องค์ประกอบวิชาและค่าน้้าหนักของแต่ละสาขาวิชา

ล้าดับที่
1.
2.
3.

คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

ค่าน้้าหนัก (%)
GAT
PAT 1
ความถนัดทั่วไป คณิตศาสตร์
40
40
40

60
60
60

การสอบสัมภาษณ์
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. สถานที่สอบสัมภาษณ์
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องชาระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จ านวนเงิน
32,000 บาท / ภาคการศึกษา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
จ านวนเงิน
70,000 บาท / ภาคการศึกษา

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ สมัครได้ทุก
สาขาวิชา ส าหรับแผนการเรียน ศิลป์ – ค านวณ สมัครได้เฉพาะ 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร เท่านั้น
องค์ประกอบวิชาและค่าน้้าหนักของแต่ละสาขาวิชา

ล้าดับที่
1.
2.
3.

คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร

ค่าน้้าหนัก (%)
GAT
PAT 1
ความถนัดทั่วไป
คณิต
20
20
20

20
20
30

PAT 2
วิทย์
60
60
50

การสอบสัมภาษณ์
ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. สถานที่สอบ
สัมภาษณ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคารเจ้าคุณทหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องชาระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 21,000 บาท และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
คณะการบริหารและจัดการ
1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 2.50 ขึ้นไป โดยใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา และศึกษาใน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนศิลป์ – ค านวณ
องค์ประกอบวิชาและค่าน้้าหนักของแต่ละสาขาวิชา

ล้าดับที่

คณะ/สาขาวิชา

ค่าน้้าหนัก (%)
GAT
PAT1
ความถนัดทั่วไป
คณิต

1.

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

50

50

2.

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ

50

50

การสอบสัมภาษณ์
ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. สถานที่สอบ
สัมภาษณ์ อาคารศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ โซน C สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องชาระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
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กลับหน้าสารบัญ
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
องค์ประกอบวิชาและค่าน้้าหนักของแต่ละสาขาวิชา

ล้าดับที่
1.

คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน

ค่าน้้าหนัก (%)
GAT
PAT1
ความถนัดทั่วไป
คณิต
20

30

PAT2
วิทย์
50

การสอบสัมภาษณ์
ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สถานที่
สอบสัมภาษณ์ อาคารศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ห้อง C101-104 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องชาระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
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กลับหน้าสารบัญ
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

องค์ประกอบวิชาและค่าน้้าหนักของแต่ละสาขาวิชา

ล้าดับที่
1.

คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต

PAT 1
คณิต
30

ค่าน้้าหนัก (%)
PAT 2
วิทย์
30

PAT 3
วิศว
40

การสอบสัมภาษณ์
ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สถานที่สอบ
สัมภาษณ์ห้องอินทนิล 1 ชั้น 4 อาหารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษาฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องชาระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 21,000 บาท และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
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กลับหน้าสารบัญ
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
1. สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ รับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่ กพ. รับรอง
2. สาขาการจัดการโลจิสติกส์ รับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน
หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่ กพ. รับรอง
องค์ประกอบวิชาและค่าน้้าหนักของแต่ละสาขาวิชา

ล้าดับที่

สาขาวิชา

1
2

สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ค่าน้้าหนัก (%)
GAT
PAT 1
ความถนัด
ภาษา คณิต
ทั่วไป
อังกฤษ
20
30
20
40
40

PAT 3
วิศว
50
-

การสอบสัมภาษณ์
สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 11 พฤษภาคม
2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. โดยผู้ที่สัมภาษณ์จะต้องมีใบรับรองผลการตรวจร่างกาย เวชศาสตร์การบิน สถานที่สอบ
สัมภาษณ์ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา
09.30 - 12.00 น. สถานที่สอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องชาระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 90,000 บาท และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
• เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ต้องช าระค่าเรียกเก็บซึ่งจ่ายให้โดยตรงกับสถาบันการ
บินเอเซีย (AAA) ภาคการศึกษาละ 350,000 บาท และค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมการ
บินและนักบินพาณิชย์ ภาคการศึกษาละ 90,000 บาท
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กลับหน้าสารบัญ
วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
1. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) หรือเทียบเท่า ในปี
การศึกษา 2561 และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ 2.75 หรือเป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) หรือเทียบเท่า และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 6
ภาคเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ 2.75
2. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม
องค์ประกอบวิชาและค่าน้้าหนักของแต่ละสาขาวิชา
ค่าน้้าหนัก (%)
ล้าดับที่
1

สาขาวิชา
วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม

GAT
ความถนัดทั่วไป
20

PAT 1
คณิตศาสตร์
30

PAT 3
วิศวกรรมศาสตร์
50

การสอบสัมภาษณ์
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. สถานที่สอบ
สัมภาษณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ (ตึก HM) ชั้น 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องชาระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 80,000 บาท และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
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กลับหน้าสารบัญ
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ผู้สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเกษตร สาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมพลังงาน แผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
1.2 ผู้สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผนการเรียนสาย
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือ ศิลป์-ค านวณ
1.3 ผู้สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ า สัตวศาสตร์
และบริหารธุรกิจ รับสมัครทุกแผนการเรียน
องค์ประกอบวิชาและค่าน้้าหนักของแต่ละสาขาวิชา
ค่าน้ าหนัก (%)
ล าดับที่

คณะ/สาขาวิชา

GAT

PAT 1

PAT 3

ความถนัดทั่วไป

คณิต

วิศว

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
1

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

20

30

50

2

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเกษตร

20

30

50

3

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

20

30

50

4

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ

20

30

50

5

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

20

30

50

ค่าน้ าหนัก (%)
ล าดับที่

คณะ/สาขาวิชา

GAT
ความถนัดทั่วไป

PAT 1
คณิต

PAT 2
วิทย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
1

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช

20

30

50

2

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ า

20

30

50

3

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

20

30

50
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กลับหน้าสารบัญ

ค่าน้ าหนัก (%)
ล าดับที่

คณะ/สาขาวิชา

GAT
ความถนัดทั่วไป

PAT 1
คณิต

PAT 2
วิทย์

20

30

50

คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
1

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ค่าน้ าหนัก (%)
ล าดับที่

คณะ/สาขาวิชา

GAT
ความถนัดทั่วไป

PAT 1
คณิต

50

50

คณะการบริหารและจัดการ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
1

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

การสอบสัมภาษณ์
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00–12.00 น. ณ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องชาระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
• คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ว.ชุมพร)
จ านวนเงิน
20,000 บาท / ภาคการศึกษา
• คณะวิทยาศาสตร์ (ว.ชุมพร)
จ านวนเงิน
19,000 บาท / ภาคการศึกษา
• คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ว.ชุมพร)
จ านวนเงิน
15,000 บาท / ภาคการศึกษา
• คณะการบริหารและจัดการ (ว.ชุมพร)
จ านวนเงิน
16,000 บาท / ภาคการศึกษา
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กลับหน้าสารบัญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ทีต่ ้ัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตาบลสุรนารี อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีม า
รหัสไปรษณีย์ 30000 โทรศัพท์ 0-4422-3000 โทรสาร 0-4422-4070 เว็บไซต์ www.sut.ac.th มีเนื้อที่ 7,000 ไร่ ห่างจากใจกลางเมือง ประมาณ 15
กิโลเมตร เส้นทางการคมนาคมสะดวก มีรถโดยสารประจ าทางให้บริการจากตัวเมืองถึงภายในมหาวิทยาลัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับนักศึกษา : ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทรศัพท์ 0-4422-3014-5 และ 0-4422-3025-6
โทรสาร 0-4422-3010 เว็บไซต์ sutgateway.sut.ac.th

คุณสมบัติเฉพาะ :

รายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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สานักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
รหัสสาขาวิชา 01701110014
รหัสสาขาวิชา 01701110015
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร

คุณสมบัติเฉพาะ

เกณฑ์การคัดเลือก

เอกสารประกอบการสมัคร
ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการ
คัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กลับหน้าสารบัญ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
จานวนรับ : 30 คน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
จานวนรับ : 5 คน
1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ทสี่ าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
3. มีคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX) 2.50 ขึ้นไป
4. มีคะแนนวิชาสามัญที่จัดสอบโดย สทศ. ประจาปีการศึกษา 2562 ในรายวิชา คณิตศาสตร์1
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ
5. เป็นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
ผู้สมัครต้องสาเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ เท่านั้น โดย
กาหนดจานวนหน่วยกิตที่นักเรียนต้องศึกษาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานฯ คือ - คณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
- วิทยาศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
- ภาษาต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1. ผลการเรียน (GPAX)
2. ผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2562 ที่จัดสอบโดย สทศ. มีค่าน้าหนัก
ของแต่ละรายวิชา ดังนี้
สาขาวิชา/องค์ประกอบ
ค่าน้ าหนัก(%)
คณิตศาสตร์1
20
ฟิสิกส์
20
เคมี
20
ชีววิทยา
20
ภาษาอังกฤษ
20
ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จะพิจารณา
คัดเลือกจากผู้ที่มีคะแนนรวม 5 รายวิชา (คะแนนที่คิดค่าน้าหนักแล้ว) ตั้ งแต่ 25 คะแนนขึ้นไป
แล้วพิจารณาเรียงล าดับคะแนนตามจ านวนรับ
3. การสอบสัมภาษณ์
ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่มี
คะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX) 2.50 ขึ้นไป ตั้งแต่ ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา
ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบ สั ม ภาษณ์ ใน วั น ที่ 9 พ ฤษ ภ าคม 2562 ที่ เ ว็ บ ไซต์
www.mytcas.com/TCAS62
สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
การรายงานตัว 08.00 น. สถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เอกสารที่ต้องนามาสอบสัมภาษณ์
1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่ http://sutgateway.sut.ac.th
2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย
3) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 6 ภาคเรียน
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์
www.mytcas.com/TCAS62
ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร. 044-223014-5 และ
044-223025-26 โทรสาร 044-223010 http://sutgateway.sut.ac.th

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ

สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
รหัสสาขาวิชา 01703010016 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
จานวนรับ : 30 คน
รหัสสาขาวิชา 01703010019 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
จานวนรับ : 30 คน
1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
3. มีคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX) 2.50 ขึ้นไป
4. มีคะแนนวิชาสามัญที่จัดสอบโดย สทศ. ประจาปีการศึกษา 2562 ในรายวิชาภาษาไทย
สังคมศึกษา คณิตศาสตร์1 ฟิสกิ ส์ เคมี ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ
5. เป็นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะ
ผู้สมัครต้องสาเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ เท่านั้น โดย
กาหนดจานวนหน่วยกิตที่นักเรียนต้องศึกษาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึ กษา
ขั้นพื้นฐานฯ คือ
- คณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
- วิทยาศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
- ภาษาต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผลการเรียน (GPAX)
2. ผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ ประจาปีการศึ กษา 2562 ที่จัดสอบโดย สทศ. มีค่าน้าหนัก
ของแต่ละรายวิชา ดังนี้
สาขาวิชา/องค์ประกอบ
ค่าน้ าหนัก(%)
ภาษาไทย
7
สังคมศึกษา
7
คณิตศาสตร์1
15
ฟิสิกส์
7
เคมี
20
ชีววิทยา
30
ภาษาอังกฤษ
14
3. การสอบสัมภาษณ์
เอกสารประกอบการสมัคร
ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่มี
คะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX) 2.50 ขึ้นไป ตั้งแต่ ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา
ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการ
ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบ สั ม ภาษณ์ ใน วั น ที่ 9 พ ฤษ ภ าคม 2562 ที่ เ ว็ บ ไซต์
คัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
www.mytcas.com/TCAS62
การสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
การรายงานตัว 08.00 น. สถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
เอกสารที่ต้องนามาสอบสัมภาษณ์
1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่ http://sutgateway.sut.ac.th
2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย
3) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 6 ภาคเรียน
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์
www.mytcas.com/TCAS62
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร. 044-223014-5 และ
044-223025-26 โทรสาร 044-223010 http://sutgateway.sut.ac.th
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
468/1043

กลับหน้าสารบัญ
สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
รหัสสาขาวิชา 01703010018 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
จานวนรับ : 30 คน
1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
3. มีคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX) 2.50 ขึ้นไป
4. มีคะแนนวิชาสามัญที่จัดสอบโดย สทศ. ประจาปีการศึกษา 2562 ในรายวิชาคณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์
เคมี ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ
5. เป็นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะ
ผู้สมัครต้องสาเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ เท่านั้น โดย
กาหนดจานวนหน่วยกิตที่นักเรียนต้องศึกษาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานฯ คือ
- คณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
- วิทยาศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
- ภาษาต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผลการเรียน (GPAX)
2. ผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2562 ที่จัดสอบโดย สทศ. มีค่าน้าหนัก
ของแต่ละรายวิชา ดังนี้
สาขาวิชา/องค์ประกอบ
ค่าน้ าหนัก(%)
คณิตศาสตร์1
25
ฟิสิกส์
20
เคมี
25
ชีววิทยา
20
ภาษาอังกฤษ
10
3. การสอบสัมภาษณ์
เอกสารประกอบการสมัคร
ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่มี
คะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX) 2.50 ขึ้นไป ตั้งแต่ ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา
ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการ
ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบ สั ม ภาษณ์ ใน วั น ที่ 9 พ ฤษ ภ าคม 2562 ที่ เ ว็ บ ไซต์
คัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
www.mytcas.com/TCAS62
การสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
การรายงานตัว 08.00 น. สถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เอกสารที่ต้องนามาสอบสัมภาษณ์
1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่ http://sutgateway.sut.ac.th
2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย
3) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 6 ภาคเรียน
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์
www.mytcas.com/TCAS62
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร. 044-223014-5 และ
044-223025-26 โทรสาร 044-223010 http://sutgateway.sut.ac.th
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

469/1043

กลับหน้าสารบัญ

สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
รหัสสาขาวิชา 01703080007 สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความ
จานวนรับ : 30 คน
ปลอดภัยด้านอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน
3. มีคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX) 2.75 ขึ้นไป
4. มีคะแนนวิชาสามัญที่จัดสอบโดย สทศ. ประจาปีการศึกษา 2562 ในรายวิชาคณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์
เคมี ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ
5. หากมีคะแนนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
1) TOEFL ไม่น้อยกว่า 460 (ITP), 61 (iBT), 123 (CBT)
2) IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 คะแนน
3) TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน
4) TU-GET ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน
5) SAT ตั้งแต่ 400 ขึ้นไป
6) CEFR ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป
7) ผลสอบอื่น ๆ หรือเทียบเท่าที่ส านักวิชาฯ รับรอง

คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก

เอกสารประกอบการสมัคร
ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการ
คัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์

6. เป็นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
1. ผลการเรียน (GPAX)
2. ผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2562 ที่จัดสอบโดย สทศ. มีค่าน้าหนักของ
แต่ละรายวิชา ดังนี้
สาขาวิชา/องค์ประกอบ
ค่าน้ าหนัก(%)
คณิตศาสตร์1
20
ฟิสิกส์
20
เคมี
20
ชีววิทยา
20
ภาษาอังกฤษ
20
3. คะแนนสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด (ถ้ามี)
4. การสอบสัมภาษณ์
ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่มี
คะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX) 2.75 ขึ้นไป ตั้งแต่ ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา
ป ระกาศราย ชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบ สั ม ภ าษ ณ์ ใน วั น ที่ 9 พ ฤ ษ ภ าคม 2562 ที่ เว็ บ ไซ ต์
www.mytcas.com/TCAS62
สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
การรายงานตัว 08.00 น. สถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
เอกสารที่ต้องนามาสอบสัมภาษณ์
1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่ http://sutgateway.sut.ac.th
2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย
3) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 6 ภาคเรียน

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com/TCAS62
ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร. 044-223014-5 และ
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ044-223025-26
TCAS62 รอบที่ 3 โทรสาร 044-223010 http://sutgateway.sut.ac.th
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ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
รหัสสาขาวิชา 01702010020
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร

คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก

เอกสารประกอบการสมัคร
ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการ
คัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กลับหน้าสารบัญ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
จานวนรับ : 10 คน
1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน
3. มีคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX) 2.50 ขึ้นไป
4. มีคะแนนวิชาสามัญที่จัดสอบโดย สทศ. ประจาปีการศึกษา 2562 ในรายวิชาภาษาไทย
สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์1 หรือ คณิตศาสตร์2
5. เป็นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
1. ผลการเรียน (GPAX)
2. ผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2562 ที่จัดสอบโดย สทศ. มีค่าน้าหนัก
ของแต่ละรายวิชา ดังนี้
สาขาวิชา/องค์ประกอบ
ค่าน้ าหนัก(%)
ภาษาไทย
20
สังคมศึกษา
20
คณิตศาสตร์1
30
คณิตศาสตร์2
ภาษาอังกฤษ
30
3. การสอบสัมภาษณ์
ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่มี
คะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX) 2.50 ขึ้นไป ตั้งแต่ ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา
ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบ สั ม ภาษณ์ ใน วั น ที่ 9 พ ฤษ ภ าคม 256 2 ที่ เ ว็ บ ไซต์
www.mytcas.com/TCAS62
สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
การรายงานตัว 08.00 น. สถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
เอกสารที่ต้องนามาสอบสัมภาษณ์
1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่ http://sutgateway.sut.ac.th
2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย
3) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 6 ภาคเรียน
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์
www.mytcas.com/TCAS62
ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร. 044-223014-5 และ
044-223025-26 โทรสาร 044-223010 http://sutgateway.sut.ac.th

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ

สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต
รหัสสาขาวิชา 01702010021 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวนรับ : 15 คน
รหัสสาขาวิชา 01702010022 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
จานวนรับ : 5 คน
1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน
3. มีคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX) 2.50 ขึ้นไป
4. มีคะแนนวิชาสามัญที่จัดสอบโดย สทศ. ประจาปีการศึกษา 2562 ในรายวิชาภาษาไทย
สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์1 หรือ คณิตศาสตร์2
5. เป็นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผลการเรียน (GPAX)
2. ผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2562 ที่จัดสอบโดย สทศ. มีค่าน้าหนัก
ของแต่ละรายวิชา ดังนี้
สาขาวิชา/องค์ประกอบ
ค่าน้ าหนัก(%)
ภาษาไทย
25
สังคมศึกษา
20
คณิตศาสตร์1
30
คณิตศาสตร์2
ภาษาอังกฤษ
25
3. การสอบสัมภาษณ์
เอกสารประกอบการสมัคร
ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่มี
คะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX) 2.50 ขึ้นไป ตั้งแต่ ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา
ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการ
ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบ สั ม ภาษณ์ ใน วั น ที่ 9 พ ฤษ ภ าคม 2562 ที่ เ ว็ บ ไซต์
คัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
www.mytcas.com/TCAS62
การสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
การรายงานตัว 08.00 น. สถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
เอกสารที่ต้องนามาสอบสัมภาษณ์
1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่ http://sutgateway.sut.ac.th
2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย
3) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 6 ภาคเรียน
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์
www.mytcas.com/TCAS62
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร. 044-223014-5 และ
044-223025-26 โทรสาร 044-223010 http://sutgateway.sut.ac.th

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ

สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการบัณฑิต
รหัสสาขาวิชา 01702080001 สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) จานวนรับ : 30 คน
1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน
3. มีคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX) 2.75 ขึ้นไป
4. มีคะแนน (GPA) ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
5. มีคะแนนวิชาสามัญที่จัดสอบโดย สทศ. ประจาปีการศึกษา 2562 ในรายวิชาสังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์1 หรือ คณิตศาสตร์2
6. หากมีคะแนนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก

เอกสารประกอบการสมัคร
ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการ
คัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

1) TOEFL ไม่น้อยกว่า 460 (ITP), 61 (iBT), 123 (CBT)
2) IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 คะแนน
3) TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน
4) TU-GET ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน
5) SAT ตั้งแต่ 400 ขึ้นไป
6) CEFR ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป
7) ผลสอบอื่น ๆ หรือเทียบเท่าที่ส านักวิชาฯ รับรอง
7. เป็นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
1. ผลการเรียน (GPAX)
2. ผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2562 ที่จัดสอบโดย สทศ. มีค่าน้าหนักของ
แต่ละรายวิชา ดังนี้
สาขาวิชา/องค์ประกอบ
ค่าน้ าหนัก(%)
สังคมศึกษา
20
คณิตศาสตร์1
40
คณิตศาสตร์2
ภาษาอังกฤษ
40
3. คะแนนสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ถ( ้ามี)
4. การสอบสัมภาษณ์
ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่มีคะแนน
เฉลี่ยสะสม ตามที่สาขาวิชาก าหนด ตั้งแต่ ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา
ป ระก าศ ราย ชื่ อผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อ บ สั ม ภ าษ ณ์ ใน วั น ที่ 9 พ ฤ ษ ภ าค ม 2 562 ที่ เว็ บ ไซ ต์
www.mytcas.com/TCAS62
สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
การรายงานตัว 08.00 น. สถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
เอกสารที่ต้องนามาสอบสัมภาษณ์
1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่ http://sutgateway.sut.ac.th
2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย
3) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 6 ภาคเรียน
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com/TCAS62
ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร. 044-223014-5 และ 044223025-26 โทรสาร 044-223010 http://sutgateway.sut.ac.th
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กลับหน้าสารบัญ

สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
รหัสสาขาวิชา 01707010034 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
จานวนรับ : 150 คน
1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
3. มีคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX) 2.50 ขึ้นไป
4. มีคะแนนวิชาสามัญที่จัดสอบโดย สทศ. ประจาปีการศึกษา 2562 ในรายวิชาภาษาไทย
คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ
5. เป็นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผลการเรียน (GPAX)
2. ผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2562 ที่จัดสอบโดย สทศ. มีค่าน้าหนัก
ของแต่ละรายวิชา ดังนี้
สาขาวิชา/องค์ประกอบ
ค่าน้ าหนัก(%)
ภาษาไทย
10
คณิตศาสตร์1
30
ฟิสิกส์
30
เคมี
10
ภาษาอังกฤษ
20
จะพิ จ ารณาคั ด เลือ กจากผู้ ที่มี ค ะแนนรวม 5 รายวิชา(คะแนนที่ คิด ค่าน้ าหนั กแล้ว )
ตั้งแต่ 25 คะแนนขึ้นไป แล้วจะพิจารณาเรียงล าดับคะแนนตามจ านวนรับ
3. การสอบสัมภาษณ์
เอกสารประกอบการสมัคร
ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่มี
คะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX) 2.50 ขึ้นไป ตั้งแต่ ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา
ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการ
ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบ สั ม ภาษณ์ ใน วั น ที่ 9 พ ฤษ ภ าคม 2562 ที่ เ ว็ บ ไซต์
คัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
www.mytcas.com/TCAS62
การสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
การรายงานตัว 08.00 น. สถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
เอกสารที่ต้องนามาสอบสัมภาษณ์
1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่ http://sutgateway.sut.ac.th
2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย
3) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 6 ภาคเรียน
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์
www.mytcas.com/TCAS62
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร. 044-223014-5 และ
044-223025-26 โทรสาร 044-223010 http://sutgateway.sut.ac.th
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กลับหน้าสารบัญ

สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
รหัสสาขาวิชา 01707080014 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
จานวนรับ : 20 คน
1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
2. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยศาสตร์–คณิตศาสตร์
3. มีคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX) 3.00 ขึ้นไป
4. มี GPA กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ 3.00 ขึ้นไป
5. หากผู้ที่มีคะแนนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณา
เป็นกรณีพเิ ศษ
1) TOEFL ไม่น้อยกว่า 61 (TOEFL internet-based)
2) IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 คะแนน
3) TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน
4) TU-GET ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน
5) SAT ตั้งแต่ 400 ขึ้นไป
6) CEFR ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป
7) ผลสอบอื่น ๆ หรือเทียบเท่าที่ส านักวิชาฯ รับรอง
6. เป็นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผลการเรียน (GPAX)
3. คะแนนสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ถ( ้ามี)
2. การสอบสัมภาษณ์
เอกสารประกอบการสมัคร
ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่มี
คะแนนเฉลีย่ สะสมตามทีส่ าขาวิชาก าหนดตั้งแต่ ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา
ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการ
ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบ สั ม ภาษณ์ ใน วั น ที่ 9 พ ฤษ ภ าคม 2562 ที่ เ ว็ บ ไซต์
คัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
www.mytcas.com/TCAS62
การสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
การรายงานตัว 08.00 น. สถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
เอกสารที่ต้องนามาสอบสัมภาษณ์
1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่ http://sutgateway.sut.ac.th
2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย
3) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 6 ภาคเรียน
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์
www.mytcas.com/TCAS62
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร. 044-223014-5 และ
044-223025-26 โทรสาร 044-223010 http://sutgateway.sut.ac.th
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กลับหน้าสารบัญ

สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
รหัสสาขาวิชา 01707130034 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนอกเวลา)
จานวนรับ : 15 คน
1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
3. มีคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX) 2.50 ขึ้นไป
4. เป็นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผลการเรียน (GPAX)
2. การสอบสัมภาษณ์
เอกสารประกอบการสมัคร
ใบแสดงผลการเรียน ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.50 ของผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษา
ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการ
ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบ สั ม ภาษณ์ ใน วั น ที่ 9 พ ฤษ ภ าคม 2562 ที่ เ ว็ บ ไซต์
คัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
www.mytcas.com/TCAS62
การสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
การรายงานตัว 08.00 น. สถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
เอกสารที่ต้องนามาสอบสัมภาษณ์
1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่ http://sutgateway.sut.ac.th
2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย
3) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์
www.mytcas.com/TCAS62
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร. 044-223014-5 และ
044-223025-26 โทรสาร 044-223010 http://sutgateway.sut.ac.th
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กลับหน้าสารบัญ

สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
รหัสสาขาวิชา 01707130033 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนอกเวลา)
จานวนรับ : 15 คน
1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
3. มีคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX) 2.00 ขึ้นไป
4. เป็นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผลการเรียน (GPAX)
2. การสอบสัมภาษณ์
เอกสารประกอบการสมัคร
ใบแสดงผลการเรียน ทีม่ ีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.00 ของผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษา
ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการ
ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบ สั ม ภาษณ์ ใน วั น ที่ 9 พ ฤษ ภ าคม 2562 ที่ เ ว็ บ ไซต์
คัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
www.mytcas.com/TCAS62
การสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
การรายงานตัว 08.00 น. สถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
เอกสารที่ต้องนามาสอบสัมภาษณ์
1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่ http://sutgateway.sut.ac.th
2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย
3) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์
www.mytcas.com/TCAS62
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร. 044-223014-5
และ 044-223025-26 โทรสาร 044-223010 http://sutgateway.sut.ac.th
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กลับหน้าสารบัญ

สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
รหัสสาขาวิชา 01707220002 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรนอกเวลา) จานวนรับ : 5 คน
1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
2. เป็นผู้ทสี่ าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ
3. เป็นผู้ทสี่ าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างโยธา สาขาช่างก่อสร้าง สาขาช่างส ารวจ
และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. มีคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX) 2.75 ขึ้นไป
5. เป็นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผลการเรียน (GPAX)
2. การสอบสัมภาษณ์
เอกสารประกอบการสมัคร
ใบแสดงผลการเรียน ทีม่ ีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.75 ของผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษา
ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการ
ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบ สั ม ภาษณ์ ใน วั น ที่ 9 พ ฤษ ภ าคม 2562 ที่ เ ว็ บ ไซต์
คัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
www.mytcas.com/TCAS62
การสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
การรายงานตัว 08.00 น. สถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
เอกสารที่ต้องนามาสอบสัมภาษณ์
1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่ http://sutgateway.sut.ac.th
2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย
3) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์
www.mytcas.com/TCAS62
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร. 044-223014-5 และ
044-223025-26 โทรสาร 044-223010 http://sutgateway.sut.ac.th

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

478/1043

กลับหน้าสารบัญ
สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
รหัสสาขาวิชา 01707220001 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรนอกเวลา) จานวนรับ : 5 คน
1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
2. เป็นผู้ทสี่ าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างโยธา สาขาช่างก่อสร้าง สาขาช่างส ารวจ และ
สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. มีคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX) 2.75 ขึ้นไป
5. เป็นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผลการเรียน (GPAX)
2. การสอบสัมภาษณ์
เอกสารประกอบการสมัคร
ใบแสดงผลการเรียน ทีม่ ีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.75 ของผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษา
ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการ
ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบ สั ม ภาษณ์ ใน วั น ที่ 9 พ ฤษ ภ าคม 2562 ที่ เ ว็ บ ไซต์
คัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
www.mytcas.com/TCAS62
การสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
การรายงานตัว 08.00 น. สถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
เอกสารที่ต้องนามาสอบสัมภาษณ์
1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่ http://sutgateway.sut.ac.th
2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย
3) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์
www.mytcas.com/TCAS62
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร. 044-223014-5 และ
044-223025-26 โทรสาร 044-223010 http://sutgateway.sut.ac.th
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สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
รหัสสาขาวิชา 01710010006
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร

คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก

เอกสารประกอบการสมัคร
ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการ
คัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กลับหน้าสารบัญ
กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
จานวนรับ : 80 คน
1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
3. มีคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX) 2.50 ขึ้นไป
4. มีคะแนนวิชาสามัญที่จัดสอบโดย สทศ. ประจาปีการศึกษา 2562 ในรายวิชาภาษาไทย
สังคมศึกษา คณิตศาสตร์1 ฟิสกิ ส์ เคมี ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ
5. เป็นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
1. ผลการเรียน (GPAX)
2. ผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2562 ที่จัดสอบโดย สทศ. มีค่าน้าหนั ก
ของแต่ละรายวิชา ดังนี้
สาขาวิชา/องค์ประกอบ
ค่าน้ าหนัก(%)
ภาษาไทย
7
สังคมศึกษา
7
คณิตศาสตร์1
16
ฟิสิกส์
10
เคมี
20
ชีววิทยา
20
ภาษาอังกฤษ
20
ทั้งนี้จะพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่มีคะแนนรวม 7 รายวิชา (คะแนนที่คิดค่าน้าหนักแล้ว)
ตั้งแต่ 35 คะแนนขึ้นไปแล้วพิจารณาเรียงล าดับคะแนนตามจ านวนรับ
3. การสอบสัมภาษณ์
ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่มี
คะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX) 2.50 ขึ้นไป ตั้งแต่ ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา
ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบ สั ม ภาษณ์ ใน วั น ที่ 9 พ ฤษ ภ าคม 2562 ที่ เ ว็ บ ไซต์
www.mytcas.com/TCAS62
สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
การรายงานตัว 08.00 น. สถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
เอกสารที่ต้องนามาสอบสัมภาษณ์
1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่ http://sutgateway.sut.ac.th
2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย
3) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์
www.mytcas.com/TCAS62
ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร. 044-223014-5 และ
044-223025-26 โทรสาร 044-223010 http://sutgateway.sut.ac.th
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กลับหน้าสารบัญ

สานักวิชาพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
รหัสสาขาวิชา 01708070019 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
จานวนรับ : 5 คน
1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
3. มีคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX) 2.75 ขึ้นไป
4. มีคะแนน (GPA) กลุม่ สาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา และ
ภาษาไทย ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
5. มีคะแนนวิชาสามัญที่จัดสอบโดย สทศ. ประจาปีการศึกษา 2562 ในรายวิชาภาษาไทย
สังคมศึกษา คณิตศาสตร์1 ฟิสกิ ส์ เคมี ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ
6. เป็นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
คุณสมบัติเฉพาะ
1.1 ควรมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
1.2 ควรมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ระหว่าง 18 – 25
(ค่าดัชนีมวลกาย = น้ าหนักหน่วยเป็นกิโลกรัม หารด้วยส่วนสูงหน่วยเป็นเมตรยกกาลังสอง)
2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่สามารถจะรับราชการหรือเป็นพนักงานของรัฐได้
2.2 อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดการรับสมัคร
2.3 มีประวัติความประพฤติดี
2.4 ไม่อยู่ในเพศบรรพชิต นักบวช หรือนักพรต
2.5 มีการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ หรือผลงานวิชาการ เช่น การแข่งขันวิทยาศาสตร์ และ
การประชุ ม วิ ช าการ เป็ น ต้ น และการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
สาธารณประโยชน์
2.6 ไม่มีปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิต หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ดังต่อไปนี้
(1) ความพิการทางกายอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การประกอบวิชาชีพ
(2) ปั ญ หาทางจิ ตเวชขั้ นรุ นแรง ได้ แก่ โรคจิ ต (Psychosis) โรคประสาทรุ นแรง (Severe
neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial personality หรือ Borderline
personality โรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว (Bipolar disorder) รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ
อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ
(3) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและการประกอบวิชาชีพ อาทิ โรคเรื้อน โรคเท้าช้าง โรควัณโรคปอด เป็นต้น
(4) โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ เช่น
- โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้
- โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ
- โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทาให้เกิดพยาธิ สภาพต่ออวัยวะ
อย่างถาวร
- ภาวะไตวายเรื้อรัง
- โรคติดสารเสพติดให้โทษ
(5) ตาบอดสี
(6) ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
- สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ ากว่า6/24 ทั้งสองข้าง
- สายตาข้างดีต่ ากว่า6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
- ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
(7) หูหนวกหรือหูตึง (Threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติ ทาง
ประสาทและการได้ยิน (Sensory-neural hearing loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น
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กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การคัดเลือก

เอกสารประกอบการสมัคร
ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการ
คัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

(8) โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการคัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาจแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญ เฉพาะโรคตรวจ
เพิ่มเติมบางรายได้
1. ผลการเรียน (GPAX)
2. ผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2562 ที่จัดสอบโดย สทศ. มีค่าน้าหนัก
ของแต่ละรายวิชา ดังนี้
สาขาวิชา/องค์ประกอบ
ค่าน้ าหนัก(%)
ภาษาไทย
7
สังคมศึกษา
8
คณิตศาสตร์1
15
ฟิสิกส์
10
เคมี
20
ชีววิทยา
20
ภาษาอังกฤษ
20
จะต้องได้คะแนนวิชาชีววิทยาขั้นต่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 20, วิชาเคมี ร้อยละ 20 และ
วิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 30
3. การสอบสัมภาษณ์
ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่มี
คะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ตามที่ส านักวิชาก าหนดตั้งแต่ ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา
ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบ สั ม ภาษณ์ ใน วั น ที่ 9 พ ฤษ ภ าคม 2562 ที่ เ ว็ บ ไซต์
www.mytcas.com/TCAS62
สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
การรายงานตัว 08.00 น. สถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
เอกสารที่ต้องนามาสอบสัมภาษณ์
1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่ http://sutgateway.sut.ac.th
2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย
3) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 6 ภาคเรียน
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์
www.mytcas.com/TCAS62
ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร. 044-223014-5 และ
044-223025-26 โทรสาร 044-223010 http://sutgateway.sut.ac.th

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

482/1043

สานักวิชาทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
รหัสสาขาวิชา 01709100018 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

กลับหน้าสารบัญ
จานวนรับ : 5 คน

คุณสมบัตผิ ู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. อายุไม่น้อยกว่า 17 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
4. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.00 ขึ้นไป
5. มีคะแนน (GPA) ในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
6. มีคะแนน (GPA) ในกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ภาษาไทย ตัง้ แต่ 2.50 ขึ้นไป
7. มีคะแนนวิชาสามัญที่จัดสอบโดย สทศ. ประจ าปีการศึกษา 2562 ในรายวิชาคณิตศาสตร์1
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ
8. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะ

ต้องมีสุขภาพแข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยหรือตัว
นักศึกษาเอง อุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพทันตกรรม ดังต่อไปนี้
1. มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และหรือผู้อื่นเช่น โรคจิต (Psychotic
disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood disorders) โรคประสาทอย่างรุนแรง (Severe neurotic
disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality disorders) โดยเฉพาะบุคลิกต่อต้านสังคม
(Antisocial personality disorders หรือ Borderline personality disorders) รวมถึงปัญหา
ทางจิตเวชอื่น ๆ ที่มีความรุนแรงใกล้เคียงกัน อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตั ิงานและการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
2. เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิด
ความพิการอย่างถาวร เช่น โรคเรือ้ น โรคเท้าช้าง เป็นต้น อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการ
ปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
3. เป็นโรคไม่ตดิ ต่อหรือภาวะ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพทัน
ตกรรม
4. มีความพิการทางร่างกาย อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตั ิงานและการประกอบวิชาชีพทันตก
รรม
5. มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ก) มีภาวะตาพร่องสีทุกสี (total color blindness) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน
และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ข) ระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40 ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตั งิ านและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
6. มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 - 2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิ
เบล และความสามารถในการแยกแยะค าพูด S( peech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ
70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (Sensorineural hearing loss)
7. โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ทั้งนี้อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญในแต่ละ
กรณีตรวจเพิ่มเติมได้
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เอกสารประกอบการสมัคร
ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการ
คัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กลับหน้าสารบัญ

1. ผลการเรียน (GPAX)
2. ผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2562 ที่จัดสอบโดย สทศ. มีค่าน้าหนักของแต่ละ
รายวิชา ดังนี้
สาขาวิชา/องค์ประกอบ
ค่าน้ าหนัก(%)
คณิตศาสตร์1
20
ฟิสิกส์
20
เคมี
20
ชีววิทยา
20
ภาษาอังกฤษ
20
คะแนนรวมทุกรายวิชาที่คิดค่าน้ าหนักแล้วต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30
3. การสอบสัมภาษณ์
ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่มีคะแนน
เฉลี่ยสะสมตามทีส่ าขาวิชาก าหนด ตั้งแต่ ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา
ป ร ะ ก า ศ ร า ย ชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อ บ สั ม ภ า ษ ณ์ ใน วั น ที่ 9 พ ฤ ษ ภ าค ม 2 5 6 2 ที่ เว็ บ ไซ ต์
www.mytcas.com/TCAS62
สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
การรายงานตัว 08.00 น. สถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
เอกสารที่ต้องนามาสอบสัมภาษณ์
1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่ http://sutgateway.sut.ac.th
2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย
3) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 6 ภาคเรียน
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์
www.mytcas.com/TCAS62
ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร. 044-223014-5 และ 044223025-26 โทรสาร 044-223010 http://sutgateway.sut.ac.th
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กลับหน้าสารบัญ

สำนักวิชำวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
รหัสสาขาวิชา 01707230001
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ (หลักสูตรนอกเวลา)
จำนวนรับ : 45 คน
1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
3. มีคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX) 2.50 ขึ้นไป
4. มีคะแนนวิชาสามัญที่จัดสอบโดย สทศ. ประจาปีการศึกษา 2562 ในรายวิชาภาษาไทย
คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ
5. เป็นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผลการเรียน (GPAX)
2. ผลการสอบข้อเขียนทักษะเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องมือ
3. ผลการสอบสัมภาษณ์
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ส าเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) หรือ (รบ.1) 1 ชุด
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ชุด
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
4. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) 1 ชุด
ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการ
ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 9 พฤษภำคม 2562 ที่เว็บไซต์
คัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
www.mytcas.com/TCAS62
การสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 11 พฤษภำคม 2562
กำรรำยงำนตัว 08.00 น. สถำนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
เอกสำรที่ต้องนำมำสอบสัมภำษณ์
1. แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่ http://sutgateway.sut.ac.th
2. บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย
3. ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 6 ภาคเรียน
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 พฤษภำคม 2562 ที่เว็บไซต์
www.mytcas.com/TCAS62
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร. 044-223014-5 และ
044-223025-26 โทรสาร 044-223010 http://sutgateway.sut.ac.th
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สำนักวิชำวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
รหัสสาขาวิชา 01707230002
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ (หลักสูตรนอกเวลา)
จำนวนรับ : 15 คน
1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า (ปวส.)
แผนการเรียนสาขาวิชาช่างกล เครื่องกล ช่างไฟฟ้าก าลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอุตสาหกรรม
ช่างกลโรงงาน หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX) 2.00 ขึ้นไป
4. เป็นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผลการเรียน (GPAX)
2. ผลการสอบข้อเขียนทักษะเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องมือ
3. ผลการสอบสัมภาษณ์
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ส าเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) หรือ (รบ.1) 1 ชุด
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ชุด
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
4. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) 1 ชุด
ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการ
ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 9 พฤษภำคม 2562 ที่เว็บไซต์
คัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
www.mytcas.com/TCAS62
การสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 11 พฤษภำคม 2562
กำรรำยงำนตัว 08.00 น. สถำนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
เอกสำรที่ต้องนำมำสอบสัมภำษณ์
1. แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่ http://sutgateway.sut.ac.th
2. บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย
3. ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 6 ภาคเรียน
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 พฤษภำคม 2562 ที่เว็บไซต์
www.mytcas.com/TCAS62
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร. 044-223014-5 และ
044-223025-26 โทรสาร 044-223010 http://sutgateway.sut.ac.th
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มหาวิทยาลัยบูรพา

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2562 (โดย ทปอ. เป็นผูร้ ับสมัคร)
รายการ
ดำวน์โหลดระเบียบกำร
รับสมัคร

สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ

วัน / เดือน / ปี

เวลา

- http://regservice.buu.ac.th

17 – 29 เมษำยน 2562

-

- http://regservice.buu.ac.th
17 – 29 เมษำยน 2562
- https://student.mytcas.com
ตำมช่องทำงที่ ทปอ. ก ำหนด
- กำรสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัคร
กำรช ำระเงิน
ได้ชำระเงินค่ำสมัครเป็นที่
17 – 29 เมษำยน 2562
เรียบร้อยแล้ว ภำยในวันที่
ก ำหนดเท่ำนัน้
ประกำศผลผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำร - http://regservice.buu.ac.th
9 พฤษภำคม 2562
16.00 น เป็นต้นไป
สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย - https://student.mytcas.com
สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย
พร้อมให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
มหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัดชลบุรี
12 พฤษภำคม 2562
09.00 - 16.00 น.
ท ำกำรยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ
ในวันสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำน
กำรสัมภำษณ์ และมีสิทธิ์
- http://regservice.buu.ac.th
17 พฤษภำคม 2562 16.00 น เป็นต้นไป
เข้ำศึกษำ
กำรรำยงำนตัวออนไลน์
- http://smartreg.buu.ac.th
27 - 28 พฤษภำคม2562
เพื่อเข้ำศึกษำ
สมัครทำงอินเตอร์เน็ต

หมายเหตุ 1) ปฏิทนิ กำรคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้
2) ผู้ที่จะสมัครคัดเลือก จะต้องไม่เป็นผู้ที่รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ รหัสนิสิต 62
3) สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งำนรับเข้ำศึกษำ หมำยเลข 038-102721 และ 038-102643
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- ส ำเนำ -

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่ 0320/2562
เรื่อง กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ
มหำวิทยำลัยบูรพำ ปีกำรศึกษำ 2562 (โดย ทปอ. เป็นผู้รบั สมัคร)
-----------------------------------เพื่อให้สอดคล้องกับประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง นโยบำยกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระบบใหม่
มหำวิทยำลัยบูรพำ จึงมีนโยบำยที่จะคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ
มหำวิทยำลัยบูรพำ ปีกำรศึกษำ 2562 โดยที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นผู้รับสมัครมีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. ต้องเป็นผูท้ ี่สำเร็จกำรศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ผ่ำนกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ตำมที่สำขำวิชำกำหนด
ไม่รับผู้ที่มีวุฒิเทียบเท่า ยกเว้น หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว)
2. ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน GAT และ PAT ที่ยังไม่หมดอำยุ (มีอำยุ 2 ปี)
3. มีควำมประพฤติเรียบร้อย
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สงั คมรังเกียจหรือโรคส ำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
5. มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวิชำก ำหนด โดยให้เลือกสมัครได้ 6 สำขำวิชำ แบบมีล ำดับ
6. ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษำ รหัสนิสิต 62 หรือได้ทำกำรยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮำส์ไปแล้ว
ในรอบที่ผ่ำนมำ หำกประสงค์จะสมัครต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งกำรสละสิทธิ์จะต้องท ำในระยะเวลำที่ก ำหนด
มิฉะนั้นจะถือว่ำกำรสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ

2. คุณสมบัติเฉพาะสาขา คาแนะนาก่อนการตัดสินใจสมัคร และการเตรียมตัวในการสอบ
(คณะ/สาขาวิชาทีไ่ ม่ได้ลงคุณสมบัติเฉพาะ แสดงว่าไม่มกี ารกาหนดคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม)
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
1. มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 16 ปี
2. จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้
2.1 ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ 22 หน่วยกิต
2.2 ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (พย.บ.)
1. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 และมีอำยุไม่ตำกว่
่ ำ 16 ปี
2. จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้
2.1 ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ 22 หน่วยกิต
2.2 ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
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-23. มีคะแนนสอบภำษำอังกฤษที่เป็นมำตรฐำนเทียบเท่ำ TOEFL ขั้นต่ ำ450 (PBT) หรือเทียบเท่ำ
(CBT) 173 หรือ 61 (IBT) หรือ TELTS เกรด 5 (ที่มีอำยุไม่เกิน 2 ปี) หรือ
4. หำกไม่มีคะแนนสอบดังข้อ 3 จะต้องมีคะแนนสอบ BUU GET มำยื่นในวันสอบสัมภำษณ์
โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ
ผู้สมัครเข้ำศึกษำในคณะพยำบำลศำสตร์จะต้องมีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง
ไม่มีควำมพิกำรทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพ เพื่อประโยชน์
ในกำรเข้ำศึกษำในคณะพยำบำลศำสตร์ ซึ่งมีกำรเรียนทัง้ ภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติที่ต้องฝึกให้กำรพยำบำลแก่
ผู้รับบริกำร ดังต่อไปนี้
1. มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
1.1 มีปัญหำทำงจิตเวชขัน้ รุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสำทรุนแรง (Severe Neurosis)
หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวน โดยเฉพำะ Antisocial Personality หรือ Borderline Personality รวมถึงปัญหำ
ทำงจิตเวชอืน่ ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพกำรพยำบำลและผดุงครรภ์
1.2 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริกำรหรือส่งผลให้เกิดควำมพิกำรอย่ำงถำวร
อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
1.3 โรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำดังต่อไปนี้
1.3.1 โรคลมชักที่ยังไม่สำมำรถควบคุมได้ ทั้งนี้โรคลมชักที่ไม่มีอำกำรชักมำแล้วอย่ำงน้อย 3 ปี
โดยมีกำรรับรองจำกแพทย์ผู้เชีย่ วชำญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้
1.3.2 โรคหัวใจระดับรุนแรง และมีภำวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยำธิสภำพต่ออวัยวะอย่ำงถำวร
1.3.3 โรคควำมดันเลือดสูงรุนแรง และมีภำวะแทรกซ้อนจนท ำให้เกิดพยำธิสภำพต่ออวัยวะ
อย่ำงถำวร
1.3.4 ภำวะไตวำยเรื้อรัง
1.3.5 โรคติดสำรเสพติดให้โทษ
1.4 ตำบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้ำง
1.5 ควำมผิดปกติในกำรเห็นภำพ โดยมีอย่ำงน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.5.1 สำยตำต่ ำกว่ำ 6/12 ทั้ง 2 ข้ำง 1.5.2 สำยตำข้ำงใดข้ำงหนึง่ ต่ ำกว่ำ 6/24
1.5.3 ไม่สำมำรถมองเห็นภำพเป็นสำมมิติ
1.3 หูหนวกหรือหูตึง (Threshold ของกำรได้ยินสูงกว่ำ 40 dB) จำกควำมผิดปกติทำงประสำท
และกำรได้ยนิ (Sensorincural Hearing Loss) ถ้ำได้รับกำรรักษำแล้วไม่ดีขึ้น
1.7 โรคหรือควำมพิกำรอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้
ทั้งนี้ผลกำรพิจำรณำกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรีให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำร
สัมภำษณ์ โดยคณบดีคณะพยำบำลศำสตร์อำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำยเพิ่มเติมได้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00
2. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำจิตวิทยำ กลุ่มจิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร
จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้
1. ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์ ไม่ตำกว่
่ ำ 22 หน่วยกิต
2. ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
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-3หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) (รับวุฒิเทียบเท่า ปวช. แต่ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ GAT)
เมื่อขึ้นเรียนในชั้นปีที่ 2 ภำคเรียนที่ 2 จะต้องเลือกเรียน 3 วิชำเอก ดังนี้
1. วิชำเอกกำรสื่อสำรตรำสินค้ำ
2. วิชำเอกวำรสำรศำสตร์คอนเวอร์เจนซ์
3. วิชำเอกกำรสื่อสำรองค์กร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สำขำวิชำภำษำจีน ผูส้ มัครจะต้องเรียนวิชำภำษำจีน
ในชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สำขำวิชำภำษำญี่ปนุ่ ผู้สมัครจะต้องเรียนวิชำภำษำญีป่ ุ่น
ในชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือหำกไม่ได้เรียนวิชำภำษำญี่ปนุ่ จะต้องมีใบประกำศกำรสอบผ่ำนวัดระดับภำษำญีป่ ุ่น
ระดับ N4 ขึ้นไป
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สำขำวิชำภำษำฝรั่งเศสเพื่อกำรสื่อสำร
1. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75
2. ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำภำษำต่ำงประเทศ ไม่ต่ ำกว่ำ 9 หน่วยกิต
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
1. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75
2. ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สำขำวิชำภำษำอังกฤษ
1. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75
2. ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำภำษำต่ำงประเทศ ไม่ต่ ำกว่ำ 9 หน่วยกิต
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์
1. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00
2. ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์ ผู้สมัครต้องเลือกเรียนในกลุ่มวิชำ เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มภูมิศำสตร์
2. กลุ่มภูมิสำรสนเทศศำสตร์
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
1. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00
2. ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ 10 หน่วยกิต
3. ผู้เข้ำศึกษำคณะกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว ทุกหลักสูตรต้องมีควำมพร้อมที่จะเข้ำร่วมโครงกำร
สหกิจศึกษำ (กำรปฏิบัตงิ ำนจริงที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพในสถำนประกอบกำร ระยะเวลำ 16 สัปดำห์) หรือกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ ในชัน้ ปีที่ 3 และ/หรือชั้นปีที่ 4
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) กลุ่มวิชำกำรจัดกำร
- มีควำมสนใจด้ำนธุรกิจ และกำรบริหำรจัดกำร
- มีภำวะผูน้ ำ มุ่งมัน่ ใฝ่สัมฤทธิ์
- มีคุณธรรมและจริยธรรมสูง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) กลุ่มวิชำกำรตลำด
- มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรม
- มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์และนำเสนอผลงำนอย่ำงมืออำชีพ
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- ติดตำมข้อมูลข่ำวสำร และกระแสกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจโลกอยู่เสมอ
- สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้เป็นอย่ำงดี
- มีควำมสนใจเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมต่ำงชำติ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) กลุ่มวิชำกำรจัดกำรกำรโรงแรม
- มีควำมอดทน รักงำนบริกำร บุคลิกภำพดี มัน่ ใจ และกล้ำแสดงออก
- สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้เป็นอย่ำงดี
- มีควำมรับผิดชอบ และมีควำมประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลำ
- สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมของสำขำฯ คณะ และมหำวิทยำลัยได้
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) กลุ่มวิชำกำรเงิน
- มีควำมซื่อสัตย์ ควำมพยำยำมและขยันหมั่นเพียร
- มีทักษะด้ำนกำรค ำนวณ และกำรใช้ภำษำอังกฤษ
- ติดตำมข้อมูลข่ำวสำร และพัฒนำตนเองอยู่เสมอ
- มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ และนำเสนอผลงำน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) กลุ่มวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว
- มีควำมอดทน รักงำนบริกำร บุคลิกภำพดี มัน่ ใจ และกล้ำแสดงออก
- สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้เป็นอย่ำงดี
- มีควำมพร้อมในกำรออกทัศนศึกษำ ตำมเส้นทำงบังคับของกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อยื่นขอรับ
บัตรมัคคุเทศก์เมื่อจบกำรศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยนอกเหนือจำกกำรเรียนในหลักสูตรโดยคณะฯ สมทบค่ำใช้จำ่ ยส่วนหนึ่ง)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
- มีควำมสนใจ กระตือรือร้น ในกำรเป็นผู้ใฝ่หำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง
- ติดตำมข้อมูลข่ำวสำร และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน
- มีทัศนคติที่ดีในกำรเรียน และกำรประกอบอำชีพทำงด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
- มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร กำรเข้ำใจคน มนุษยสัมพันธ์ดี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
- มีควำมซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร อดทนและควำมรับผิดชอบสูง
- มีควำมละเอียดรอบคอบ และชอบทำงำนเกี่ยวกับกำรค ำนวณตัวเลข
- มีกรอบคิดที่เป็นระบบ และสำมำรถวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุผล
- ต้องยอมรับเงื่อนไขกำรฝึกประสบกำรณ์วชิ ำชีพในส ำนักงำนตรวจสอบบัญชี
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สำขำวิชำกำรบริหำรท้องถิ่น สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป
และ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
1. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00
2. มีควำมสนใจด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคมและกำรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ไม่เป็นโรคร้ำยแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
1. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00
2. มีควำมสนใจด้ำนกฎหมำย
3. ไม่เป็นโรคร้ำยแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
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คณะวิทยาศาสตร์
1. จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้
1.1 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ 22 หน่วยกิต
1.2 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
2. ผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำ สำมำรถเลือกเรียนในสำขำวิชำ ดังต่อไปนี้
2. สำขำวิชำชีวเคมี
1. สำขำวิชำคณิตศำสตร์
3. สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ
4. สำขำวิชำฟิสิกส์
5. สำขำวิชำฟิสิกส์ประยุกต์
6. สำขำวิชำวำริชศำสตร์
7. สำขำวิชำสถิติ
8. สำขำวิชำเคมี ผู้เลือกสำขำวิชำเคมี จะต้องไม่เป็นผู้มีตำบอดสี
9. สำขำวิชำจุลชีววิทยำ ผู้เลือกสำขำวิชำจุลชีววิทยำ จะต้องไม่เป็นผู้มตี ำบอดสี หรือมีลักษณะ
พิกำรทำงร่ำงกำย/จิตใจอันอำจเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
10. สำขำวิชำชีววิทยำ ผู้เลือกสำขำวิชำชีววิทยำ จะต้องไม่เป็นผู้มีตำบอดสี
11. สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร ผู้เลือกสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีอำหำร จะต้องไม่เป็นผู้มีตำบอดสี
คณะวิทยาการสารสนเทศ
1. ผู้สมัครเข้ำศึกษำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ไม่รับวุฒิ ปวช.)
มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้
1.1 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงคณิตศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
1.2 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงทำงภำษำต่ำงประเทศ ไม่ต่ ำกว่ำ 9 หน่วยกิต
1.3 มีควำมรู้พื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์และด้ำนภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
กระตือรือร้น ใฝ่หำควำมรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีตรรกะในกำรวิเครำะห์แก้ปัญหำ อย่ำงเป็นลำดับขั้นตอน
1.4 ผู้ที่สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
จะต้องมีคะแนนขั้นต่ ำ ดังต่อไปนี้
1.4.1 ค่ำคะแนนวิชำ GAT ต้องได้ไม่ตำกว่
่ ำ 60 คะแนน
1.4.2 ค่ำคะแนนวิชำ PAT1 ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 30 คะแนน
1.4.3 ค่ำคะแนนวิชำ PAT2 ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 30 คะแนน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ
จะเป็นผู้มีควำมรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ อุปกรณ์ตำ่ ง ๆ ทำงเทคโนโลยี
สำรสนเทศ กำรวำงโครงสร้ำงสถำปัตยกรรมองค์กรด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดกับสังคม
ธุรกิจองค์กร หรืออุตสำหกรรม
ตัวอย่างแนวทางการประกอบอาชีพ
- นักวิชำกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
- นักวิเครำะห์และพัฒนำระบบ
- นักวิเครำะห์และออกแบบระบบงำนสำรสนเทศ
- นักจัดกำรฐำนข้อมูลขององค์กร
- นักสถำปัตยกรรมโครงสร้ำงระบบสำรสนเทศขององค์กร
- นักพัฒนำและดูแลเว็บไซต์
- ผู้ดูแลระบบเครือข่ำยและเครื่องแม่ข่ำย
- ที่ปรึกษำทำงไอที
- ผู้จัดกำรโครงกำรระบบสำรสนเทศ
- นักออกแบบกรำฟิกและสื่อผสม
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กลับหน้าสารบัญ
-6หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ จะเป็นผู้มีควำมรู้เกี่ยวกับทฤษฎีกำรค ำนวณสำหรับคอมพิวเตอร์ ทฤษฎีกำรประมวลผล
สำรสนเทศ ทัง้ ด้ำนซอฟต์แวร์ ฮำร์ดแวร์และเครือข่ำย ซึ่งประกอบด้วยหลำยหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น
กำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ขั้นตอนวิธี ทฤษฎีภำษำโปรแกรม ทฤษฎีกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ ทฤษฎีทำงระบบ
คอมพิวเตอร์ และทฤษฎีเครือข่ำย กำรประยุกต์ใช้ทฤษฎีเพื่อสร้ำงซอฟต์แวร์ เพื่อปรับปรุงพัฒนำขัน้ ตอนวิธีให้มี
ประสิทธิภำพดีขึ้น แต่จะเน้นทำงด้ำนซอฟต์แวร์เป็นหลัก ไม่เน้นทำงด้ำนฮำร์ดแวร์
ตัวอย่างแนวทางการประกอบอาชีพ
- นักวิจัยด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ และวิทยำศำสตร์-เชิงค ำนวณ - นักวิขำกำรคอมพิวเตอร์
- โปรแกรมเมอร์
- นักวิเครำะห์และออกแบบระบบ
- ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์-และระบบเครือข่ำย
- ผู้ดูและระบบฐำนข้อมูล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ไม่รับวุฒิ ปวช.) มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม
(GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้
1. ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงวิทยำศำสตร์ ไม่ตำกว่
่ ำ 22 หน่วยกิต
2. ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงคณิตศำสตร์ ไม่ตำกว่
่ ำ 12 หน่วยกิต
3. ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงภำษำต่ำงประเทศ ไม่ต่ ำกว่ำ 9 หน่วยกิต
4. มีควำมรู้พื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์และด้ำนภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กระตือรือร้น
ใฝ่หำควำมรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีตรรกะในกำรวิเครำะห์แก้ปัญหำ อย่ำงเป็นล ำดับขั้นตอน และต้องมีควำมพร้อม
ที่จะเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (กำรปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรจริงเป็นระยะเวลำประมำณ 4 เดือน)
ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมซอฟต์แวร์
คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ จะเป็นผู้มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ เครื่องมือในกำรพัฒนำ วิธีกำรกำรบริหำร
จัดกำร กระบวนกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและมีมำตรฐำนในกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ กิจกรรมต่ำง ๆ และสิ่งต่ำง ๆ
ที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำซอฟต์แวร์
ตัวอย่างแนวทางการประกอบอาชีพ
- วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineer) หรือนักเขียนโปรแกรม (Programmer/Developer)
- วิศวกรควำมต้องกำร (Requirement Engineer)
- นักประกันคุณภำพซอฟต์แวร์ (Software Quality Assurance)
- วิศวกรปรับปรุงกระบวนกำรซอฟต์แวร์ (Software Process Improvement Engineer)
- นักทดสอบระบบ (Software Tester)
- นักบูรณำกำรระบบ (System Integrator)
- นักวิเครำะห์ระบบหรือนักออกแบบระบบ (System Analyst / Designer)
- ผู้จักกำรโครงกำรซอฟต์แวร์ (Software Project Manager)
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กลับหน้าสารบัญ
-7คณะวิศวกรรมศาสตร์
1. จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้
1.1 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงวิทยำศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ 22 หน่วยกิต
1.2 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงคณิตศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ภาคปกติ
ผู้สมัครต้องมีควำมรู้พื้นฐำนด้ำนคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี ไม่เป็นผู้มีจติ ฟั่นเฟือน
และไม่ปรำกฏอำกำรของโรคติดต่อร้ำยแรง โดยผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
สำมำรถเลือกเรียนในสำขำวิชำ ดังต่อไปนี้
2. สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล
1. สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี
3. สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ (ต้องไม่ตำบอดสีขั้นรุนแรง)
4. สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ
5. สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุ
6. สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร
7. สำขำวิชำวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว
8. สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
1. จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้
1.1 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ 22 หน่วยกิต
1.2 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
2. ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรค ดังต่อไปนี้
- ตำบอดสี (เฉพำะสำขำวิชำสุขศำสตร์อุตสำหกรรมและควำมปลอดภัย
สำขำวิชำสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ และสำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม)
- โรคเรื้อน
- โรคติดยำเสพติดให้โทษ
- โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่นำ่ รังเกียจ
- โรคพิษสุรำเรื้อรัง
- โรคจิตต่ำง ๆ
- กำมโรคในระยะที่มผี ื่นหรือแผลตำมผิวหนัง (ระยะที่ 2)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำต้องเลือกเรียนสำขำวิชำดังต่อไปนี้
สำขำวิชำสุขศำสตร์อุตสำหกรรมและควำมปลอดภัย สำมำรถปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรส่งเสริม ป้องกัน
ตรวจควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำร เพื่อสืบค้นปัญหำและอันตรำยตลอดจนประเมิน แก้ไข ควบคุมปัญหำ
ที่เกิดจำกกำรท ำงำน
สำขำวิชำอนำมัยสิง่ แวดล้อม สำมำรถปฏิบัตงิ ำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ วำงแผน นิเทศ ดำเนินกำรแก้ไข
ปัญหำอนำมัยสิ่งแวดล้อม ทั้งในสถำนประกอบกำรและชุมชน กำรประเมินผลงำน กำรวิจัย และพัฒนำงำนทำงด้ำน
อนำมัยสิ่งแวดล้อม และด้ำนสำธำรณสุขที่เกี่ยวข้อง
สำขำวิชำสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ สำมำรถปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ปัญหำสุขภำพ
พฤติกรรมสุขภำพ กระบวนกำรปลูกฝังและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม กำรวำงแผนและด ำเนินกำรสุขศึกษำ
กำรประเมินผลงำน กำรวิจัยพัฒนำงำนด้ำนสุขศึกษำ และสำธำรณสุขที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน มุ่งผลิตนักวิชำกำรสำธำรณสุข
เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำได้รับปริญญำสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต (ส.บ.) สำมำรถคิด วิเครำะห์ ประยุกต์ควำมรู้ทำง
สำธำรณสุขผสมผสำนกับภูมปิ ญ
ั ญำต่ำง ๆ และวัฒนธรรมของชุมชน ในแก้แก้ไขปัญหำสำธำรณสุขในยุคที่มี
กำรพัฒนำเปลี่ยนแปลงทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จึงสำมำรถปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของรัฐ
และเอกชน หรือองค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
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กลับหน้าสารบัญ
-8คณะศิลปกรรมศาสตร์
1. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00
2. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง และโรคซึ่งเป็นอุปสรรคต่อวิชำชีพ ดังต่อไปนี้
- ตำบอดสีชนิดรุนแรง
- โรคจิตต่ำง ๆ
- โรคเรื้อน
- กำมโรคในระยะที่มีผนื่ หรือแผลตำมผิวหนัง (ระยะที่ 2)
- วัณโรคในระยะอันตรำย
- โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นทีน่ ่ำรังเกียจ
- โรคหรือคนพิกำรประเภทอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมกำรผู้ตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำ
เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ทั้งนี้ คณะศิลปกรรมศำสตร์อำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำยเพิ่มเติมได้
คณะดนตรีและการแสดง
1. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00
2. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง และโรคซึ่งเป็นอุปสรรคต่อวิชำชีพ ดังต่อไปนี้
- โรคจิตต่ำง ๆ
- โรคเรื้อน
- วัณโรคในระยะอันตรำย - กำมโรคในระยะที่มีผนื่ หรือแผลตำมผิวหนัง (ระยะที่ 2)
- โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นทีน่ ่ำรังเกียจ
3. โรคหรือคนพิกำรประเภทอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมกำรผู้ตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำเป็นอุปสรรค
ต่อกำรศึกษำ ทั้งนี้ คณะดนตรีและกำรแสดงอำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำยเพิม่ เติมได้
4. ผู้สมัครต้องมีพื้นฐำนทำงด้ำนดนตรีและกำรแสดง โดยจะต้องผ่ำนกำรทดสอบปฏิบัติในวันสอบสัมภำษณ์
คาแนะนาก่อนการตัดสินใจสมัครเข้าคณะดนตรีและการแสดง
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำดนตรี และสำขำวิชำศิลปะกำรแสดง ผู้สมัครจะต้องเลือกเรียน
ใน 4 วิชำเอก ดังนี้
1. วิชำเอกดนตรีไทย ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชำเครื่องสำยไทย
- กลุ่มวิชำปี่พำทย์
- กลุ่มขับร้องเพลงไทยเดิม
(ผู้สมัครจะต้องมีพนื้ ฐำนกำรใช้เครื่องดนตรีอย่ำงน้อย 1 ประเภท ดังต่อไปนี้ ระนำดเอก, ระนำดทุ้ม,
ฆ้องวงใหญ่, ฆ้องวงเล็ก, ปี่ใน, จะเข้, ซออู้, ซอด้วง และขับร้องเพลงไทยเดิม)
2. วิชำเอกดนตรีสำกล ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชำปฏิบัติดนตรีตะวันตก - กลุ่มวิชำกำรประพันธ์เพลง
- กลุ่มวิชำดนตรีแจ๊ส
- กลุ่มวิชำดนตรีสมัยนิยม
- กลุ่มวิชำกำรขับร้องลูกทุง่
- กลุ่มวิชำเทคโนโลยีทำงดนตรี
(ผู้สมัครจะต้องมีพนื้ ฐำนกำรใช้เครื่องดนตรีอย่ำงน้อย 1 ประเภท ดังต่อไปนี้ Voice, Woodwind,
Brass, Percussion, String, Piano Classic, Piano Jazz, Classic Guitar, Drum set, Electric Guitar,
และ Bass Guitar
3. วิชำเอกนำฏศิลป์และกำรก ำกับลีลำ ประกอบด้วย
- กลุ่มนำฏศิลป์ไทย
- กลุ่มนำฏศิลป์ร่วมสมัย (โดยมุ่งเน้นพัฒนำงำนสร้ำงสรรค์ และกำรฝึกปฏิบตั ิ ผู้เรียนในกลุ่มนำฏศิลป์
ร่วมสมัยต้องมีควำมสำมำรถทำงนำฏศิลป์สำกล หรือนำฏศิลป์รูปแบบต่ำง ๆที่แสดงศักยภำพในกำรพัฒนำไปสู่
นำฏศิลป์ร่วมสมัยได้ (เช่น นำฏศิลป์สำกลประเภทบัลเล่ต์ในระดับสูง)
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-94. วิชำเอกศิลปะกำรละคร ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชำทักษะกำรแสดง
- กลุ่มวิชำกำรก ำกับและกำรสร้ำงสรรค์กำรแสดง
- กลุ่มวิชำละครเพื่อกำรเรียนรู้
- กลุ่มวิชำกำรเขียนบท
- กลุ่มวิชำศิลปะกำรละครศึกษำ
- กลุ่มวิชำกำรออกแบบเครื่องแต่งกำย
- กลุ่มวิชำกำรออกแบบฉำกและแสง
(โดยเรียนในรำยวิชำบังคับเอกร่วมกัน และเลือกเรียนในกลุ่มวิชำดังกล่ำวฯ ตำมควำมถนัด
ในระดับชัน้ ปีที่ 2)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นบูรณำกำรควำมรู้จำกหลำยศำสตร์ทั้งกำรจัดกำร กำรบริหำร ดนตรี
ศิลปะกำรแสดง กำรสื่อสำรและกำรผลิตในสื่อบันเทิงและอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีควำมรู้รอบ
เพื่อน ำองค์ควำมรู้ที่หลำกหลำยไปใช้ในกำรท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ เพื่อผลิต
นักจัดกำรผลิตกำรแสดงและดนตรี ผู้อ ำนวยกำรผลิตกำรแสดง ดนตรีและสื่อบันเทิง ผู้จัดกำรศิลปิน ผู้จดั กำร
กองถ่ำย และนักผลิตผลงำนบันเทิงจำกวัฒนธรรม
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเน้นกำรปฏิบัติงำนจำกโครงกำรให้นิสติ ได้ทดลองฝึกปฏิบัตจิ ริง โดยกำรศึกษำ
ในชั้นปีที่ 1 และ 2 เน้นกำรปูพนื้ ฐำนควำมรู้ในรำยวิชำเฉพำะทีเ่ น้นทักษะกำรคิด กำรเขียน และองค์ควำมรู้
พื้นฐำนสำหรับหลักสูตร ในชัน้ ปีที่ 2 เทอมปลำย และชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเปิดโอกำสให้นิสิตเลือกเรียนรำยวิชำเลือก
ที่เน้นควำมสนใจเฉพำะในด้ำนกำรจัดกำรผลิตกำรแสดงสดและอีเวนต์ กำรจัดกำรผลิตผลงำนดนตรีหรือกำรจัดกำร
ผลิตสื่อบันเทิง โดยนิสติ จะต้องจัดท ำโครงกำรกำรจัดกำรผลิตสือ่ และวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ในชัน้ ปีที่ 4
ส ำหรับหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำกำรจัดกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์จะมีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนในชัน้ เรียนเพียง 3 ปีครึ่ง โดยในภำคสุดท้ำยของชั้นปีที่ 4 ก่อนจบกำรศึกษำ ผู้เรียนจะต้องออกไปปฏิบัตงิ ำน
ในองค์กรหรือบริษัทผ่ำนรำยวิชำสหกิจศึกษำ
ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกสำขำวิชำกำรจัดกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ จะต้องเข้ำทดสอบควำมรู้
ควำมสำมำรถผ่ำนกำรฝึกปฏิบัติ ในวันที่มำสอบสัมภำษณ์ ดังนี้
1. กำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรคิดสร้ำงสรรค์ผลงำนด้ำนกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์
จำกโจทย์ที่กรรมกำรสอบก ำหนดให้
2. ผู้เข้ำสอบน ำเสนอผลงำนต่อหน้ำคณะกรรมกำรเพื่อตอบค ำถำมและแสดงไหวพริบปฏิภำณ
คณะศึกษาศาสตร์
1. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00
2. ผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำต้องเลือกเรียนสำขำวิชำดังต่อไปนี้
2.1 หลักสูตรผลิตครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 5 ปี ประกอบด้วย
2.1.1 สำขำวิชำภำษำจีน
2.1.1.1 ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำในสำขำวิชำภำษำจีน จะต้องผ่ำนกำรเรียน
ภำษำจีน มีควำมรู้ สำมำรถฟัง-พูด อ่ำน-เขียนภำษำจีน เทียบเท่ำ HSK ระดับ 2 ขึ้นไป ซึง่ ผู้เข้ำศึกษำจะต้องเรียน
รำยวิชำในประเทศไทย ในปีที่ 1 - 2 โดยปีที่ 3 – 4 จะต้องเดินทำงไปศึกษำ ณ ประเทศสำธำรณรัฐประชำจีน
เป็นเวลำประมำณ 2 ปี ด้วยทุนของตนเอง และในปีที่ 5 จะต้องเดินทำงกลับมำประเทศไทยเพื่อฝึกปฏิบัติกำรสอน
เป็นเวลำ 1 ปี
2.1.1.2 นิสิตจะต้องเลือกมหำวิทยำลัยที่ไปศึกษำ ณ ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน
คือ Beijing Union University เมืองปักกิ่ง โดยเสียค่ำใช้จ่ำยรวมเป็นเงินประมำณ 600,000 บำท และ
Yunnan Minzu University เป็นเงินทั้งหมดประมำณ 400,000 บำท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตรำแลกเปลี่ยน
และกำรใช้จ่ำยของนิสิตแต่ละคน)
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2.1.1.3 กำรได้รับปริญญำทั้ง 2 มหำวิทยำลัยนัน้ ขึ้นอยูก่ ับเงื่อนไขของมหำวิทยำลัยนัน้ ๆ

2.2 หลักสูตรผลิตครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี* ประกอบด้วย
2.2.1 สำขำวิชำคณิตศำสตร์ สำขำวิชำเคมี สำขำวิชำชีววิทยำ และสำขำวิชำฟิสิกส์
จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้
2.1.1.1 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ 22 หน่วยกิต
2.1.1.2 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
2.2.2 สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย
2.2.3 สำขำวิชำพลศึกษำ
2.2.4 สำขำวิชำศิลปศึกษำ (ผู้ผ่านการคัดเลือกในสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ในวันสอบสัมภาษณ์ จะมีการสอบปฏิบัติวาดเส้น โดยผู้สมัครจะต้องเตรียมกระดาษ ดินสอดา EE และอุปกรณ์
ในการสอบปฏิบัติวาดเส้น)
2.2.5 สำขำวิชำดนตรีศึกษำ (ผู้ผ่านการคัดเลือกในสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ในวันสอบสัมภาษณ์ จะมีการสอบปฏิบัติการใช้เครื่องดนตรีไทยพื้นฐาน)

หมายเหตุ * อยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงหลักสูตร จำก 5 ปี เป็น 4 ปี ก ำลังรอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ
2.3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี ได้แก่ สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ
คณะโลจิสติกส์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำวิทยำกำรเดินเรือ (หลักสูตร 5 ปี) ผู้ประสงค์
สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ผู้สมัครต้องเป็นเพศชำย สูงไม่ต่ ำกว่ำ 160 เซนติเมตร
2. จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้
2.1 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ 22 หน่วยกิต
2.2 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
3. ผ่ำนกำรตรวจร่ำงกำยจำกโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยบูรพำ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนสุขภำพทุกรำยกำร ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายการที่ทาการตรวจ
ลมบ้ำหมู (Epilepsy of Attacks)
โรคไต (Kidney Disease)
กำมโรค(Venereal)
โรคชัก(Seizures)
ยำเสพติด (Narcotics History)
วัณโรค (Tuberculosis)
HTV (not compulsory)
ควำมดันโลหิตสูง (Hypertension)
โรคติดเชื้อในกระเพำะอำหำรและลำไส้
(Gastro-Intestinal infection disease)
โรคอ้วน (Obesity)
โรคหัวใจ (Heart)
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เกณฑ์มาตรฐาน
ไม่มีประวัติเจ็บป่วยเฉียบพลัน
มีกำรติดเชื้อหรือไม่เคยเปลี่ยนไต
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
รำยงำนผลจำกรังสีวนิ ิจฉัยไม่พบ
ไม่มี
ควำมดันปกติ
ผลปกติจำกรำยงำนกำรตรวจทำงพยำธิวิทยำ
น้ ำหนักและส่วนสูงอัตรำเฉลี่ยต่ำกว่ำ 30
ไม่มีประวัติเจ็บปวดหน้ำอกเฉียบพลัน
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-11ที่
12
13

18

รายการที่ทาการตรวจ
เบำหวำน (Diabetes)
โรคติดเชื้อทำงเดินหำยใจเรื้อรัง (Chronic
respiratory Disorder)
กระดูก-กล้ำมเนื้อ (Muscular - skeletal)
มะเร็ง (Cancer)
ติดเชื้อที่ผิวหนัง (Skin disease)
โรคฟันชนิดเรื้อรังซึ่งเป็นปัญหำต่อกำรเคี้ยว
และกำรย่อยอำหำร (Chronic dental and
digestive System problems)
กำรตรวจสำยตำ

19

กำรตรวจตำบอดสี

20

กำรได้ยินของหูทั้ง 2 ข้ำง

14
15
16
17

เกณฑ์มาตรฐาน
ไม่ใช้อินซูลนิ บำบัดรักษำ
ไม่มีไซนัส/หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน
ไม่มีกำรอักเสบของข้อ หรือปวดหลังอย่ำงรุนแรง
ตรวจวินิจฉัยไม่พบ
ปกติ
ปกติ
ระดับของกำรมองเห็น
- ไม่สวมแว่นหรือคอนแทคเลนส์ ไม่ต่ ำกว่ำ 0.1
(20/200)
- สวมแว่น ไม่ต่ ำกว่ำ 0.5 (20/40)
ต้องมองเห็นชัดเจนครบทั้ง 4 สี คือ สีแดง/
สีเหลือง/สีเขียว/สีนำเงิ
้ น
ไม่เกิน 40 เดซิเบล

4. ต้องผ่ำนกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำยตำมที่คณะคณะโลจิสติกส์ก ำหนด ดังนี้
(ให้เตรียมชุดว่ำยน้ำ และชุดกีฬำมำด้วย)
4.1 ว่ำยน้ำระยะทำง 100 เมตร (ไม่จับเวลา แต่ถ้าไม่ผา่ น ถือว่าตกสัมภาษณ์)
4.2 วิ่งระยะทำงประมำณ 1,000 เมตร
4.3 ดันพื้น
4.4 ดึงข้อรำวเดี่ยว
4.5 ซิทอัพ
4.6 กระโดดหลบสิ่งกีดขวำง
หมายเหตุ
- ที่ระบุว่ำรับเฉพำะเพศชำยนัน้ เนื่องจำกในหลักสูตรฯ ก ำหนดให้ต้องผ่ำนกำรฝึกภำคปฏิบัตทิ ำงทะเล
กับเรือสินค้ำเดินทะเลระหว่ำงประเทศของบริษัทเอกชนเป็นเวลำ 1 ปี ซึ่งในปัจจุบนั ยังไม่มีบริษัทเจ้ำของเรือรำยใด
รับผู้หญิงขึ้นไปทำงำนบนเรือ ดังนั้น หำกนิสิตไม่สำมำรถหำเรือฝึกได้ก็จะไม่สำมำรถสำเร็จกำรศึกษำได้
- ในกรณีที่จ ำกัดส่วนสูงไม่ต่ ำกว่ำ 160 เซนติเมตรนั้น เพรำะบนสะพำนเดินเรือมีเครื่องมือบำงชนิดที่
ติดตั้งในต ำแหน่งที่สงู ดังนัน้ ผูท้ ี่จะขึ้นไปทำงำนบนสะพำนเดินเรือจึงจ ำเป็นต้องมีควำมสูงในระดับพอที่จะใช้เครื่องมือ
เหล่ำนั้นได้อย่ำงสะดวกและมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ผทู้ ี่จะขึน้ ไปท ำงำนบนสะพำนเดินเรือจะต้องมีควำมสูงเพียงพอ
ที่จะมองผ่ำนกระจกออกไปด้ำนนอกเพื่อให้มีทัศนวิสัยที่มองเห็นได้กว้ำงไกล หำกมีควำมสูงไม่เพียงพอก็จะเป็น
อุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน
- ในส่วนที่กำหนดว่ำรับเฉพำะผู้ก ำลังศึกษำชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
นั้น เนื่องจำกเป็นหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต มีรำยวิชำเรียนที่ต้องอำศัยกำรค ำนวณทำงคณิตศำสตร์
กำรวิเครำะห์ทำงฟิสิกส์ และควำมรู้ทำงเคมี อยู่มำก ผู้ทจี่ ะเข้ำศึกษำจึงจำเป็นต้องมีพื้นฐำนดังกล่ำวมำก่อน
จึงจะสำมำรถเข้ำศึกษำได้
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-12- เกณฑ์กำรพิจำรณำกำรตรวจร่ำงกำยขึ้นอยู่กับควำมเห็นของแพทย์ผู้ตรวจเป็นเด็ดขำด ถ้ำแพทย์ผู้ตรวจ
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำไม่สำมำรถปฏิบัติงำนบนเรือสินค้ำเดินทะเลระหว่ำงประเทศได้ตำมปกติ ถือว่ำไม่ผ่ำนเกณฑ์
ทั้งนี้ แพทย์ผู้ตรวจจะใช้ข้อมูลจำกกำรเอ็กซเรย์ ข้อมูลจำกกำรตรวจคลื่นไฟฟ้ำหัวใจ (EKG) ข้อมูลจำกกำรตรวจ
ทำงห้องปฏิบัติกำร [Routine urinalysis, Creatinine, HBsAg, HBsAb, VDR/RPR, Urine Amphetamine,
Anti-HIV, Total protein, Albumin, Total bilirubin, Direct bilirubin, AST (SGOT), ALT (SGPT), Alkaline
phosphatase] หรือข้อมูลจำกกำรตรวจอื่น ๆ ของโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยบูรพำ ประกอบกำรพิจำรณำเท่ำนัน้
จะไม่รับพิจำรณำผลกำรตรวจจำกที่อื่นโดยเด็ดขำด ทั้งนี้ ผู้ตรวจจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจร่ำงกำย
ทั้งหมด ไม่ว่ำจะผ่ำนเกณฑ์หรือไม่ก็ตำม
- เกณฑ์คะแนนกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำยเป็นไปตำมประกำศคณะโลจิสติกส์ เรื่อง แนวปฏิบัติ
กำรรับบุคคลเข้ำศึกษำต่อสำขำวิชำวิทยำกำรเดินเรือ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมพำณิชยนำวี และ
สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ (หลักสูตร 4 ปี) ผู้สมัครต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์
ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สำขำวิชำกำรค้ำระหว่ำงประเทศและกำรจัดกำรโลจิสติกส์
(หลักสูตร 4 ปี) ผู้สมัครต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ตำกว่
่ ำ 12 หน่วยกิต
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สำขำวิชำกำรจัดกำรและกำรสอนกีฬำ ผูป้ ระสงค์สมัครเข้ำศึกษำ
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00
1.2 มีเจตคติที่ดีในด้ำนกำรออกก ำลังกำยและกีฬำ
1.3 มีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำยและจิตใจในกำรฝึกทักษะกีฬำและกำรออกก ำลังกำย
1.4 สนใจในกำรพัฒนำกีฬำและกำรออกก ำลังกำยโดยใช้หลักทำงวิทยำศำสตร์
1.5 มีสัญชำติไทย
1.6 ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ำยแรงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ
ผู้ประสงค์สมัครเข้ำศึกษำ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00
2.2 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ 22 หน่วยกิต
2.3 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
2.4 มีเจตคติที่ดีในด้ำนกำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ
2.5 มีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำยและจิตใจในกำรฝึกทักษะกีฬำและกำรออกก ำลังกำยอย่ำงต่อเนื่อง
และสม่ ำเสมอ
2.6 สนใจในกำรพัฒนำกีฬำและกำรออกก ำลังกำยโดยใช้หลักทำงวิทยำศำสตร์
2.7 มีสัญชำติไทย
2.8 ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ำยแรงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
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-133. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สำขำวิชำสื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ ผูป้ ระสงค์สมัครเข้ำศึกษำ
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00
3.2 มีเจตคติที่ดีในด้ำนกำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ
3.3 เป็นผู้มีบุคลิกที่เหมำะสมกับอำชีพผูส้ ื่อข่ำวกีฬำในสื่อแขนงต่ำง ๆ
3.4 เป็นผู้มีควำมสนใจข่ำวสำรในวงกำรกีฬำจำกสื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ
3.5 มีสัญชำติไทย
3.6 ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ำยแรงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
วิทยาลัยนานาชาติ
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำวิทยำลัยนำนำชำติ ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบริกำรและกำรท่องเที่ยวนำนำชำติ
หลักสูตรนำนำชำติ ผูส้ มัครสำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง
หมายเหตุ ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร 490,000 บำท โดยแบ่งจ่ำยเป็นรำยภำคกำรศึกษำ
ตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ หลักสูตรนำนำชำติ
ผู้สมัครสำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง
หมายเหตุ ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร 490,000 บำท โดยแบ่งจ่ำยเป็นรำยภำคกำรศึกษำ
ตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สำขำวิชำกำรติดต่อสื่อสำร หลักสูตรนำนำชำติ
ผู้สมัครสำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง ผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำได้ในสำขำวิชำ
กำรติดต่อสื่อสำร จะต้องเลือกเรียนกลุ่มวิชำใดกลุ่มหนึ่งใน 2 กลุ่มวิชำ ดังนี้
1. กลุ่มวิชำทักษะกำรติดต่อสื่อสำรเพื่อพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
2. กลุ่มวิชำกำรติดต่อสื่อสำรเชิงธุรกิจ
หมายเหตุ ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร 490,000 บำท โดยแบ่งจ่ำยเป็นรำยภำคกำรศึกษำ
ตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
4. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สำขำวิชำนิเทศศิลป์และกำรออกแบบ หลักสูตรนำนำชำติ
ผู้สมัครสำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี ซึ่งมีพื้นควำมรู้ด้ำนศิลปะ และมีแนวคิดด้ำนกำรออกแบบกำรคิดสร้ำงสรรค์
อยู่ในระดับดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง
หมายเหตุ ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร 850,000 บำท โดยแบ่งจ่ำยเป็นรำยภำคกำรศึกษำ
ตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หลักสูตรนำนำชำติ
ผู้สมัครสำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง ผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำ
ในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ จะต้องเลือกเรียนกลุ่มวิชำใดกลุ่มหนึ่งใน 3 กลุ่มวิชำ ดังนี้
1. กลุ่มวิชำกำรตลำด
2. กลุ่มวิชำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ 3. กลุ่มวิชำกำรเงิน
หมายเหตุ ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร 490,000 บำท โดยแบ่งจ่ำยเป็นรำยภำคกำรศึกษำ
ตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
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-14คณะสหเวชศาสตร์
ผู้สมัครคณะสหเวชศาสตร์ ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
1. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50
2. จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้
2.1 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ 22 หน่วยกิต
2.2 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด
1. มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์ แข็งแรง และปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรือมีควำมพิกำร
อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบวิชำชีพกำยภำพบ ำบัด ดังต่อไปนี้
1.1 มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบวิชำชีพกำยภำพบำบัด
1.2 โรคติดสำรเสพติดให้โทษ
1.3 มีปัญหำด้ำนจิตเวชขั้นรุนแรง เช่น โรคจิต โรคประสำท หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวน
1.4 ตำบอดสีทั้งสองข้ำง
1.5 เป็นโรคระยะติดต่อหรือปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจของสังคม
หมายเหตุ ค่ำบำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียนภำคต้นและภำคปลำย
ภำคเรียนละ 35,000 บำท ภำคฤดูร้อน (ฝึกภำคปฏิบัติงำนทำงกำยภำพบำบัด) 20,000 บำท
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำชีวเวชศำสตร์
1. มีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง ปรำศจำกโรคและควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและไม่เป็นผู้มีตำบอดสี
2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย มีใจรักในกำรท ำวิจัยทำงด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
มีควำมรับผิดชอบ ขยัน อดทน
3. มีควำมประพฤติเรียบร้อย มีวินัย จิตอำสำ และมีใจรักด้ำนบริกำรสุขภำพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์
1. มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์ แข็งแรง
2. ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี หรือควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
3. มีวินัย มีใจรักบริกำรด้ำนสุขภำพและจิตอำสำ
หมายเหตุ ค่ำบำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียน
- ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 30,000 บำท
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำพยำธิวทิ ยำกำยวิภำค
1. มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์แข็งแรง
2. ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี หรือควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
หมายเหตุ ค่ำบำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียน
- ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 35,000 บำท
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำโภชนบ ำบัดและกำรก ำหนดอำหำร
1. มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์แข็งแรง ปรำศจำกโรค ควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
และไม่เป็นผู้มีตำบอดสี
2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย มีใจรักในกำรรักษำและให้กำรดูแลผู้ป่วย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
มีควำมรับผิดชอบในหน้ำที่
หมายเหตุ ค่ำบำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียน
- ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 35,000 บำท
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-15คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ ผู้สมัครเลือกเรียนตำมกลุ่มวิชำ
ในชั้นปีที่ 2 ได้แก่ กลุ่มกำรตลำด และ กลุ่มกำรเงิน
บัณฑิตทีส่ ำเร็จกำรศึกษำจำกกลุ่มสำขำบริหำรธุรกิจ (กำรตลำด และกำรเงิน) คณะวิทยำศำสตร์และ
ศิลปศำสตร์ เป็นผู้มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญของศำสตร์พื้นฐำนด้ำนบริหำรธุรกิจทีจ่ ำเป็น และ
สำระสำคัญของศำสตร์ในกลุ่มสำขำวิชำทีน่ ิสิตเลือกเรียน มีควำมเข้ำใจในสถำนกำรณ์ที่เปลีย่ นแปลงและผลกระทบ
อย่ำงเท่ำทัน มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้และประสบกำรณ์ เพื่อให้เกิดแนวทำง
ในกำรบริหำรธุรกิจใหม่ ๆ มีคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์
แนวทางการประกอบอาชีพ
- กำรตลำดพนักงำนขำย นักวำงแผนกำรตลำด นักโฆษณำหรือประชำสัมพันธ์ นักวิจัยตลำด
นักบริหำรผลิตภัณฑ์นักบริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ ผู้ประกอบกำรธุรกิจ เป็นต้น
- กำรเงินเจ้ำหน้ำทีด่ ้ำนสินเชื่อ กำรลงทุน วิเครำะห์หลักทรัพย์ กำรวำงแผนและจัดกำรกำรเงิน
กำรประกันภัย กำรเงินระหว่ำงประเทศ วำณิชธนกิจ กำรบริหำรควำมเสี่ยง วิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของ
โครงกำรลงทุน ผู้ประกอบกำรธุรกิจ เป็นต้น
หมายเหตุ นิสิตกลุ่มสำขำบริหำรธุรกิจ มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฎิบัติงำน
ในสถำนประกอบกำร) เป็นเวลำ 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสติ มีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะฯ
และผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ผูส้ มัครผ่ำนกำรเรียน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ตำกว่
่ ำ 6 หน่วยกิต
บัณฑิตทีส่ ำเร็จกำรศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์
เป็นนักสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในองค์กำรที่มีควำมรู้ทำงทฤษฎีและกำรปฏิบัติในด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์กำรท ำงำนด้ำนโปรแกรม กำรสื่อสำรข้อมูล และกำรบริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ตลอดจนเป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและทำงำนร่วมกันกับผู้อื่นได้ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ในกำรพัฒนำองค์กำรและประเทศ
แนวทางการประกอบอาชีพ นักเทคโนโลยีสำรสนเทศ นักวิเครำะห์และออกแบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
นักพัฒนำระบบ ผู้ดูแลเครือข่ำย นักพัฒนำเว็บไซต์ และนักวิชำชีพในสถำนประกอบกำรที่มกี ำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
หมายเหตุ นิสิตสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบตั ิงำน
ในสถำนประกอบกำร) เป็นเวลำ 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะฯ และ
ผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร (ด้ำนพืช) ผู้สมัครผ่ำนกำรเรียน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ตำกว่
่ ำ 12 หน่วยกิต
บัณฑิตทีส่ ำเร็จกำรศึกษำจำกสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์
เป็นผู้มีควำมรู้ดำ้ นวิชำกำร มีควำมสำมำรถด้ำนปฏิบตั ิและกำรวิจัย สำมำรถพัฒนำประยุกต์และถ่ำยทอด
เทคโนโลยีด้ำนพืชอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน
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-16แนวทางการประกอบอาชีพ รับรำชกำรในส่วนงำนที่เกี่ยวข้องกับทำงด้ำนกำรเกษตร นักวิจัยและ
เจ้ำหน้ำที่ในองค์กรภำครัฐและเอกชน ประกอบธุรกิจทำงด้ำนกำรเกษตร หรือเป็นพนักงำนบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
กำรเกษตร เป็นต้น สำมำรถศึกษำต่อในระดับปริญญำโท และเอก สำขำวิทยำศำสตร์ประยุกต์ในสถำบันกำรศึกษำ
ทั้งในและต่ำงประเทศ
หมายเหตุ นิสิตสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัตงิ ำน
ในสถำนประกอบกำร) เป็นเวลำ 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะฯ
และผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน
ผู้สมัครผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
ศึกษำเกี่ยวกับกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้ำนของไทย รวมทั้งกลุ่มประเทศ
อำเซียน และเอเชียตะวันออก เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นภำยใต้กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
สำขำโลจิสติกส์
แนวทางการประกอบอาชีพ
- ด้านการจัดการโลจิสติกส์ เช่น หน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต กำรควบคุมวัตถุดิบ กำรจัดซื้อ
กำรจัดกำรคลังสินค้ำกำรขนส่ง กำรกระจำยสินค้ำระหว่ำงประเทศ
- ด้านการจัดการการค้าชายแดนหรือการค้าระหว่างประเทศ เช่น หน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งออก
กำรน ำเข้ำ กำรจัดซื้อหรือจัดหำต่ำงประเทศ กำรขำยต่ำงประเทศกำรตลำดต่ำงประเทศ กำรประสำนงำน
ต่ำงประเทศ ในองค์กำรทัง้ ภำครัฐและเอกชน และกำรประกอบธุรกิจส่วนตัว
หมายเหตุ นิสิตสำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ
(ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร) เป็นเวลำ 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิตผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำน
จำกสถำนประกอบกำร
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ
ศึกษำเกี่ยวกับกำรใช้ภำษำอังกฤษอย่ำงมีประสิทธิภำพทำงด้ำนธุรกิจ รวมถึงควำมเข้ำใจวัฒนธรรม
ที่หลำกหลำยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้ในกำรพัฒนำตนเองและสร้ำงสรรค์งำนอำชีพ
แนวทางการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษ
เพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจในภำครัฐและเอกชน งำนแปล งำนสำนักงำน และธนำคำร
หมายเหตุ
1. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ เก็บค่ำบ ำรุงและ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียน ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 18,000 บำท
2. นิสิตสำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ
(ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร) เป็นเวลำ 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิตผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำน
จำกสถำนประกอบกำร
คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเล
1. จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้
1.1 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ 22 หน่วยกิต
1.2 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
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-17สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเล แบ่งกลุ่มดังนี้
- กลุ่มเทคโนโลยีกำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมทำงทะเล เน้นกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลง
ปริมำณคุณภำพแหล่งน้ ำ ดิน ทรัพยำกรชำยฝั่ง กำรเปลีย่ นแปลงระบบนิเวศในทะเลทีส่ ำคัญ เช่น
แนวปะกำรัง แหล่งหญ้ำทะเล ป่ำชำยเลน กำรกัดเซำะชำยฝัง่ และกำรปรับปรุงฟืน้ ฟูทรัพยำกรชำยฝั่งทะเล
- กลุ่มเทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงสัตว์ทะเล เน้นศึกษำกำรจัดกำรและกำรผลิตพืชและสัตว์รวมถึงสิ่งมีชีวติ
อื่น ๆ ในทะเลโดยใช้เทคโนโลยี
คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่องประดับ
1.1 ต้องไม่เป็นผู้ที่ตำบอดสี
1.2 ต้องสอบวิชำควำมถนัดทำงด้ำนศิลปกรรมศำสตร์
สำขำวิชำนี้ศึกษำด้ำนศิลปกรรมศำสตร์ โดยเน้นทำงด้ำนกำรออกแบบเครื่องประดับ กำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ กระบวนกำรผลิตเครื่องประดับอัญมณีศำสตร์เบื้องต้น และกำรตลำดอัญมณีและเครื่องประดับ
แนวทางในการประกอบอาชีพสำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ในตำแหน่ง
นักอัญมณีศำสตร์ นักออกแบบเครื่องประดับ เจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ำยควบคุมกำรผลิต ฝ่ำยตรวจวิเครำะห์อัญมณี ฝ่ำยจัดซื้อ
ฝ่ำยกำรตลำด และประกอบอำชีพอิสระ เช่น เจ้ำของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สำขำวิชำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ต้องไม่เป็นผู้ที่ตำบอดสี
สำขำวิชำนี้ศึกษำด้ำนธุรกิจและกำรตลำดโดยเน้นธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ อัญมณีศำสตร์
กำรออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น และกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำอัญมณีและเครื่องประดับ
3.1 จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้
3.1.1 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ 22 หน่วยกิต
3.1.2 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
3.2 ต้องไม่เป็นผู้ที่ตำบอดสี
สำขำวิชำนี้ศึกษำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นควำมรู้ด้ำนอัญมณีศำสตร์
เทคโนโลยีกำรผลิตอัญมณีและเครื่องประดับกำรออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ 2 D และ 3 D
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
แนวทางการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพเป็นผู้จัดกำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ และองค์กำร
เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป นักวิชำกำรบริหำรบุคคล พนักงำนฝ่ำยพัฒนำ
และฝึกอบรม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ที่ปรึกษำองค์กรธุรกิจ อำจำรย์ อำชีพอิสระทำงบริหำร
ผู้ประกอบกำร และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ผูส้ มัคร
ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
แนวทางการประกอบอาชีพสำมำรถประกอบอำชีพที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ทั้งในองค์กรภำครัฐหรือภำคเอกชน เช่น ในกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสำหกรรม
กระทรวงพลังงำน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในบริษัททีป่ รึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อม
โรงงำนอุตสำหกรรม เป็นต้น นอกจำกนี้ยังสำมำรถประกอบอำชีพในองค์กรอิสระด้ำนสิ่งแวดล้อม พัฒนำแนวทำง
ด ำเนินงำนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในธุรกิจส่วนตัว ตลอดจนศึกษำต่อในระดับสูงต่อไปได้
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-183. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน
ผู้สมัครผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
แนวทางการประกอบอาชีพสำมำรถประกอบอำชีพที่เกี่ยวกับกำรน ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำ กำรจัดซื้อ จัดหำ
กำรขนส่งและกำรกระจำยสินค้ำ กำรจัดกำรคลังสินค้ำ กำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์หรือประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นต้น
4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป (รับวุฒิเทียบเท่า ปวช.
แต่ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ GAT)
แนวทางการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน รวมทั้งประกอบ
อำชีพส่วนตัว เช่น
อำชีพรับรำชกำรในหน่วยงำนรำชกำร อำทิตำแหน่ง ปลัดอ ำเภอ ปลัดเทศบำล ปลัด อบต.
อำชีพพนักงำนรัฐวิสำหกิจ อำชีพนักงำนองค์กำรมหำชน
อำชีพนักบริหำร อำชีพพนักงำนบริษัท ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรงำนทั่วไป เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์
เป็นต้น
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมทำงธุรกิจ
(รับวุฒิเทียบเท่า ปวช. แต่ผสู้ มัครต้องมีผลคะแนนสอบ GAT)
ผู้สมัครมีควำมรู้พื้นฐำนทำงด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ เลือกเรียนตำมกลุ่มวิชำในชัน้ ปีที่ 2
ได้แก่ กลุ่มวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมทำงธุรกิจ หรือ กลุ่มวิชำนวัตกรรมส ำหรับผู้ประกอบกำรดิจิทลั
แนวทางการประกอบอาชีพ
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ (Applied Information Technology) ประกอบอำชีพเกี่ยวกับ
กำรพัฒนำซอฟต์แวร์ ต ำแหน่งงำน ได้แก่ นักพัฒนำซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ นักพัฒนำเว็บแอพพลิเคชั่น นักพัฒนำ
และออกแบบเว็บไซต์ นักพัฒนำสื่อวีดิทัศน์และมัลติมีเดีย นักพัฒนำไอโอที ผู้ดูแลระบบเครือข่ำยและเครื่องแม่ข่ำย เป็นต้น
กลุ่มวิชานวัตกรรมสาหรับผู้ประกอบการดิจทิ ัล (Innovation for Digital Entrepreneur)
ประกอบอำชีพเกี่ยวกับผูป้ ระกอบกำรดิจิทัล ตำแหน่งงำน ได้แก่ นักกำรตลำดออนไลน์ นักเศรษฐศำสตร์
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ผู้ออกแบบและพัฒนำสื่อมัลติมีเดียเพื่อกำรน ำเสนอทำงธุรกิจ ผูป้ ระกอบธุรกิจดิจิทัล เป็นต้น
คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ ผู้สมัครผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ตำกว่
่ ำ 12 หน่วยกิต
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ มี 2 กลุ่มวิชำ ประกอบด้วย
1. กลุ่มวิชำพืชศำสตร์ กลุ่มนีศ้ ึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตพืชประกอบด้วย
เทคโนโลยีชีวภำพพืช สรีรวิทยำของพืช กำรปรับปรุงพันธุ์พชื เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช หลักกำรผลิตพืช เทคโนโลยี
กำรขยำยพันธุ์พชื เช่น กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคโนโลยีกำรปลูกพืชไร้ดนิ พืชพลังงำนและเทคโนโลยีด้ำนพลังงำน
ชีวมวล กำรผลิตพืชเครื่องเทศและสมุนไพร กำรจัดกำรดินและปุ๋ยเทคโนโลยีกำรจัดกำรวัชพืช โรคและแมลงศัตรูพืช
และอุตสำหกรรมที่เกี่ยวกับกำรผลิตพืช เป็นต้น รวมถึงกำรประยุกต์ใช้และกำรวิจัยทำงด้ำนพืชศำสตร์ น ำไปสู่กำรสร้ำง
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนำกำรผลิตพืชและศึกษำในด้ำนกำรประเมินคุณภำพผลผลิตก่อนเก็บเกี่ยว ดัชนีกำรเก็บเกี่ยว กำรรักษำ
คุณภำพ คุณค่ำของโภชนำกำร ระบบกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยวกำรจัดกำรในโรงคัดบรรจุ กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์
กำรเก็บรักษำ กำรขนส่ง และกำรน ำเทคโนโลยีที่เหมำะสมและทันสมัยมำใช้เพื่อลดกำรสูญเสียหลังกำรเก็บเกี่ยว กำรเพิ่ม
มูลค่ำของผลิตผลเกษตร รวมทัง้ กำรจัดกำรผลิตผลสดเพื่อส่งออก และควำมปลอดภัยของอำหำรและกฎระเบียบ
มำตรฐำนและควำมปลอดภัยของอำหำร และกฎระเบียบมำตรฐำนของประเทศผูน้ ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำเกษตร
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-192. กลุ่มวิชำสัตวศำสตร์ กลุ่มนีศ้ ึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่ส ำคัญ
ประกอบด้วย กำรเลี้ยงและกำรจัดกำรฟำร์มปศุสัตว์ เทคโนโลยีกำรปรับปรุงพันธุ์พชื เทคโนโลยีชีวภำพสัตว์
โภชนศำสตร์สัตว์และเทคโนโลยีอำหำรสัตว์ พืชอำหำรสัตว์ กำรใช้ประโยชน์จำกพืชอำหำรสัตว์ เทคโนโลยีนำนม
้
กำรฟักไข่และกำรจัดกำรโรงฟัก เทคโนโลยีกำรจัดกำรของเสียในฟำร์ม กำรรักษำเบื้องต้นและกำรป้องกันโรคในสัตว์
ธุรกิจปศุสัตว์และมำตรฐำนฟำร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์ เป็นต้น รวมถึงกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่ำง ๆ และกำรวิจัย
ทำงสัตวศำสตร์เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำกำรผลิตสัตว์
แนวทางการประกอบอาชีพของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ศึกษำต่อปริญญำโท ปริญญำเอก ในสำขำทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์ประยุกต์ ตำมสถำบันหรือมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ รับรำชกำรในส่วนรำชกำร
ที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร อำจำรย์หรือนักวิจัย ตำมสถำบันมหำวิทยำลัยทั้งภำครัฐและเอกชน ประกอบธุรกิจทำงด้ำน
เกษตร เช่น ฟำร์ม สวน ไร่ โรงงำน ฯลฯ หรือท ำงำนในภำคเอกชนที่เกี่ยวกับธุรกิจกำรเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร ผู้สมัครต้องผ่ำน
กำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วชิ ำคณิตศำสตร์ ไม่ตำกว่
่ ำ 12 หน่วยกิต
- สำขำวิชำนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร ประกอบด้วย
เทคโนโลยีอุตสำหกรรมกำรเกษตรเบื้องต้น หลักเศรษฐศำสตร์และกำรจัดกำรอุตสำหกรรมเกษตร กำรวิจัยตลำด
ในอุตสำหกรรมเกษตร กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์กำรเกษตร กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรควบคุมคุณภำพในอุตสำหกรรม
เกษตร กำรประกันคุณภำพและกฎหมำยในอุตสำหกรรมเกษตร สถิติและกำรวำงแผนกำรทดลอง นวัตกรรม
ในอุตสำหกรรมเกษตร กำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจด้ำนอุตสำหกรรมเกษตร หลักวิศวกรรมแปรรูปอำหำร
กำรเสริมทักษะและจรรยำบรรณส ำหรับวิชำชีพวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ รวมถึงกำรศึกษำด้ำนพัฒนำผลิตภัณฑ์
อำหำร เช่น จุลชีววิทยำอำหำร เคมีอำหำร หัวข้อคัดสรรอุตสำหกรรมเกษตร เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง เทคโนโลยีผักและผลไม้ เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
เทคโนโลยีกำรหมัก เทคโนโลยีแป้งและน้ ำตำล และในด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพและควำมงำม เช่น
อำหำรเพื่อสุขภำพ เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ สำรสกัดสมุนไพรและกำรทดสอบฤทธิท์ ำงชีวภำพ หัวข้อคัดสรร
ทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภำพและควำมงำม เครื่องส ำอำง เวชส ำอำงค์
และพิษวิทยำของผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ
แนวทำงกำรประกอบอำชีพ ศึกษำต่อปริญญำโท-เอก ในสำขำทำงด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์
อุตสำหกรรมเกษตร ตำมสถำบันหรือมหำวิทยำลัยทัง้ ในและต่ำงประเทศ สำมำรถท ำงำนได้ทงั้ ในหน่วยงำนรำชกำร
หน่วยงำนเอกชน โดยทำงำนในต ำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอำหำร กึ่งอำหำร
และไม่ใช่อำหำร ตลอดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภำพและควำมงำม นอกจำกนี้ยังสำมำรถท ำงำนในตำแหน่งอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ำยกำรผลิต ฝ่ำยกำรควบคุมและประกันคุณภำพ กำรตลำด เป็นต้น และประกอบธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมเกษตร
โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ” วิทยาเขตสระแก้ว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สำขำวิชำกำรจัดกำร
1. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00
2. ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
ผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำในสำขำวิชำกำรจัดกำร จะต้องเลือกเรียนกลุ่มวิชำใดกลุ่มหนึ่งใน 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มกำรจัดกำรธุรกิจทั่วไป
2. กลุ่มกำรตลำด
3. กลุ่มธุรกิจระหว่ำงประเทศ
บัณฑิตทีส่ ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สำขำกำรจัดกำร ทั้ง 3 กลุ่มวิชำ ได้แก่
กำรจัดกำรธุรกิจทั่วไป ธุรกิจระหว่ำงประเทศ และกำรตลำด จะเป็นผูท้ ี่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญทำงด้ำน
บริหำรธุรกิจที่จ ำเป็น ทันยุคสมัยของกำรเปลี่ยนแปลง และผลกระทบอย่ำงเท่ำทัน มีควำมคิดริเริ่ม สร้ำงสรรค์
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-20เป็นนักคิด นักวำงแผน แก้ปัญหำเชิงธุรกิจ สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ และประสบกำรณ์ เพื่อให้เกิดแนวทำงในกำรบริหำร
ธุรกิจใหม่ ๆ มีควำมเป็นผู้นำ สำมำรถสร้ำงแนวคิดเป็นผู้ประกอบกำรที่มีคุณธรรม และจริยธรรมที่พึงประสงค์
กลุ่มการจัดการธุรกิจทั่วไป : สำมำรถบริหำรจัดกำรทำงด้ำนธุรกิจนักบริหำรฝ่ำยต่ำง ๆ ขององค์กร
นักจัดระบบกำรปฏิบตั ิงำนขององค์กร นักควบคุมคุณภำพภำยในองค์กร และเป็นผูป้ ระกอบธุรกิจ หรือเป็นเจ้ำของธุรกิจ
ในอนำคต เป็นต้น
กลุ่มวิชาการตลาด : เป็นนักคิด นักวำงแผนเชิงธุรกิจกำรตลำด กำรค้ำ กำรลงทุน เป็นนักโฆษณำ
นักประชำสัมพันธ์ นักวิจยั ด้ำนกำรตลำด นักบริหำรผลิตภัณฑ์ นักบริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำเพื่อกำรพัฒนำให้กับ
องค์กร และสำมำรถเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจหรือเป็นเจ้ำของธุรกิจได้ในอนำคต เป็นต้น
กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ :สำมำรถบริหำรจัดกำรด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุนระหว่ำงประเทศ พร้อมรับมือ
กับกำรรวมตัวเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน AEC (Asean Economics Community) ที่ก ำลังจะมำถึง
สำมำรถวำงแผนและแก้ปัญหำด้ำนกำรพำณิชย์และบริหำรธุรกิจได้อย่ำงเป็นระบบ เพื่อปฏิบัตงิ ำนภำยในองค์กร
ทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ และสำมำรถเป็นผูป้ ระกอบกำรธุรกิจหรือเป็นเจ้ำของธุรกิจได้ในอนำคต เป็นต้น

3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาและรายละเอียดรหัสวิชา GAT / PAT
3.1 องค์ประกอบกำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ
การพิจารณาคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์
(1) GPAX (6 ภำคเรียน)
ร้อยละ 10-20
(2) คะแนนสอบ GAT / PAT
ร้อยละ 80-90
เกณฑ์การรับเข้าศึกษา ทุกสำขำวิชำ/ทุกหลักสูตร
(1) GPAX (6 ภำคเรียน)
ร้อยละ 10-20
(2) คะแนนสอบ GAT / PAT
ร้อยละ 80-90
(3) สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย
ผ่ำน/ไม่ผ่ำน
หมายเหตุ มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัตทิ ั่วไป
และคุณสมบัติเฉพำะสำขำตำมที่สำขำวิชำกำหนด
3.2 มหำวิทยำลัยบูรพำจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย โดยใช้รูปแบบ ดังนี้
3.2.1 ประมวลผลคะแนนจำก GPAX และ GAT/PAT ให้เป็นคะแนนรวม 100 เปอร์เซ็นต์
3.2.2 เรียงล ำดับผูส้ มัครในแต่ละสำขำวิชำ จำกผู้ทไี่ ด้คะแนนสูงสุดไปต่ำสุด
3.3 ในวันสอบสัมภำษณ์ มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หำกตรวจสอบแล้วพบว่ำคุณสมบัติของผู้สมัคร
ไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด หรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธิ์ในกำรเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์
3.4 กำรประกำศรำยชื่อผู้ที่ผำ่ นกำรคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำ
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ำสัมภำษณ์ และประกำศรำยชื่อผู้ทผี่ ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ ทั้งนี้ มหำวิทยำลัย
ขอสงวนสิทธิไ์ ม่จ ำเป็นที่จะรับผูส้ มัครเข้ำศึกษำตำมจ ำนวนรับทีไ่ ด้ประกำศไว้ หำกผลกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์
ตำมที่คณะก ำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด
3.5 รำยละเอียดรหัสวิชำสอบ GAT / PAT
รหัส
รหัส
รหัส
รหัส
รหัส
รหัส
รหัส

85
71
72
73
74
75
76

GAT
PAT
PAT
PAT
PAT
PAT
PAT

ควำมถนัดทั่วไป
1 ควำมถนัดทำงคณิตศำสตร์
2 ควำมถนัดทำงวิทยำศำสตร์
3 ควำมถนัดทำงวิศวกรรมศำสตร์
4 ควำมถนัดทำงสถำปัตยกรรมศำสตร์
5 ควำมถนัดทำงวิชำชีพครู
6 ควำมถนัดทำงศิลปกรรมศำสตร์

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

รหัส 77 PAT 7.1 ควำมถนัดทำงภำษำฝรั่งเศส
รหัส 78 PAT 7.2 ควำมถนัดทำงภำษำเยอรมัน
รหัส 79 PAT 7.3 ควำมถนัดทำงภำษำญี่ปุ่น
รหัส 80 PAT 7.4 ควำมถนัดทำงภำษำจีน
รหัส 81 PAT 7.5 ควำมถนัดทำงภำษำอำหรับ
รหัส 82 PAT 7.6 ควำมถนัดทำงภำษำบำลี
รหัส 83 PAT 7.7 ควำมถนัดทำงภำษำเกำหลี
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กลับหน้าสารบัญ
3. เกณฑ์ การพิจารณา TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่ วมกันทัว่ ประเทศ (โดย ทปอ. เป็ นผู้รับสมัคร)
รหัสสำขำวิชำ

01901240111
01901240211

คณะพยำบำลศำสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ภาคปกติ
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (ภาคปกติ)
สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม (ภาคปกติ)
สาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคปกติ)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาคปกติ
สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาคปกติ
สาขาวิชาภาษาจีน ภาคปกติ (ต้องเรียนวิชาภาษาจีนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาคปกติ (ต้องเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

สาขาวิชาภาษาไทย ภาคปกติ
สาขาวิชาภาษาฝรัง่ เศสเพือ่ การสื่อสาร ภาคปกติ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ
สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ภาคปกติ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคปกติ

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

ชื่อ

GPAX

PAT (P1 - P7)

GAT

จำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%)

PAT

%

PAT

%

พย.บ.
พย.บ.

20
20

50
50

P2
P2

30
30

-

-

40
30

ศศ.บ.
ศศ.บ.
วท.บ.
นศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศ.บ.
ศศ.บ.

20

80
60

20
10
10
10
20
10
20
20
20
20
20

80
60
40
40
80
50
80
80
80
50
80

10
30
50
50
40
30
-

P2
-

10
-

20

20

P1
P7.7
P7.4
P7.3
P7.1
P1
-

20
20

80
80

30

15
120
20
15
10
10
15
20
30
30
10
15
20

-21-

01902240101
01902240201
01902240311
01902240401
01902240501
01902240601
01902240701
01902240801
01902240901
01902241001
01902241101
01902241102
01902241201
01902241361
01902241401

คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ
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กลับหน้าสารบัญ
3. เกณฑ์ การพิจารณา TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่ วมกันทัว่ ประเทศ (โดย ทปอ. เป็ นผู้รับสมัคร)
รหัสสำขำวิชำ

คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

จำนวนรับ

PAT

%

PAT

วท.บ.

20

50

P1

30

-

บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บช.บ.

10
10
10
10
10
10
10
10

50
50
50
50
50
50
50
50

P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1

40
40
40
40
40
40
40
40

-

-

10
10
10
10
10
10
10
10

รป.บ.
รป.บ.
รป.บ.
รป.บ.
น.บ.
น.บ.
ร.บ.
ร.บ.

20
20
20
20
20
20
20
20

80
80
80
80
80
80
80
80

-

-

-

-

30
20
30
20
60
40
30
30

%

200

-22-

คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์
01933240361 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเทีย่ ว
01922240161 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการ ภาคปกติ
01922240261 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาด ภาคปกติ
01922240361 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุม่ วิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
01922240461 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการการโรงแรม ภาคปกติ
01922240561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการเงิน ภาคปกติ
01922240661 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ภาคปกติ
01922240761 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาคปกติ
01922240861 หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต ภาคปกติ
คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์
01921240101 สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ภาคปกติ
01921240102 สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ภาคพิเศษ
01921240201 สาขาวิชาการบริหารทัว่ ไป ภาคปกติ
01921240202 สาขาวิชาการบริหารทัว่ ไป ภาคพิเศษ
01921240301 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ
01921240302 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
01921240501 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ
01921240502 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ

PAT (P1 - P7)

ชื่อ
GPAX GAT
ปริญญำ (10-20%) (%)

509/1043

กลับหน้าสารบัญ
3. เกณฑ์ การพิจารณา TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่ วมกันทัว่ ประเทศ (โดย ทปอ. เป็ นผู้รับสมัคร)
ชื่อ

รหัสสาขาวิชา

01934240161

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคปกติ
สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาคปกติ
สาขาวิชาชีวเคมี ภาคปกติ
สาขาวิชาชีววิทยา ภาคปกติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ
สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาคปกติ
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ภาคปกติ
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ภาคปกติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ภาคปกติ
สาขาวิชาสถิติ ภาคปกติ
คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ

ปริญญา (10-20%)

PAT (P1 - P7)

ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขนต่
ั ้า

(%)

(คะแนน)

วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.

10
10
10
10
10
20
10
10
10
10
10

10
10
30
10
20
10
10
10
30
10
10

-

วท.บ.

10

40

60

-

PAT

ค่าน้าหนัก

PAT

(%)

ค่าน้าหนัก

เกณฑ์ขนต่
ั ้าแต่ละ

(%)

วิชา (คะแนน)

P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1

50
30
30
30
30
30
30
30
30
30
50

P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2

30
50
30
50
40
40
50
50
30
50
30

-

P1

40

P2

10

P1=30

-

จ้านวนรับ

50
50
20
30
40
30
60
60
30
30
50

-23-

01903240111
01903240211
01903240311
01903240411
01903240511
01903240611
01903240711
01903240811
01903240911
01903241011
01903241111

คณะ / กลุ่มวิชา / สาขาวิชา

GAT

GPAX

25

P2=30

01934240261 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ

วท.บ.

10

40

60

P1

40

P2

10

P1=30
P2=30

30

01934240311 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ภาคปกติ

วท.บ.

20

25

-

P1

35

P2

20

-

23

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
3. เกณฑ์ การพิจารณา TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่ วมกันทัว่ ประเทศ (โดย ทปอ. เป็ นผู้รับสมัคร)
รหัสสำขำวิชำ

คณะวิศวกรรมศำสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาคปกติ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล ภาคปกติ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ภาคปกติ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว ภาคปกติ
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ
คณะสำธำรณสุขศำสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ภาคปกติ
สาขาวิชาสุขศาสตร์อตุ สาหกรรมและความปลอดภัย ภาคปกติ
สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ภาคปกติ

ชื่อ
GPAX GAT
ปริญญำ (10-20%) (%) PAT

PAT (P1 - P7)

จำนวนรับ

%

PAT

%

PAT

%

วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.

10
10
10
10
10
10

15
15
15
15
15
15

P1
P1
P1
P1
P1
P1

25
25
25
25
25
25

P2
P2
P2
P2
P2
P2

25
25
25
25
25
25

P3
P3
P3
P3
P3
P3

25
25
25
25
25
25

20
20
20
30
10
30

10
10

30
30

P1
P1

20
20

P2
P2

20
20

P3
P3

20
20

20

ส.บ.
วท.บ.
วท.บ.

20
20
20

50
50
50

P2
P2
P2

30
30
30

-

-

-

-

10
15
10

วท.บ.

20

50

P2

30

-

-

-

-

30

01906240101 สาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ภาคปกติ

ศป.บ.

20

10

P6

70

-

-

-

-

10

01906240201 สาขาวิชาจิตรกรรม ภาคปกติ

ศป.บ.

20

10

P6

70

-

-

-

-

10

01906240301 สาขาวิชานิเทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กราฟิก) ภาคปกติ

ศป.บ.

20

10

P6

70

-

-

-

-

10

01906240302 สาขาวิชานิเทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กราฟิก) ภาคพิเศษ

ศป.บ.

20

10

P6

70

-

-

-

-

15

01907240111
01907240211
01907240311

01907240411 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ

15

-24-

01905240111
01905240211
01905240311
01905240411
01905240711
01905240911
01905241011
01905241111

คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ

คณะศิลปกรรมศำสตร์

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ

3. เกณฑ์ การพิจารณา TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่ วมกันทัว่ ประเทศ (โดย ทปอ. เป็ นผู้รับสมัคร)
รหัสสำขำวิชำ

คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ

PAT (P1 - P7)
ชื่อ
GPAX GAT
จำนวนรับ
ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT %

ศป.บ.
ศป.บ.
ศป.บ.

20
20
20

10 P6 70
10 P6 70
10 P6 70

-

-

10
15
10

01906240502 สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ออกแบบกราฟิกและโฆษณา) ภาคพิเศษ

ศป.บ.

20

10 P6 70

-

-

15

01906240601 สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ ภาคปกติ

ศป.บ.

20

10 P6 70

-

-

10

01906240701 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตร 2 ภาษา) ภาคปกติ

ศป.บ.

20

10 P6 70

-

-

10

01935240101 สาขาวิชาดนตรี (วิชาเอกดนตรีไทย) ภาคปกติ

ศป.บ.

20

50 P6 30

-

-

5

01935240201 สาขาวิชาดนตรี (วิชาเอกดนตรีสากล) ภาคปกติ

ศป.บ.

20

50 P6 30

-

-

10

01935240301 สาขาวิชาศิลปะการแสดง (วิชาเอกนาฏศิลป์และการก ากบั ลีลา) ภาคปกติ

ศป.บ.

20

50 P6 30

-

-

5

01935240401 สาขาวิชาศิลปะการแสดง (วิชาเอกศิลปะการละคร) ภาคปกติ

ศป.บ.

20

50 P6 30

-

-

5

01935240501 สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ภาคปกติ

ศป.บ.

20

50 P6 30

-

-

10

-25-

คณะศิลปกรรมศำสตร์
01906240401 สาขาวิชานิเทศศิลป์ (โทรทัศน์และดิจทิ ัลมีเดีย) ภาคปกติ
01906240402 สาขาวิชานิเทศศิลป์ (โทรทัศน์และดิจทิ ัลมีเดีย) ภาคพิเศษ
01906240501 สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ออกแบบกราฟิกและโฆษณา) ภาคปกติ

คณะดนตรีและกำรแสดง

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
3. เกณฑ์ การพิจารณา TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่ วมกันทัว่ ประเทศ (โดย ทปอ. เป็ นผู้รับสมัคร)
รหัสสำขำวิชำ

คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ

ชื่อ

GPAX

PAT (P1 - P7)

GAT

จำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT %

กศ.บ.

20

40 P5 40

-

2

01904240211 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคปกติ*

กศ.บ.

20

40 P5 20 P1 20

5

01904240311 สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ*

กศ.บ.

20

40 P5 20 P2 20

5

01904240411 สาขาวิชาชีววิทยา ภาคปกติ*

กศ.บ.

20

40 P5 20 P2 20

5

01904240501 สาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาคปกติ* (รับเฉพาะผู้ที่มีพื้นฐานทางด้านดนตรีไทย)

กศ.บ.

20

40 P5 20 P6 20

2

01904240701 สาขาวิชาพลศึกษา ภาคปกติ*

กศ.บ.

20

40 P5 40

-

2

01904240811 สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาคปกติ *

กศ.บ.

20

40 P5 20 P2 20

5

01904241001 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาคปกติ* (รับเฉพาะผู้ทมี่ ีพนื้ ฐานทางด้านศิลปะ)
คณะศึกษำศำสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรผลิตครู
01904240901 สาขาวิชาภาษาจีน ภาคปกติ (รับเฉพาะผู้ทมี่ ีพนื้ ฐานภาษาจีนแล้วเท่านั้น )

กศ.บ.

20

40 P5 20 P6 20

2

กศ.บ.

20

40 P5 20 P7.4 20

2

01904240601 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาคปกติ

กศ.บ.

20

80

-

-

-

-

20

01904240602 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาคพิเศษ

กศ.บ.

20

80

-

-

-

-

12

-

-

-26-

คณะศึกษำศำสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรผลิตครู
01904240101 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาคปกติ*

(เรียนในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน )
คณะศึกษำศำสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)

หมำยเหตุ *อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรจาก 5 ปี เป็น 4 ปี ก าลังรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
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513/1043

กลับหน้าสารบัญ
3. เกณฑ์ การพิจารณา TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่ วมกันทัว่ ประเทศ (โดย ทปอ. เป็ นผู้รับสมัคร)
รหัสสำขำวิชำ

คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ

ชื่อ

GPAX

PAT (P1 - P7)

GAT

จำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT %

คณะโลจิสติกส์
บธ.บ.

10

50 P1 40

-

35

01923240261 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
01923240361 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ภาคปกติ
01923240411 สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ภาคปกติ
คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
01916240101 สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา ภาคปกติ

วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.

10
10
10

50 P1 40 - 50 P1 40 - 40 P1 25 P2 25

22
22
60

ศศ.บ.

20

50 P1 30

-

-

16

01916240211 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ภาคปกติ

วท.บ.

20

40 P2 40

-

-

16

01916240301 สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ภาคปกติ
วิทยำลัยนำนำชำติ
01919240101 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ ภาคปกติ

ศศ.บ.

20

50 P1 30

-

-

8

บธ.บ.

20

80

-

-

-

-

25

01919240201 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ

บธ.บ.

20

80

-

-

-

-

40

01919240301 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร กลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ ภาคปกติ

ศศ.บ.

20

80

-

-

-

-

12

01919240401 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ ภาคปกติ
01919240501 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการเงิน ภาคปกติ
01919240601 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ

ศป.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.

20
20
20

80
80
80

-

-

-

-

8
15
15

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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01923240161 สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
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กลับหน้าสารบัญ
3. เกณฑ์ การพิจารณา TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่ วมกันทัว่ ประเทศ (โดย ทปอ. เป็ นผู้รับสมัคร)
รหัสสำขำวิชำ

คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ

ชื่อ

GPAX

PAT (P1 - P7)

GAT

จำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT %

วิทยำลัยนำนำชำติ
บธ.บ.

20

80

-

-

-

-

15

01919240801 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร กลุ่มวิชาทักษะการติดต่อสื่อสาร
เพือ่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาคปกติ
คณะสหเวชศำสตร์
01931240111 สาขาวิชากายภาพบ าบัด ภาคปกติ
01931240211 สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ภาคปกติ

ศศ.บ.

20

80

-

-

-

-

12

วท.บ.
วท.บ.

10
10

20 P1 20 P2 50
40 P2 50 - -

16
25

01931240311 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ภาคปกติ

วท.บ.

20

20 P2 60

-

-

20

01931240411 สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาคปกติ

วท.บ.

10

40 P2 50

-

-

20

01931240511 สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร ภาคปกติ

วท.บ.

10

40 P2 50

-

-

25

คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ (วิทยำเขตจันทบุรี)
01911240101 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคปกติ

บธ.บ.

15

55

P1 30

-

-

80

01911240261 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ภาคปกติ

บธ.บ.

10

60

P1 30

-

-

100

01911240361 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ด้านพืช) ภาคปกติ
01911240461 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
01911240501 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารทางธุรกิจ ภาคปกติ

วท.บ.
วท.บ.
ศศ.บ.

20

40

P1 20

P2

20

60

20

60

P1 20

-

-

50

20

80

-

-

-

50

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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01919240701 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาด ภาคปกติ
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กลับหน้าสารบัญ

3. เกณฑ์ การพิจารณา TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่ วมกันทัว่ ประเทศ (โดย ทปอ. เป็ นผู้รับสมัคร)
รหัสสำขำวิชำ

คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ

คณะเทคโนโลยีทำงทะเล (วิทยำเขตจันทบุรี)
01908240111 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ภาคปกติ

PAT (P1 - P7)
ชื่อ
GPAX GAT
จำนวนรับ
ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT %

วท.บ.

20

30 P1 20 P2 30

20

01925240101 สาขาวิชาการออกแบบเครือ่ งประดับ ภาคปกติ

ศป.บ.

20

40 P6 40

-

-

20

01925240201 สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครือ่ งประดับ ภาคปกติ

บธ.บ.

20

40 P1 40

-

-

20

01925240311 สาขาวิชาอัญมณีและเครือ่ งประดับ ภาคปกติ

วท.บ.

20

40 P1 20 P2 20

30

01927240101 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาคปกติ

บธ.บ.

20

80

-

-

-

-

10

01927240261 สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ

วท.บ.

10

70

P1 10

P2

10

20

01927240361 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ภาคปกติ

บธ.บ.

20

60

P1 20

-

-

50

01927240401 สาขาวิชาการบริหารทัว่ ไป ภาคปกติ

รป.บ.

20

80

-

-

-

-

25

01927240601 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ ภาคปกติ

วท.บ.

20

80

-

-

-

-

30

คณะอัญมณี (วิทยำเขตจันทบุรี)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ (วิทยำเขตสระแก้ว)
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กลับหน้าสารบัญ

3. เกณฑ์ การพิจารณา TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่ วมกันทัว่ ประเทศ (โดย ทปอ. เป็ นผู้รับสมัคร)
รหัสสำขำวิชำ

คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ

PAT (P1 - P7)
ชื่อ
GPAX GAT
จำนวนรับ
ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT %

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร (วิทยำเขตสระแก้ว)
วท.บ.

20

20 P1 20 P2 40

50

01928240261 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ ภาคปกติ

วท.บ.

20

20 P1 20 P2 40

50

01928240361 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเกษตร ภาคปกติ

วท.บ.

20

20 P1 20 P2 40

25

01936240161 สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มการจัดการธุรกิจทัว่ ไป ภาคปกติ

บธ.บ.

20

80

-

-

-

-

40

01936240261 สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มการตลาด ภาคปกติ

บธ.บ.

20

80

-

-

-

-

40

01936240361 สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
จำนวนรวมภำคปกติ
จำนวนรวมภำคพิเศษ

บธ.บ.

20

80

-

-

-

-

40

โครงกำรจัดตั้ง "คณะพำณิชยศำสตร์และบริหำรธุรกิจ" (วิทยำเขตสระแก้ว)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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01928240161 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาพืชศาสตร์ ภาคปกติ

3,000
197
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กลับหน้าสารบัญ
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4. รูปแบบและเงื่อนไขการสมัคร
ให้เลือกสมัครได้ 6 สาขาวิชา แบบมีลาดับ

5. อัตราค่าสมัคร
ค่าสมัครสาขาวิชาละ 100 บาท และค่าบริหารจัดการสิทธิส์ ่วนกลาง 50 บาท
หมายเหตุ ไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ

6. การรับสมัครและการชาระเงินค่าสมัคร
กิจกรรม
สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ซึ่งสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ทปอ.) เป็นส่วนกลางในการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์
https://student.mytcas.com หรือ http://regservice.buu.ac.th
การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ช าระเงินค่าสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ภายในวันที่ก าหนดเท่านั้น ตามช่องทางที่ ทปอ. ก าหนด

วัน / เดือน / ปี
17 – 29 เมษายน 2562
17 – 29 เมษายน 2562

หมายเหตุ ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษา รหัสนิสิต 62 หรือได้ท าการยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ไปแล้ว
ในรอบที่ผ่านมา หากประสงค์จะสมัครต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการสละสิทธิ์จะต้องท าในระยะเวลาที่ก าหนด
มิฉะนั้นจะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ

7. ประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิส์ อบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
มหาวิทยาลัยบูรพา จะประมวลผลคะแนนและส่งรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือกไปที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ทปอ.) เพื่อให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์
ในมหาวิทยาลัยได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com
หรือ http://regservice.buu.ac.th
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8. การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย และการยืนยันสิทธิ์ Clearing House
8.1 การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
รายการ
(1) ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายตามข้อ 7 เข้ารับ
การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเวลาและสถานที่ปรากฏใน
ท้ายประกาศหลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่าย
2. ใบแสดงผลคะแนน GAT (General Aptitude Test)
ใบแสดงผลคะแนน PAT (Professional Aptitude Test) และ
3. ส าเนาระเบียนผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ปพ.1:4) ที่แสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน
4. ส าเนาบัตรประจาตัวประชาชน ที่รับรองส าเนาถูกต้อง
5. ส าเนาทะเบียนบ้าน ที่รับรองส าเนาถูกต้อง
6. ส าเนาการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล ที่รับรองส าเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
(2) ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ต้องมาตรวจ
ร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา และคณะที่ต้อง
ตรวจตาบอดสี จากจักษุแพทย์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี เท่านั้น ในวันที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ มีดังต่อไปนี้
- คณะเภสัชศาสตร์
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะภูมสิ ารสนเทศศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
- คณะโลจิสติกส์
- คณะสหเวชศาสตร์
- คณะอัญมณี
(3) ส าหรับผู้มสี ิทธ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ คณะโลจิสติกส์ จะต้องผ่าน
การทดสอบสมรรถภาพทางกายในวันที่เข้ารับการสัมภาษณ์

วัน / เดือน / ปี
12 พฤษภาคม 2562

* ใช้ 6 ภาคเรียน

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่จาเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจ านวนรับที่ได้ประกาศไว้
หากผลการสอบไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะ/วิทยาลัยก าหนดไว้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ
ถือเป็นอันสิ้นสุด
8.2 การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
8.2.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องท าการยืนยันสิทธิ์ในวันที่มาสัมภาษณ์เท่านั้น
ในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 กับกรรมการสอบสัมภาษณ์
8.2.2 หากยืนยันสิทธิ์ Clearing House แล้ว จะไม่สามารถสมัคร TCAS รอบต่อไปได้ หากประสงค์
จะสมัคร TCAS ในรอบถัดไป ต้องไม่ท าการยืนยันสิทธิ์ หรือ หากได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว
ให้ท าการสละสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com
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9. ประกาศรายชือ่ ผู้ผา่ นการสัมภาษณ์ และมีสิทธิเ์ ข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้ผา่ นการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 17 พฤษภาคม
พ.ศ. 2562 ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

10. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
10.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้าย ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และเข้าศึกษาในคณะ และสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามที่ปรากฏ
ในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
10.2 ผู้รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วถือว่า มีศักดิ์และมีสิทธิ์เป็นนิสิตของ
มหาวิทยาลัยบูรพาโดยสมบูรณ์
10.3 ผู้ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามข้อ (10.2) หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศ
ยังไม่สาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

11. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ 27–28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก
เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ)

วิมลรัตน์ จตุรานนท์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน
ผู้ปฏิบัติหน้าทีอ่ ธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

ส าเนาถูกต้อง
นฤมล เหมือนใจ
(นางสาวนฤมล เหมือนใจ)
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
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มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่อยู่ 99 หมู่ 9 ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
คุณสมบัติเฉพาะ
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ต้องสำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่ 6) สำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์
เท่ำนั้น
2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร ต้องไม่เป็นผู้ที่มีควำมพิกำร
ทำงสำยตำ
3. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรประมง สำขำวิชำภูมิศำสตร์ และสำขำวิชำสัตวศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรอำหำรสัตว์ ต้องสำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่ 6) สำยวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์ หรือสำยศิลป์ค ำนวณ
4. เกณฑ์องค์ประกอบในกำรคัดเลือกทุกสำขำวิชำ
- GPA 6 ภำคเรียน 20%
- ONET 30%
- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 10%
- PAT1 ควำมถนัดทำงคณิตศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 10%
- PAT2 ควำมถนัดทำงวิทยำศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 30%
หมายเหตุ: ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบองค์ประกอบที่กาหนดจะไม่นามาประมวลผล
คณะวิทยาศาสตร์
1. หลั กสู ตรวิทยำศำสตรบั ณฑิต สำขำวิช ำคณิตศำสตร์ สำขำวิช ำสถิติ สำขำวิช ำวิทยำกำรคอมพิว เตอร์
สำขำวิ ช ำเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ ต้ อ งส ำเร็ จกำรศึ กษำระดั บชั้ นมั ธยมศึ กษำตอนปลำย (มั ธยมศึ กษำปี ที่ 6) สำย
วิทยำศำสตร์ หรือสำยศิลปศำสตร์ (คณิตศำสตร์)
2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี สำขำวิชำชีววิทยำ สำขำวิชำฟิสิกส์ และสำขำวิชำฟิสิกส์
ประยุกต์ ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่ 6) สำยวิทยำศำสตร์
3. เกณฑ์องค์ประกอบในกำรคัดเลือก
3.1 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี สำขำวิชำชีววิทยำ สำขำวิชำฟิสิกส์ สำขำวิชำฟิสิกส์ประยุกต์
- GPA 6 ภำคเรียน 20%
- ONET 30%
- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 10%
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- PAT1 ควำมถนัดทำงคณิตศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 10%
- PAT2 ควำมถนัดทำงวิทยำศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 30%
3.2 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ สำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ สำขำวิชำสถิติ
- GPA 6 ภำคเรียน 20%
- ONET 30%
- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 10%
- PAT1 ควำมถนัดทำงคณิตศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 20%
- PAT2 ควำมถนัดทำงวิทยำศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 20%
หมายเหตุ: ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบองค์ประกอบที่กาหนดจะไม่นามาประมวลผล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1.ต้องส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำระดับ มัธ ยมศึ กษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปี ที่ 6) แผนกำรเรียนที่เ น้น กลุ่ ม สำระ
วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์
2. เกณฑ์องค์ประกอบในกำรคัดเลือกทุกสำขำวิชำ
- GPA 6 ภำคเรียน 20%
- ONET 30%
- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 15%
- PAT2 ควำมถนัดทำงวิทยำศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 15%
- PAT3 ควำมถนัดทำงวิศวกรรมศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 20%
หมายเหตุ: ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบองค์ประกอบที่กาหนดจะไม่นามาประมวลผล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
1.1 ไม่เป็นผู้ที่มีควำมพิกำรทำงสำยตำ คือ ตำบอดทั้งสองข้ำง หรือมีภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อ
กำรศึกษำ
1.2 ส่งแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) ให้น ำมำแสดงในวันสอบสัมภำษณ์
หมายเหตุ : ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงำน
ก. แฟ้มสะสมผลงำนเป็นกำรน ำเสนอผลงำนด้ำนศิลปะและกำรออกแบบที่หลำกหลำย ที่แสดง
ถึงควำมเป็ น ตัว ตนของผู้ ส มั คร มำกที่สุ ด และแสดงถึ ง ทั กษะควำมสำมำรถที่เ ชื่ อมโยงกั บ กำรเรีย นศำสตร์ ท ำง
สถำปัตยกรรม
ข. ควรเป็นผลงำนในช่วงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 เป็นหลัก
ค. แสดงผลงำนบนกระดำษขนำดไม่เกิน A3 โดยมีจ ำนวนไม่เกิน 15 แผ่น (ใช้ได้ทั้งสองหน้ำของ
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กระดำษหนึ่งแผ่น) และไม่รวมปก โดยให้ระบุชื่อ -นำมสกุล ให้ชัดเจนบนปกหน้ำของแฟ้มผลงำน หำกผลงำนมีขนำด
ใหญ่กว่ำ A3 สำมำรถถ่ำยรูปหรือถ่ำยเอกสำรย่อให้มีขนำดไม่เกิน A3 ได้
ง. รำยละเอียดประวัติส่วนตัว (CURRICULUM VITAE (C.V) หรือ RESUME) ประกอบด้วย
ชื่อ-นำมสกุล วัน เดื อน ปีเกิด ประวัติกำรศึกษำจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงประวัติผลงำนด้ำนอื่นๆ ที่แสดงถึงทักษะ
ควำมสำมำรถ และควำมคิดควำมอ่ำนของตนที่ผ่ำนมำ เช่น กำรเข้ำอบรม กำรเข้ำค่ำย กำรเดินทำงท่องเที่ยว กำรเข้ำ
ประกวดแข่งขันและรำงวัลที่ได้รับ ทักษะ ควำมสำมำรถพิเศษอื่นๆ ที่มี เช่น ดนตรี กีฬำ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
1.3 เกณฑ์องค์ประกอบในกำรคัดเลือก
- GPA 6 ภำคเรียน 20%
- ONET 30%
- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 10%
- PAT4 ควำมถนัดทำงสถำปัตยกรรมศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 40%
หมายเหตุ: ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบองค์ประกอบที่กาหนดจะไม่นามาประมวลผล
2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
2.1 ยินดีรับนักเรียนที่มีควำมพิกำร ยกเว้นผู้พิกำรที่มีควำมบกพร่องทำงกำรมองเห็นประเภทตำบอด
สนิททั้งสองข้ำง
2.2 ส่งแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) เน้นด้านศิลปะและการออกแบบ ให้นำมำแสดงในวันสอบ
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 ที่แสดงถึงควำมเป็นตัวตนของผู้สมัครมำกที่สุด และแสดงถึงทักษะควำมสำมำรถที่เชื่อมโยงกับกำรเรียน
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
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ชื่อ-นำมสกุล วัน เดือน ปีเกิด ประวัตกำรศึกษำจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงประวัติผลงำนด้ำนอื่นๆ ที่แสดงถึงทักษะ
ควำมสำมำรถ และควำมคิดควำมอ่ำนของตนที่ผ่ำนมำ เช่น กำรเข้ำอบรม กำรเข้ำค่ำย กำรเดินทำงท่องเที่ยว กำรเข้ำ
ประกวดแข่งขันและรำงวัลที่ได้รับ ทักษะ ควำมสำมำรถพิเศษอื่นๆ ที่มี เช่น ดนตรี กีฬำ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
หมายเหตุ : ผู้ไม่มีแฟ้มผลงำน หรือไม่น ำแฟ้มผลงำนมำแสดงในวันสอบสัมภำษณ์จะไม่ได้รับ
กำรพิจำรณำกำรคัดเลือก
2.3 เกณฑ์องค์ประกอบในกำรคัดเลือก
- GPA 6 ภำคเรียน 20%
- ONET 30%
- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 10%
- PAT6 ควำมถนัดทำงด้ำนศิลปกรรมศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 40%
หมายเหตุ: ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบองค์ประกอบที่กาหนดจะไม่นามาประมวลผล
3. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม
3.1 ไม่เป็ น ผู้ ที่มีควำมพิก ำรทำงสำยตำ คือ ตำบอดทั้งสองข้ ำง หรือมีภ ำวะอันเป็น อุปสรรคต่ อ
กำรศึกษำ
3.2 ส่งแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) เน้นด้านศิลปะและการออกแบบ ให้นำมำแสดงในวันสอบ
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 ที่
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 รวมไปถึงประวัติผลงำนด้ำนอื่นๆ ที่แสดงถึงทักษะ
ควำมสำมำรถ และควำมคิดควำมอ่ำนของตนที่ผ่ำนมำ เช่น กำรเข้ำอบรม กำรเข้ำค่ำย กำรเดินทำงท่องเที่ยว กำรเข้ำ
ประกวดแข่งขันและรำงวัลที่ได้รับ ทักษะ ควำมสำมำรถพิเศษอื่นๆ ที่มี เช่น ดนตรี กีฬำ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
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3.3 เกณฑ์องค์ประกอบในกำรคัดเลือก
- GPA 6 ภำคเรียน 20%
- ONET 30%
- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 10%
- PAT6 ควำมถนัดทำงด้ำนศิลปกรรมศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 40%
หมายเหตุ: ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบองค์ประกอบที่กาหนดจะไม่นามาประมวลผล
4. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
4.1 ไม่เป็ น ผู้ ที่มีควำมพิก ำรทำงสำยตำ คือ ตำบอดทั้งสองข้ ำง หรือมีภ ำวะอันเป็น อุปสรรคต่ อ
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 และแสดงถึงทักษะควำมสำมำรถที่เชื่อมโยงกับกำรเรียน
ในศำสตร์สำขำวิชำที่ผู้สมัครประสงค์จะศึกษำต่อ
ข. ควรเป็นผลงำนในช่วงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 เป็นหลัก
ค. แสดงผลงำนบนกระดำษขนำดไม่เกิน A4 ไม่จ ำกัดจ ำนวนหน้ำ (ใช้ได้ทั้งสองหน้ำ
ของกระดำษหนึ่งแผ่น) และไม่รวมปก โดยให้ระบุชื่อ-นำมสกุล ให้ชัดเจนบนปกหน้ำของแฟ้มผลงำน
ง. รำยละเอียดประวัติส่วนตัว (CURRICULUM VITAE (C.V) หรือ RESUME)
ประกอบด้วย ชื่อ-นำมสกุล วัน เดือน ปีเกิด ประวัตกำรศึกษำจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงประวัติผลงำนด้ำนอื่นๆ ที่แสดง
ถึงทักษะควำมสำมำรถ และควำมคิดควำมอ่ำนของตนที่ผ่ำนมำ เช่น กำรเข้ำอบรม กำรเข้ำค่ำย กำรเดินทำงท่องเที่ยว
กำรเข้ำประกวดแข่งขันและรำงวัลที่ได้รับ ทักษะ ควำมสำมำรถพิเศษอื่นๆ ที่มี เช่น ดนตรี กีฬำ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
4.3 เกณฑ์องค์ประกอบในกำรคัดเลือก
- GPA 6 ภำคเรียน 20%
- ONET 30%
- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 10%
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- PAT6 ควำมถนัดทำงด้ำนศิลปกรรมศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 40%
หมายเหตุ: ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบองค์ประกอบที่กาหนดจะไม่นามาประมวลผล
คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต
เพื่อประโยชน์ต่อกำรศึกษำวิชำกำรพยำบำลศำสตร์ซึ่งมีกำรเรียนทั้งภำคทฤษฎี และภำคปฏิบัติที่ต้องกำรฝึก
ให้กำรพยำบำลผู้รับบริกำร ผู้สมัครเข้ำศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต จะต้องมีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรงและ
ปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรือมีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ดังต่อไปนี้
1. มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
2. มีปัญหำทำงจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychosis disorders) โรคประสำทรุนแรง (severe
neurosis disorders) หรื อ โรคบุ ค ลิ ก ภำพแปรปรวน โดยเฉพำะ antisocial personality disorders หรื อ
borderline personality disorders รวมถึงปัญหำทำงจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบ
วิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์
3. โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริกำรหรือส่งผลให้เกิด ควำมพิกำรอย่ำงถำวร อันเป็น
อุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4. โรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
- โรคลมชักที่ยังไม่สำมำรถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอำกำรชักมำแล้วอย่ำงน้อย 3 ปี โดยมีกำร
รับรองจำกแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
- โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม
- โรคควำมดันเลือดสูงรุนแรง และมีภำวะแทรกซ้อนจนท ำให้เกิดพยำธิสภำพต่ออวัยวะอย่ำงถำวร
- ภำวะไตวำยเรื้อรัง
- โรคติดสำรเสพติดให้โทษ
5. ตำบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้ำง
6. ควำมผิดปกติในกำรเห็นภำพโดยมีอย่ำงน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
- สำยตำไม่ปกติ เมื่อรักษำโดยใช้แว่นตำแล้วยังมีสำยตำต่ ำกว่ำ6/24 ทั้งสองข้ำง
- สำยตำข้ำงดี ต่ ำกว่ำG/12 เมื่อได้รับกำรแก้ไขอย่ำงดีที่สุดแล้ว
- ไม่สำมำรถมองเห็นภำพเป็นสำมมิติ
7. หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของกำรได้ยินสูงกว่ำ 40 dB) จำกควำมผิดปกติทำงประสำทและกำร
ได้ยิน (sensorincural hearing loss) ถ้ำได้รับกำรรักษำแล้วไม่ดีขึ้น
8. โรคหรือควำมพิกำรอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมกำรผู้ตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
ทั้งนี้คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์ อำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำยบุคคลเพิ่มเติมได้
9. ระบุการตรวจร่างกายเกี่ยวกั บอวัยวะสาคัญในการรับรู้ของประสาททั้ง 5 คือ หู ตา จมูก การรับรส
และประสาทจากการสัมผัส
10. ต้องมีน้าหนักไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ากว่า 150 เซนติเมตร
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11. กรณีผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต แต่ไม่พบภูมิคุ้มกัน
ไวรัสตับอีกเสบบีและโรคสุกใส ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
12. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จะต้องนาผลการตรวจร่างกายมาในวันสอบ
สัมภาษณ์ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตรวจร่างกาย
ได้ที่ ได้ที่ http://www.admission.nu.ac.th และนาแบบฟอร์มการตรวจร่างกายไปตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐ
หรือเอกชน
หมายเหตุ เนื่องจำกกำรปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลจำเป็นต้องมีภูมิคุ้มกันในโรคไวรัสตับอักเสบบี
และโรคอีสุกอีใส จึงต้องนำหลักฐำนมำแสดงในวันสอบสัมภำษณ์ โดยให้ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำสอบสัมภำษณ์สำขำ
พยำบำลศำสตร์ ติดต่อโรงพยำบำลเพื่อตรวจสอบว่ำมีภูมิคุ้มกันโรคดังกล่ำวหรือไม่
13. เกณฑ์องค์ประกอบในการคัดเลือก
- GPA 6 ภำคเรียน 20%
- ONET 30%
- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 20%
- PAT2 ควำมถนัดทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 30%
หมายเหตุ: ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบองค์ประกอบที่กาหนดจะไม่นามาประมวลผล

คณะเภสัชศาสตร์
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
1.1 ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่ 6) สำยวิทย์-คณิต เท่ำนั้น
1.2 ผู้ที่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกต้องเข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำยและสอบสัมภำษณ์ หำกผ่ำนกำรทดสอบ
ดังกล่ำวแล้วจึงจะมีสิทธิ์เข้ำศึกษำ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมกำรผู้สอบคัดเลือกประจ ำคณะเภสัชศำสตร์
1.3 เกณฑ์องค์ประกอบในกำรคัดเลือก
- GPA 6 ภำคเรียน 20%
- ONET 30%
- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 10%
- PAT2 ควำมถนัดทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 40%
1.4 เกณฑ์ขั้นต่ ำคะแนนสอบดังนี้
- คะแนน ONET ทุกรำยวิชำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 20
- คะแนน GAT ควำมถนัดทั่วไป ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 20
- คะแนน PAT2 ควำมถนัดทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 20
หมายเหตุ: ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบองค์ประกอบที่กาหนดจะไม่นามาประมวลผล
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2. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
2.1 โดยเป็นกำรสมควรก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะของผู้สมัครเข้ำเรียนหลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิตให้
เหมำะสม โดยยึดหลักกำรสำคัญ 3 ข้อ คือ 1. ไม่ก่อให้ เกิดอันตรำยต่อผู้ป่วย 2. ไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อนิสิตเภสัช
ศำสตร์ และ 3. เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม ดังต่อไปนี้
1) เป็นผู้ก ำลังศึกษำหรือสำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่
6) สำย
วิทย์-คณิต เท่ำนั้น
2) ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงำนในส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนต่ำงๆของรัฐได้หลังส ำเร็จ
กำรศึกษำแล้ว โดยต้องสำมำรถทำสัญญำผูกพันฝ่ำยเดียว หรือสัญญำปลำยเปิดกับรัฐบำลตำมระเบียบและเงื่อนไข
ของรัฐบำลกับมหำวิทยำลัย
3) ต้องมีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง และปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรือควำมพิกำร อัน
เป็น
อุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม ดังต่อไปนี้
3.1) มีปัญหำทำงด้ำนจิตเวชขั้นรุนแรงอันอำจเป็นอันตรำยต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น
โรคจิ ต (psychosis) โรคอำรมณ์ผิ ดปกติ (mood disorders) โรคประสำทรุนแรง (severe neurosis) โรคบุคลิ กภำพ
ผิ ด ปกติ (personality disorders) โดยเฉพำะ antisocial personality disorders หรื อ borderline personality
disorders รวมถึงปัญหำทำงจิตเวชอื่นๆ 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 และควำมสำมำรถในกำรแยกแยะคำพูด (speech discrimination score) น้อยกว่ำร้อย
ละ 70 จำกควำมผิดปกติของประสำทและเซลส์ประสำทกำรได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรค
ต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม
3.6) โรคหรือควำมพิกำรอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และคณะกรรมกำรแพทย์ผู้ตรวจร่ำงกำยของ
สถำบันนั้นๆ เห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม
2.2 เกณฑ์องค์ประกอบในกำรคัดเลือก
- GPA 6 ภำคเรียน 20%
- ONET 30%
- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 10%
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- PAT2 ควำมถนัดทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 40%
2.3 เกณฑ์ขั้นต่ ำคะแนนสอบดังนี้
- คะแนน ONET ทุกรำยวิชำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 30
- คะแนน GAT ควำมถนัดทั่วไป ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 30
- คะแนน PAT2 ควำมถนัดทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 30
หมายเหตุ: ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบองค์ประกอบที่กาหนดจะไม่นามาประมวลผล
หมายเหตุ
1. หำกผู้เข้ำศึกษำให้ข้อมูลเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้แต่ปรำกฏเป็นควำมเท็จขึ้นภำยหลัง จะต้องถูก
ตัดสิทธิ์กำรศึกษำ ณ คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร โดยทันที ไม่มีข้ออุทธรณ์ใดๆทั้งสิ้น
2. ผู้ที่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกต้องเข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำยและสอบสัมภำษณ์ จึงจะมีสิทธิ์เข้ำศึกษำ ทั้งนี้ขึ้ นอยู่
กับดุลพินิจของคณะกรรมกำร
3. หำกตรวจพบตำบอดสี/พร่องสี จำกกำรตรวจสุขภำพของมหำวิทยำลัยนเรศวร ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำตรวจ
เฉพำะทำงเพิ่มเติม เพื่อตรวจรำยละเอียดควำมผิดปกติตำบอดสี/พร่องสี และส่งผลกำรตรวจให้ทำงคณะ
เภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร ในวันรำยงำนตัว นิสิต เพื่อให้คณะฯได้รับทรำบประวัติ ทำงตำบอดสี/ตำพร่องสี
และสำมำรถกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมให้แก่นิสิต โดยไม่ได้เป็นเงื่อนไขในกำรรับเข้ำศึกษำ
4. ผู้เข้ำศึกษำต้องเข้ำรับกำรตรวจเพื่อหำภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบีและโรคสุกใส ในกรณีที่ไม่มี
ภูมิคุ้มกันโรคดังกล่ำวต้องได้รับวัคซีนป้องกันเพิ่มเติม
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
1. ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่ 6) สำยวิทย์-คณิต เท่ำนั้น
2. เกณฑ์องค์ประกอบในกำรคัดเลือกทุกสำขำวิชำ
- GPA 6 ภำคเรียน 20%
- ONET 30%
- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 20%
- PAT2 ควำมถนัดทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 30%
หมายเหตุ: ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบองค์ประกอบที่กาหนดจะไม่นามาประมวลผล
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คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำรังสีเทคนิค
1. ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่ 6) สำยวิทย์-คณิต เท่ำนั้น
2. ไม่มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ โรคหรือควำมพิกำรอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และแพทย์ที่ได้รับ
ใบอนุ ญำตเป็ น ผู้ ป ระกอบโรคศิ ล ปะเป็ น ผู้ ป ระกอบวิช ำชี พ เวชกรรมเป็ นผู้ ต รวจร่ำ งกำยเห็ นว่ ำเป็น อุ ปสรรคต่ อ
กำรศึกษำตำมประกำศจำกสำนัก สถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะกำหนด โดยให้ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกนำ
หนังสือรับรองกำรตรวจสุขภำพตำมที่สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบกำรโรคศิลปะกำหนด ทั้งนี้สำมำรถดำวน์
โหลดแบบฟอร์มกำรตรวจร่ำงกำยได้ที่ www. admission.nu.ac.th
3. เกณฑ์องค์ประกอบในกำรคัดเลือก
- GPA 6 ภำคเรียน 20%
- ONET 30%
- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 20%
- PAT2 ควำมถนัดทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 30% และคะแนนขั้นต่ ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ30
หมายเหตุ: ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบองค์ประกอบที่กาหนดจะไม่นามาประมวลผล
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอนำมัยชุมชน, หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม, สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย และหลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์
บัณฑิต
1. ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่ 6) สำยวิทย์-คณิต เท่ำนั้น
2. ต้องมีสุขภำพสมบูรณ์ แข็งแรง และปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรือควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อ
กำรศึกษำ และกำรประกอบวิชำชีพ ดังนี้
2.1 มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรปฏิบัติงำน
2.2 มีปัญหำทำงจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสำทรุนแรง (severe neurosis)
หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวน โดยเฉพำะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึงปัญหำทำง
จิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพ
2.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย หรือส่งผลให้เกิดควำมพิกำรอย่ำงถำวร อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
และกำรประกอบวิชำชีพ อำทิ โรคเรื้อน โรคเท้ำช้ำง
2.4 โรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบวิชำชีพ เช่น
- โรคลมชักที่ยังไม่สำมำรถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอำกำรชักมำแล้วอย่ำงน้อย 3 ปี โดยมีกำร
รับรองจำกแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
- โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบวิชำชีพ
- โรคควำมดันเลือดสูงรุนแรง และมีภำวะแทรกซ้อนจนท ำให้เกิดพยำธิสภำพต่ออวัยวะอย่ำงถำวร
- ภำวะไตวำยเรื้อรัง
- โรคติดสำรเสพติดให้โทษ
2.5 ตำบอดสี
2.6 ควำมผิดปกติในกำรเห็นภำพ โดยมีอย่ำงน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- สำยตำไม่ปกติเมื่อรักษำโดยใช้แว่นแล้วยังมีสำยตำต่ ำกว่ำ 6/24 ทั้งสองข้ำง
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- สำยตำข้ำงดีต่ ำกว่ำ6/12 เมื่อได้รับกำรแก้ไขอย่ำงดีที่สุดแล้ว
- ไม่สำมำรถมองเห็นภำพเป็นสำมมิติ
2.7 หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของกำรได้ยินสูงกว่ำ 40 dB) จำกควำมผิดปกติทำงประสำทและกำร
ได้ยิน (sensorineural hearing loss) ถ้ำได้รับกำรรักษำแล้วไม่ดีขึ้น
2.8 โรคหรือควำมพิกำรอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมกำรแพทย์ผู้ตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำเป็นอุปสรรค
ต่อกำรศึกษำทั้งนี้ คณบดีคณะสำธำรณสุขศำสตร์ อำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจเพิ่มเติมได้
2.9 ผู้เข้ำศึกษำที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรำกฏเป็นควำมเท็จขึ้นภำยหลัง
จะต้องถูกตัดสิทธิ์กำรศึกษำ
2.10 คุณสมบัติอื่น ๆ อันอำจเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำร
3. ต้องเป็นผู้มีควำมประพฤติอยู่ในระดับดี โดยได้รับกำรรับรองจำกสถำนศึกษำ
4. ผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือก มีสิทธิ์เข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำยและสอบสัมภำษณ์ ต้องเข้ำรับกำรทดสอบทำงจิต
เวช หำกผ่ำนกำรทดสอบดังกล่ำวแล้วจึงจะมีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
เงื่อนไขของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
ผู้สำเร็จกำรศึกษำต้องสอบเพื่อรับใบประกอบวิชำชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทย
ประยุกต์บัณฑิต
5. เกณฑ์องค์ประกอบในกำรคัดเลือกทุกสำขำ
- GPA 6 ภำคเรียน 20%
- ONET 30%
- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 20%
- PAT2 ควำมถนัดทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 30%
หมายเหตุ: ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบองค์ประกอบที่กาหนดจะไม่นามาประมวลผล
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และสาขาวิชาการเงิน
ต้องมีสุขภำพสมบูรณ์ แข็งแรง และปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรือควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อ
กำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพ ดังนี้
1.1 มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรปฏิบัติงำน
1.2 มีปัญหำทำงจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสำทรุนแรง (sever neurosis)
หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวน โดยเฉพำะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึงปัญหำทำง
จิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพ
1.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออัน ตรำย หรือส่ งผลให้ เกิดควำมพิกำรอย่ำงถำวร อันเป็นอุปสรรคต่อ
กำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพ อำทิ โรคเรื้อน โรคเท้ำช้ำง
1.4 โรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบวิชำชีพ ได้แก่ โรคติดสำรเสพ
ติดให้โทษ
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1.5 หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของกำรได้ยินสูงกว่ำ 40 dB) จำกควำมผิดปกติทำงประสำทและกำร
ได้ยิน (sensorineural hearing loss) ถ้ำได้รับกำรรักษำแล้วไม่ดีขึ้น
1.6 ผู้เข้ำศึกษำที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรำกฏเป็นควำมเท็จขึ้นภำยหลัง
จะต้องถูกตัดสิทธิ์กำรศึกษำ
1.7 ไม่เป็นผู้ที่มีควำมพิกำรทำงสำยตำ คือ ตำบอดทั้งสองข้ำง
1.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องทำงพัฒนำกำรทำงสมอง
1.9 คุณสมบัติอื่นๆ อันอำจเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำร
2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
2.1 ไม่เป็นผู้ที่มีควำมพิกำรทำงสำยตำ คือ ตำบอดทั้งสองข้ำง
2.2 ไม่มีควำมบกพร่องทำงหูทั้งสองข้ำง
2.3 ไม่มีควำมพิกำรมือทั้งสองข้ำง
3. เกณฑ์องค์ประกอบในการคัดเลือก
3.1 หลักสูตรนิเทศศำสตร์
- GPA 6 ภำคเรียน 20%
- ONET 30%
- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 50%
3.2 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว
- GPA 6 ภำคเรียน 20%
- ONET 30%
- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 40%
- PAT1 ควำมถนัดทำงด้ำนคณิตศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 10%
3.3 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบั ณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจ สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำขำวิชำ
กำรเงิน หลักสูตรบัญชีบัญฑิต
- GPA 6 ภำคเรียน 20%
- ONET 30%
- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 30%
- PAT1 ควำมถนัดทำงด้ำนคณิตศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 20%
3.4 หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต
- GPA 6 ภำคเรียน 20%
- ONET 30%
- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 20%
- PAT1 ควำมถนัดทำงด้ำนคณิตศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 30%
หมายเหตุ: ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบองค์ประกอบที่กาหนดจะไม่นามาประมวลผล
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คณะศึกษาศาสตร์
1. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
- ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่ 6) แผนกำรเรียนสำยวิทยำศำสตร์,
สำยศิลปศำสตร์ (คณิตศำสตร์) และสำยศิลปศำสตร์ (คอมพิวเตอร์)
2. หลั กสู ต รการศึ กษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาฟิ สิ กส์ , สาขาวิ ชาเคมี , สาขาวิ ชาชี ววิ ทยา และสาขาวิ ชา
คณิตศาสตร์
2.1 ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีที่ 6) สำยวิทย์-คณิต เท่ำนั้น
2.2 ไม่เป็นผู้ที่มีควำมพิกำรทำงสำยตำ กำรมองเห็น กำรได้ยิน กำรพูดและกำรสื่อสำร
2.3 ไม่ มี ปั ญหำทำงจิ ตเวชขั้ นรุ นแรง ได้ แก่ โรคจิ ต โรคประสำท หรื อโรคบุ คลิ กภำพแปรปรวนอั น เป็ น
อุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพครู
3. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3.1 ต้ อ งส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำตอนปลำย (มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 6) สำยวิ ท ย์ -คณิ ต
หรือสำยศิลปศำสตร์
3.2 ไม่เป็นผู้ที่มีควำมพิกำรทำงสำยตำ กำรมองเห็น กำรได้ยิน กำรพูด และกำรสื่อสำร
3.3 ไม่มีปัญหำทำงจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสำท หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวนอันเป็น
อุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพครู
4. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
4.1 มีผลกำรเรียนเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50
4.2 ไม่เป็นผู้พิกำรทำงสำยตำ กำรมองเห็น กำรได้ยิน กำรพูดและกำรสื่อสำร
4.3 ไม่มีปัญหำทำงจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสำท หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวนอันเป็น
อุปสรรคต่อกำรศึกษำ
5. เกณฑ์องค์ประกอบในการคัดเลือก
5.1 หลักสูตรกำรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์
- GPA 6 ภำคเรียน 20%
- ONET 30%
- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 10% และคะแนนขั้นต่ ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25
- PAT1 ควำมถนัดทำงด้ำนคณิตศำสตร์ ค่ำน้ำหนัก 20% และคะแนนขั้นต่ำไม่น้อยกว่ำร้อย
ละ 25
- PAT5 ควำมถนัดทำงวิชำชีพครู ค่ำน้ ำหนัก 20% และคะแนนขั้นต่ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25
5.2 หลักสูตรกำรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ สำขำวิชำเคมี สำขำวิชำชีววิทยำ
- GPA 6 ภำคเรียน 20%
- ONET 30%
- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 10% และคะแนนขั้นต่ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25
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- PAT2 ควำมถนัดทำงวิทยำศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 20% และคะแนนขั้นต่ ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25
- PAT5 ควำมถนัดทำงวิชำชีพครู ค่ำน้ ำหนัก 20% และคะแนนขั้นต่ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25
5.3 หลักสูตรกำรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย สำขำวิชำภำษำอังกฤษ
- GPA 6 ภำคเรียน 20%
- ONET 30%
- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 20% และคะแนนขั้นต่ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20
- PAT5 ควำมถนัดทำงวิชำชีพครู ค่ำน้ ำหนัก 30% และคะแนนขั้นต่ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25
5.4 หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ
- GPA 6 ภำคเรียน 20%
- ONET 30%
- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 50%
หมายเหตุ: ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบองค์ประกอบที่กาหนดจะไม่นามาประมวลผล
คณะสังคมศาสตร์
1. คุณสมบัติเฉพำะไม่ได้ระบุ
2. เกณฑ์องค์ประกอบในกำรคัดเลือกทุกสำขำ
- GPA 6 ภำคเรียน 20%
- ONET 30%
- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 50%
หมายเหตุ: ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบองค์ประกอบที่กาหนดจะไม่นามาประมวลผล
คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต
1. คุณสมบัติเฉพำะไม่ได้ระบุ
2. เกณฑ์องค์ประกอบในกำรคัดเลือกทุกสำขำ
- GPA 6 ภำคเรียน 20%
- ONET 30%
- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 50%
หมายเหตุ: ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบองค์ประกอบที่กาหนดจะไม่นามาประมวลผล
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คณะมนุษยศาสตร์
1. คุณสมบัติเฉพำะไม่ได้ระบุ
2. เกณฑ์องค์ประกอบในกำรคัดเลือก
2.1 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพม่ำศึกษำ สำขำวิชำภำษำจีน สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น สำขำวิชำ
ภำษำไทย สำขำวิชำภำษำอังกฤษ
- GPA 6 ภำคเรียน 20%
- ONET 30%
- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 50%
2.2 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำฝรั่งเศส
- GPA 6 ภำคเรียน 20%
- ONET 30%
- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 30%
- PAT7.1 ควำมถนัดทำงภำษำฝรั่งเศส 20%
2.3 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำเกำหลี
- GPA 6 ภำคเรียน 20%
- ONET 30%
- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 30%
- PAT7.7 ควำมถนัดทำงภำษำเกำหลี 20%
2.4 หลักสูตรดุริยำงคำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดุริยำงคศำสตร์ไทย สำขำวิชำดุริยำงคศำสตร์สำกล แขนงวิชำ
ดนตรีประยุกต์ แขนงวิชำดนตรีคลำสสิก
- GPA 6 ภำคเรียน 20%
- ONET 30%
- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 10%
- PAT6 ควำมถนัดทำงด้ำนศิลปกรรม ค่ำน้ ำหนัก 40%
หมายเหตุ: ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบองค์ประกอบที่กาหนดจะไม่นามาประมวลผล
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วิทยาลัยนานาชาติ
1. ผู้สมัครต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75
2. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยกลุ่มสำระด้ำนภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00
3. เกณฑ์องค์ประกอบในกำรคัดเลือก
3.1 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรธุรกิจ (หลักสูตรนำนำชำติ)
- GPA 6 ภำคเรียน 20%
- ONET 30%
- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 40%
- PAT1 ควำมถนัดทำงด้ำนคณิตศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 10%
3.2 หลั กสู ตรศิลปศำสตรบั ณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรบริ กำรและกำรท่ องเที่ยวนำนำชำติ (หลั กสู ตร
นำนำชำติ) , หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ (หลักสูตรนำนำชำติ) ,
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ (หลักสูตรนำนำชำติ)
- GPA 6 ภำคเรียน 20%
- ONET 30%
- GAT ควำมถนัดทั่วไป ค่ำน้ ำหนัก 30%
- PAT1 ควำมถนัดทำงด้ำนคณิตศำสตร์ ค่ำน้ ำหนัก 20%
หมายเหตุ: ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบองค์ประกอบที่กาหนดจะไม่นามาประมวลผล
...........................................................................................................................................
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทีต่ ้งั
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีท่ีต้งั อยู่ 2 แห่ง คือ
เขตพื้นที่ในเมือง (ที่ต้ังเดิม) ตั้งอยูเ่ ลขที่ 269/2 ถนนนครสวรรค์ ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม จํานวน 5 คณะ ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม และคณะวัฒนธรรมศาสตร์
เขตพื้ น ที่ ข ามเรี ย ง (ที่ ต้ ั ง ใหม่ ) ระยะห่ า งจากที่ ต้ ัง เดิ ม 10 กิ โ ลเมตร ตั้ง อยู่ที่ ตํา บลขามเรี ย ง
อําเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม พื้นที่ 1,300 ไร่ จํานวน 13 คณะ และ 2 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะเภสัช
ศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยี คณะวิท ยาการสารสนเทศ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ ผัง เมื อ งและนฤมิ ต ศิ ล ป์ คณะการบัญ ชี แ ละการจัด การ คณะสิ่ ง แวดล้อ ม
และทรัพยากรศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
หน่ วยงานที่รับผิดชอบเกีย่ วกับการรับเข้ าศึกษา
กลุ่ ม งานคั ด เลื อกนิ สิ ตและ สหกิ จศึ ก ษา กองบริ การการศึ ก ษา สํ า นั ก งานอธิ การบดี
มหาวิท ยาลัย มหาสารคาม ตํา บลขามเรี ย ง อํา เภอกัน ทรวิชัย จัง หวัดมหาสารคาม รหัส ไปรษณี ย ์ 44150
โทรศัพท์ 0-4375-4377, 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203 และ 1204 โทรสาร 0-4375-4377
เว็บไซต์กองบริ การการศึกษา http://acad.msu.ac.th เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://www.msu.ac.th
การจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิ ดสอนในระดับปริ ญญาตรี จํานวน 18 คณะ และ 2 วิทยาลัย ดังต่อไปนี้
คณะแพทยศาสตร์
เปิ ดสอนหลักสู ตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บณ
ั ฑิต (พท.ป.บ.) ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสู ตร
4 ปี คื อ สาขาวิ ช าการแพทย์แ ผนไทยประยุ ก ต์ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต (วท.บ.) ใช้ เ วลาศึ ก ษา
ตลอดหลักสู ตร 4 ปี คือ สาขาวิชาปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นการแพทย์
เว็บไซต์ http://med.msu.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4371-2991 โทรสาร 0-4371-2992 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 7749, 7764
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คณะเภสั ชศาสตร์
เปิ ดสอนหลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสู ตร 6 ปี คือ สาขาวิชา
การบริ บาลทางเภสัชกรรม
เว็บไซต์ http://pharmacy.msu.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4360 โทรสาร 0-4375-4360 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 2626, 2638
คณะพยาบาลศาสตร์
เปิ ดสอนหลัก สู ตรพยาบาลศาสตรบัณ ฑิ ต (พย.บ.) ใช้เ วลาศึ ก ษาตลอดหลัก สู ตร 4 ปี คื อ
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
เว็บไซต์ http://nu.msu.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4357 โทรสาร 0-4375-4357 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 2325, 2329
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เปิ ดสอนหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิ ต (ส.บ.) ใช้เวลาศึ กษาตลอดหลักสู ตร 4 ปี คื อ
สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์ หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต (วท.บ.) ใช้เวลาศึ กษาตลอดหลักสู ตร 4 ปี ได้แก่
สาขาวิชาโภชนศาสตร์ การกําหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย สาขาวิชาอนามัยสิ่ งแวดล้อม และสาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เว็บไซต์ http://publichealth.msu.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4353 โทรสาร 0-4375-4353 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 4501, 4502,
คณะวิทยาศาสตร์
เปิ ดสอนหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต (วท.บ.) ใช้เวลาศึ กษาตลอดหลักสู ตร 4 ปี ได้แก่
สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิ สิ กส์ สาขาวิชาฟิ สิ กส์ประยุกต์ สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ
และสาขาวิชาจุลชีววิทยา
เว็บไซต์ http://science.msu.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4248 โทรสาร 0-4375-4248 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 1142, 1155
คณะเทคโนโลยี
เปิ ดสอนหลัก สู ตรวิท ยาศาสตรบัณฑิ ต (วท.บ.) ใช้เวลาศึ กษาตลอดหลัก สู ตร 4 ปี ได้แก่
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอก
พืชสวน) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่ ) สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และ
สาขาวิชาประมง
เว็บไซต์ http://techno.msu.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4085 โทรสาร 0-4375-4086 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 1800
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คณะสั ตวแพทยศาสตร์
เปิ ดสอนหลักสู ตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสู ตร 6 ปี คือ
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ http://vet.msu.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4374-2823 โทรสาร 0-4374-2823 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 6184
คณะสิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
เปิ ดสอนหลัก สู ตรวิท ยาศาสตรบัณฑิ ต (วท.บ.) ใช้เวลาศึ กษาตลอดหลัก สู ตร 4 ปี ได้แก่
สาขาวิช าเทคโนโลยีส่ิ งแวดล้อม สาขาวิช าการจัดการทรั พ ยากรธรรมชาติและสิ่ ง แวดล้อม และสาขาวิช า
สิ่ งแวดล้อมศึกษา
เว็บไซต์ http://env.msu.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4435 โทรสาร 0-4375-4435 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 2727
คณะวิทยาการสารสนเทศ
เปิ ดสอนหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสู ตร 4 ปี คือ สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสู ตร 4 ปี ได้แก่ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสื่ อนฤมิต และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ และ
หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ) ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสู ตร 4 ปี คือ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
เว็บไซต์ http://it.msu.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4359 โทรสาร 0-4375-4359 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 5309, 5310
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เปิ ดสอนหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต (วศ.บ.) ใช้เวลาศึ กษาตลอดหลักสู ตร 4 ปี คื อ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
เว็บไซต์ http://engineer.msu.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4316 โทรสาร 0-4375-4316 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 3018
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
เปิ ดสอนหลักสู ตรสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิ ต (สถ.บ.) ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสู ตร 5 ปี
ได้แ ก่ สาขาวิ ช าสถาปั ต ยกรรม สาขาวิ ช าสถาปั ต ยกรรมผัง เมื อ ง และสาขาวิ ช าสถาปั ต ยกรรมภายใน
หลักสู ตรภูมิสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.) (ศป.บ.) ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสู ตร 5 ปี คือ สาขาวิชา
ภูมิสถาปั ตยกรรม หลักสู ตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสู ตร 4 ปี คือ สาขาวิชา
นฤมิตศิลป์ และหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต (วท.บ.) ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสู ตร 4 ปี ได้แก่ สาขาวิชา
การจัดการงานก่อสร้าง
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เว็บไซต์ http://arch.msu.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4381 โทรสาร 0-4375-4382 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 3509, 3510
คณะการบัญชี และการจัดการ
เปิ ดสอนหลักสู ตรบัญชี บณ
ั ฑิ ต (บช.บ.) ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสู ตร 4 ปี คือ สาขาวิชาบัญชี
บัณฑิ ต หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิ ต (บธ.บ.) ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสู ตร 4 ปี ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิช าการจัด การ สาขาวิช าคอมพิ วเตอร์ ธุ ร กิ จ สาขาวิช าธุ รกิ จระหว่า งประเทศ (หลัก สู ต รนานาชาติ )
สาขาวิชาการบริ หารการเงิน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุ รกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ และ
หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสู ตร 4 ปี คือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
เว็บไซต์ http://mbs.msu.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4322 โทรสาร 0-4375-4422 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 3431, 5630
คณะการท่ องเทีย่ วและการโรงแรม
เปิ ดสอนหลัก สู ตรศิ ล ปศาสตรบัณฑิ ต (ศศ.บ.) ใช้เวลาศึ ก ษาตลอดหลัก สู ตร 4 ปี ได้แก่
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสู ตร
ภาษาอังกฤษ)
เว็บไซต์ http://hos.msu.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4397-0754 โทรสาร 0-4397-0754 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 6174
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
เปิ ดสอนหลัก สู ตรศิ ล ปศาสตรบัณฑิ ต (ศศ.บ.) ใช้เวลาศึ ก ษาตลอดหลัก สู ตร 4 ปี ได้แก่
สาขาวิช าภาษาไทย สาขาวิชาภาษาเพื่ อการสร้ างสรรค์สื่ อ สาขาวิชาภาษาอัง กฤษ สาขาวิช าภาษาอังกฤษ
เพื่ อการสื่ อสารนานาชาติ (หลัก สู ตรนานาชาติ ) สาขาวิช าภาษาอัง กฤษธุ รกิ จ สาขาวิช าภาษาจี น สาขาวิช า
ภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม สาขาวิชาภาษา
เกาหลี สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซี ยน (เขมร) สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซี ยน (ลาว) และสาขาวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมอาเซี ย น (เวีย ดนาม) และหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต (วท.บ.) ใช้เวลาศึ กษาตลอด
หลักสู ตร 4 ปี คือ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ พฒั นาเพื่อการจัดการทรัพยากร
เว็บไซต์ http://human.msu.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4369 โทรสาร 0-4375-4369 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 4705
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
เปิ ดสอนหลักสู ตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสู ตร 4 ปี ได้แก่ สาขาวิชา
การเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
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เว็บไซต์ http://copag.msu.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4317 โทรสาร 0-4375-4317 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 3740, 3744
คณะศึกษาศาสตร์
เปิ ดสอนหลัก สู ต รการศึ ก ษาบัณ ฑิ ต (กศ.บ.) ใช้ เ วลาศึ ก ษาตลอดหลัก สู ต ร 4 ปี ได้แ ก่
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทว่ั ไป สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชา
ภาษาไทย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ศึกษา และหลักสู ตร
วิท ยาศาสตรบัณฑิ ต (วท.บ.) ใช้เวลาศึ ก ษาตลอดหลัก สู ต ร 4 ปี ได้แก่ สาขาวิช าจิ ตวิท ยา และสาขาวิช า
วิทยาศาสตร์ การกีฬา
เว็บไซต์ http://edu.msu.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4374-3174 โทรสาร 0-4374-3174 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 6215, 6216
คณะศิลปกรรมศาสตร์
เปิ ดสอนหลักสู ตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสู ตร 4 ปี ได้แก่
สาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง และสาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เว็บไซต์ http://fineart.msu.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4384 โทรสาร 0-4375-438 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 3593, 3594
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
เปิ ดสอนหลัก สู ต รดุ ริ ย างคศาสตรบัณ ฑิ ต (ดศ.บ.) ใช้เ วลาศึ ก ษาตลอดหลัก สู ต ร 4 ปี คื อ
สาขาวิชาดุริยางคศาสตรบัณฑิต
เว็บไซต์ http://music.msu.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4385 โทรสาร 0-4375-435 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 3780
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
เปิ ดสอนหลัก สู ต รศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต (ศศ.บ.) ใช้ เ วลาศึ ก ษาตลอดหลัก สู ต ร 4 ปี คื อ
สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม
เว็บไซต์ http://culturalscience.msu.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4371-1350 โทรสาร 0-4371-1350 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 6131, 6135
คณะนิติศาสตร์
เปิ ดสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสู ตร 4 ปี คือ สาขาวิชา
นิติศาสตร์
เว็บไซต์ http://laws.msu.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ 09-4310-0113 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 2118, 2119, 2123, 2124
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การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจําปี การศึกษา 2562 รอบที่ 3 การรับตรงร่ วมกัน
มหาวิท ยาลัย มหาสารคาม มี น โยบายที่ จะกระจายโอกาสให้ผูส้ ํา เร็ จการศึ ก ษาระดับ มัธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย หรื อเที ย บเท่า จากสถานศึ ก ษาทัว่ ประเทศ ได้เ ข้า ศึ ก ษาในระดับ อุ ด มศึ ก ษาเพิ่ ม มากขึ้ น เพื่ อให้
สอดคล้องกับนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษา จึงเปิ ดรับสมัครคัดเลื อกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
ประจําปี การศึกษา 2562 รอบที่ 3โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ปฏิทนิ การดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 3
วัน/เดือน/ปี
17-29 เมษายน 2562

กิจกรรม
รั บ สมัค รคัดเลื อ กบุ ค คลเข้า ศึ ก ษาในระดับ ปริ ญญาตรี ผ่า นระบบ TCAS เว็บ ไซต์
http://www.cupt.net และชําระเงินค่าสมัคร
9 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่ อผู ้ มี สิ ทธิ์ สอบสั ม ภาษณ์ ผ่ า นระบบอิ น เตอร์ เน็ ต เว็ บ ไซต์
http://www.cupt.net
13 พฤษภาคม 2562
สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(08.30-15.00 น.)
สถานที่ สอบสัมภาษณ์ และหลักฐานที่ ตอ้ งนํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ศึ กษา
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์กองบริ การการศึกษา http://acad.msu.ac.th
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://www.msu.ac.th
17 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่ อผูย้ ืนยันสิ ท ธิ์ เข้าศึ ก ษาในรอบที่ 3 ผ่านระบบอิ นเตอร์ เน็ ต เว็บ ไซต์
http://www.cupt.net
17-18 พฤษภาคม 2562 สละสิ ทธิ์ ช่วงที่ 3 (ผูท้ ี่ได้ยืนยันสิ ทธิ์ เข้าศึกษาในรอบที่ 1 หรื อ รอบที่ 2 หรื อรอบที่ 3
แล้ว) ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต เว็บไซต์ http://www.cupt.net เท่านั้น
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คุณสมบัติทวั่ ไป
1. ต้องเป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า จากสถานศึกษาทัว่ ประเทศ
2. ต้องมี คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ตามที่ สาขาวิชากําหนด มหาวิทยาลัยจะพิ จารณาคะแนน
มาตรฐาน GAT/PAT ครั้งที่มีคะแนนสู งสุ ด โดยการสอบ GAT/PAT ปี 2561 และ GAT/PAT ปี 2562
3. ต้ อ งมี ค ะแนนมาตรฐาน วิ ช าสามั ญ 9 วิ ช า ปี 2562 ในกรณี ที่ เ ลื อ กสมั ค รสาขาวิ ช า
พย.บ. พยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ (รหัสสาขาวิชา 02131000301)
คุณสมบัติเฉพาะ
คณะเภสัชศาสตร์
1. เป็ นไปตามประกาศของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่ งประเทศไทย (กสพท) ปี การศึกษา
2562 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www9.si.mahidol.ac.th/
2. ให้ผูม้ ี สิ ท ธิ์ เข้า สอบสั ม ภาษณ์ นํา ผลการตรวจตาบอดสี จากโรงพยาบาลของรั ฐ มาแสดง
ในวันสอบสัมภาษณ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
เป็ นไปตามประกาศของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย (กสพท) ปี การศึกษา 2562
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www9.si.mahidol.ac.th/
คณะเทคโนโลยี
เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์-คณิ ศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
แผนการรับและเกณฑ์ การพิจารณา
รหัสสาขาวิชา
สาขาวิชา
1. คณะแพทยศาสตร์
02131000102 พทป.บ. การแพทย์แผนไทยประยุกต์

จํานวนรับ (คน) ค่ านํา้ หนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT/วิชาสามัญ 9 วิชา
13

02131000103 วท.บ. ปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นการแพทย์

30

2. คณะเภสั ชศาสตร์
02131240201 ภ.บ. การบริ บาลทางเภสัชกรรม (หลักสู ตร 6 ปี )

10

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 40%
PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิ ตศาสตร์ 10%
PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 50%
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 40%
PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิ ตศาสตร์ 10%
PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 50%
ใช้เกณฑ์การคัดเลือกตามกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย (กสพท)
ค่ านํา้ หนักคะแนน O-NET 0%
กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ
เงื่อนไข สําหรับผูส้ มัครที่สาํ เร็ จการศึกษาตอนปลายปี
การศึกษา 2561 รวมถึงผูส้ มัครที่สาํ เร็ จการศึกษาจาก
โรงเรี ยนนานาชาติในประเทศไทย ปี การศึกษา 2561
จะต้องสอบ O-NET ปี การศึกษา 2561 และคะแนนรวม
ต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60
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กลับหน้าสารบัญ
รหัสสาขาวิชา

3. คณะพยาบาลศาสตร์
02131000301 พย.บ. พยาบาลศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

สาขาวิชา

จํานวนรับ (คน)

25

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT/วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่ านํา้ หนักคะแนนวิชาสามัญ 70%
วิทยาศาสตร์ (ฟิ สิ กส์ เคมี ชีววิทยา) 40%
คณิ ตศาสตร์ 1 20% ภาษาอังกฤษ 20%
ภาษาไทย 10% สังคมศึกษา 10%
เงื่อนไข ต้องได้เท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 30 ของคะแนน
เต็มในแต่ละกลุ่มสาระวิชา
ค่ านํา้ หนักคะแนนวิชาเฉพาะ 30%
1. การทดสอบศักยภาพในการเรี ยนรู ้ ได้แก่ ความสามารถ
ในการจับใจความ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่ อมโยงความ
เป็ นเหตุเป็ นผล และการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
2. การประเมินแนวคิดทางจริ ยธรรม
เงื่อนไข ใช้คะแนนที่สอบ ในวันที่ 9 มีนาคม 2562 เท่านั้น
ศึกษารายละเอียดเพิม่ เติม ได้ ที่
http://www9.si.mahidol.ac.th/
วิชาสามัญ (ภาษาไทย 10% คณิ ตศาสตร์ 1 10%
สังคมศึกษา 10% ฟิ สิ กส์ 10% ภาษาอังกฤษ 10%
เคมี 10% ชีววิทยา 10%)
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 15%
PAT2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 15%
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กลับหน้าสารบัญ
รหัสสาขาวิชา
4. คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
02131000401 ส.บ. สาธารณสุ ขศาสตร์

สาขาวิชา

จํานวนรับ (คน)
10

02131000402 วท.บ. โภชนศาสตร์ การกําหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย

5

02131000403 วท.บ. อนามัยสิ่ งแวดล้อม

5

02131000404 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

5

5. คณะวิทยาศาสตร์
02131000501 วท.บ. เคมี

10

02131000502 วท.บ. ชีววิทยา

20

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT/วิชาสามัญ 9 วิชา
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 40%
PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิ ตศาสตร์ 10%
PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 50%
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 30%
PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิ ตศาสตร์ 10%
PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 60%
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 30%
PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิ ตศาสตร์ 10%
PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 60%
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 30%
PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิ ตศาสตร์ 10%,
PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 60%
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 30%
PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิ ตศาสตร์ 40%
PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 30%
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 30%
PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิ ตศาสตร์ 30%
PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 40%

546/1043

กลับหน้าสารบัญ
รหัสสาขาวิชา
02131000503 วท.บ. ฟิ สิ กส์

สาขาวิชา

02131000504 วท.บ. ฟิ สิ กส์ประยุกต์

02131000505 วท.บ. คณิ ตศาสตร์

02131000506 วท.บ. สถิติ

02131000507 วท.บ. จุลชีววิทยา

6. คณะเทคโนโลยี
02131000601 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

จํานวนรับ (คน) ค่ านํา้ หนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT/วิชาสามัญ 9 วิชา
10
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 30%
PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิ ตศาสตร์ 35%
PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 35%
10
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 30%
PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิ ตศาสตร์ 40%
PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 30%
5
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 30%
PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิ ตศาสตร์ 45%
PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 25%
50
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 30%
PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิ ตศาสตร์ 45%
PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 25%
10
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 30%
PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิ ตศาสตร์ 30%
PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 40%
15

GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 30%
PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิ ตศาสตร์ 25%
PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 45%
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กลับหน้าสารบัญ
รหัสสาขาวิชา
02131000602 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชา

02131000603 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชสวน)

02131000604 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่ )

02131000605 วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

02131000606 วท.บ. สัตวศาสตร์

02131000607 วท.บ. ประมง

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

จํานวนรับ (คน) ค่ านํา้ หนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT/วิชาสามัญ 9 วิชา
5
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 30%
PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิ ตศาสตร์ 25%
PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 45%
6
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 35%
PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิ ตศาสตร์ 20%
PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 45%
5
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 35%
PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิ ตศาสตร์ 20%
PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 45%
10
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 30%
PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิ ตศาสตร์ 25%
PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 45%
20
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 30%
PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิ ตศาสตร์ 25%
PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 45%
10
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 30%
PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิ ตศาสตร์ 25%
PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 45%
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กลับหน้าสารบัญ
รหัสสาขาวิชา
สาขาวิชา
7. คณะสั ตวแพทยศาสตร์
02131240701 สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ (หลักสู ตร 6 ปี )

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

จํานวนรับ (คน) ค่ านํา้ หนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT/วิชาสามัญ 9 วิชา
10

ใช้เกณฑ์การคัดเลือกตามกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย (กสพท)
ค่ านํา้ หนักคะแนน O-NET 0%
กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ
เงื่อนไข สําหรับผูส้ มัครที่สาํ เร็ จการศึกษาตอนปลายปี
การศึกษา 2561 รวมถึงผูส้ มัครที่สาํ เร็ จการศึกษาจาก
โรงเรี ยนนานาชาติในประเทศไทย ปี การศึกษา 2561
จะต้องสอบ O-NET ปี การศึกษา 2561 และคะแนนรวม
ต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60
ค่ านํา้ หนักคะแนนวิชาสามัญ 70%
วิทยาศาสตร์ (ฟิ สิ กส์ เคมี ชีววิทยา) 40%
คณิ ตศาสตร์ 1 20% ภาษาอังกฤษ 20%
ภาษาไทย 10% สังคมศึกษา 10%
เงื่อนไข ต้องได้เท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 30 ของคะแนน
เต็มในแต่ละกลุ่มสาระวิชา
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กลับหน้าสารบัญ
รหัสสาขาวิชา

สาขาวิชา

8. คณะสิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
02131000801 วท.บ. เทคโนโลยีส่ิ งแวดล้อม

จํานวนรับ (คน) ค่ านํา้ หนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT/วิชาสามัญ 9 วิชา
ค่ านํา้ หนักคะแนนวิชาเฉพาะ 30%
1. การทดสอบศักยภาพในการเรี ยนรู ้ ได้แก่ ความสามารถ
ในการจับใจความ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่ อมโยงความ
เป็ นเหตุเป็ นผล และการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
2. การประเมินแนวคิดทางจริ ยธรรม
เงื่อนไข ใช้คะแนนที่สอบ ในวันที่ 9 มีนาคม 2562 เท่านั้น
ศึกษารายละเอียดเพิม่ เติม ได้ ที่
http://www9.si.mahidol.ac.th/

02131000802 วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

10

02131000803 วท.บ. สิ่ งแวดล้อมศึกษา
9. คณะวิทยาการสารสนเทศ
02131000901 ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์

10

GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 35%
PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิ ตศาสตร์ 30%
PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 35%
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 35%
PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิ ตศาสตร์ 30%
PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 35%
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 100%

25

GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 100%

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

10
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กลับหน้าสารบัญ
รหัสสาขาวิชา
สาขาวิชา
02131000902 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

02131000903 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

02131000904 วท.บ. สื่ อนฤมิต

02131000905 วท.บ. ภูมิสารสนเทศ

02131000906 นศ.บ. นิเทศศาสตร์

10. คณะวิศวกรรมศาสตร์
02131001001 วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

จํานวนรับ (คน) ค่ านํา้ หนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT/วิชาสามัญ 9 วิชา
25
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 60%
PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิ ตศาสตร์ 20%
PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 20%
30
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 30%
PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิ ตศาสตร์ 40%
PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 30%
15
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 60%
PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิ ตศาสตร์ 10%
PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 10%
PAT 6 วิชาความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ 20%
5
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 50%
PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิ ตศาสตร์ 20%
PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 30%
50
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 80%
PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิ ตศาสตร์ 10%
PAT 6 วิชาความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ 10%
35

GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 30%
PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิ ตศาสตร์ 30%
PAT 3 วิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 40%
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กลับหน้าสารบัญ
รหัสสาขาวิชา
สาขาวิชา
11. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
02131001101 สถ.บ. สถาปั ตยกรรม (หลักสู ตร 5 ปี )

จํานวนรับ (คน) ค่ านํา้ หนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT/วิชาสามัญ 9 วิชา
5

02131001102 สถ.บ. สถาปั ตยกรรมผังเมือง (หลักสู ตร 5 ปี )

9

02131001103 สถ.บ. สถาปั ตยกรรมภายใน (หลักสู ตร 5 ปี )

7

02131001104 ศป.บ. นฤมิตศิลป์

4

02131001105 ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปั ตยกรรม (หลักสู ตร 5 ปี )

4

02131001106 วท.บ. การจัดการงานก่อสร้าง
12. คณะการบัญชี และการจัดการ
02131001201 บช.บ. บัญชีบณั ฑิต
02131001203 บธ.บ. การตลาด
02131001204 บธ.บ. การจัดการ
02131001205 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
02131001206 บธ.บ. ธุ รกิจระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ)
02131001207 บธ.บ. การบริ หารการเงิน
02131001208 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุ รกิจ

7

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

100
40
90
30
10
40
10

GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 40%
PAT 4 วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 60%
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 40%
PAT 4 วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 60%
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 40%
PAT 4 วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 60%
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 40%
PAT 6 วิชาความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ 60%
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 40%
PAT 4 วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 60%
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 100%
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 100%
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 100%
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 100%
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 100%
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 100%
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 100%
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 100%
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กลับหน้าสารบัญ
รหัสสาขาวิชา
สาขาวิชา
02131001209 บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
02131001210 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
13. คณะการท่ องเที่ยวและการโรงแรม
02131001301 ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว
02131001302 ศศ.บ. การจัดการโรงแรม
02131001303 ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสู ตรภาษาอังกฤษ)
14. คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
02131001401 ศศ.บ. ภาษาไทย
02131001402 ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ
02131001403 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

จํานวนรับ (คน) ค่ านํา้ หนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT/วิชาสามัญ 9 วิชา
10
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 100%
20
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 100%
40
40
3

GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 100%
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 100%
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 100%

20
10
10

GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 100%
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 100%
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 90%
(ตอนที่1 = 30 %, ตอนที่ 2 = 70 % )
PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิ ตศาสตร์ 10%
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 100%
(ตอนที่1 = 30 %, ตอนที่ 2 = 70 % )
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 90%
(ตอนที่1 = 30 %, ตอนที่ 2 = 70 % )
PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิ ตศาสตร์ 10%
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 70%
PAT 7.4 วิชาความถนัดทางภาษาจีน 30%

02131001404 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารนานาชาติ (หลักสู ตรนานาชาติ)

5

02131001405 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุ รกิจ

16

02131001406 ศศ.บ. ภาษาจีน

5
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กลับหน้าสารบัญ
รหัสสาขาวิชา
02131001407 ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น
02131001408 ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส
02131001409
02131001410
02131001411
02131001412

สาขาวิชา

ศศ.บ. ประวัติศาสตร์
ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม
วท.บ. ภูมิศาสตร์ พฒั นาเพื่อการจัดการทรัพยากร
ศศ.บ. ภาษาเกาหลี

02131001413 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซี ยน (เขมร)
02131001414 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซี ยน (ลาว)
02131001415 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซี ยน (เวียดนาม)
15. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
02131001501 ร.บ. การเมืองการปกครอง
02131001502 ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์
02131001503 ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
16. คณะศึกษาศาสตร์
02131001601 กศ.บ. วิทยาศาสตร์ ทว่ั ไป

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

จํานวนรับ (คน) ค่ านํา้ หนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT/วิชาสามัญ 9 วิชา
5
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 100%
5
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 90%
PAT 7.1 วิชาความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 10%
15
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 100%
20
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 100%
10
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 100%
5
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 90%
PAT 7.7 วิชาความถนัดทางภาษาเกาหลี 10%
5
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 100%
5
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 100%
5
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 100%
40
40
10

GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 100%
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 100%
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 100%

5

GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 30%
PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 35%
PAT 5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู 35%
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กลับหน้าสารบัญ
รหัสสาขาวิชา
02131001602 กศ.บ. คณิ ตศาสตร์

สาขาวิชา

02131001603 กศ.บ. สังคมศึกษา
02131001604 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ
02131001605 กศ.บ. ภาษาไทย
02131001606 กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย
02131001607 กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ศึกษา
02131001608 วท.บ. จิตวิทยา
02131001609 วท.บ. วิทยาศาสตร์ การกีฬา
17. คณะศิลปกรรมศาสตร์
02131001701 ศป.บ. ทัศนศิลป์
02131001702 ศป.บ. ศิลปะการแสดง
02131001703 ศป.บ. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

จํานวนรับ (คน) ค่ านํา้ หนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT/วิชาสามัญ 9 วิชา
10
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 30%
PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิ ตศาสตร์ 35%
PAT 5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู 35%
10
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 60%
PAT 5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู 40%
15
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 60%
PAT 5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู 40%
5
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 60%
PAT 5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู 40%
15
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 50%
PAT 5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู 50%
15
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 50%
PAT 5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู 50%
10
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 100%
15
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 100%
5
10
5

GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 100%
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 100%
GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 100%
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กลับหน้าสารบัญ
รหัสสาขาวิชา
สาขาวิชา
18. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
02131001801 ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
19. คณะวัฒนธรรมศาสตร์
02131001901 ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม
20. คณะนิติศาสตร์
02131002001 น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต
รวมทั้งสิ้ น

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

จํานวนรับ (คน) ค่ านํา้ หนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT/วิชาสามัญ 9 วิชา
5

GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 100%

15

GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 100%

65
1,419

GAT วิชาความถนัดทัว่ ไป 100%
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กลับหน้าสารบัญ
การคัดเลือกและเงื่อนไข
1. คณะแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
คณะสิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ (ยกเว้ นสาขาวิชา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
รหั ส สาขาวิช า 02131000903) คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ ผั ง เมื อ งและนฤมิ ต ศิ ล ป์
คณะการบั ญ ชี แ ละการจั ด การ คณะการท่ อ งเที่ ย วและการโรงแรม คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
วิ ท ยาลั ย การเมื อ งการปกครอง คณะศึ ก ษาศาสตร์ คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ วิ ท ยาลั ย ดุ ริ ย างคศิ ล ป์
คณะวัฒนธรรมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์
ส่ วนที่ 1 การคิดค่านํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ตามที่สาขาวิชากําหนด คิดเป็ น 100%
ส่ วนที่ 2 การสอบสั ม ภาษณ์ ในวัน ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ซึ่ งการพิ จ ารณาคั ด เลื อ ก
อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะ/สาขาวิชา
2. คณะพยาบาลศาสตร์
ส่ วนที่ 1 การคิดค่านํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน วิชาสามัญ 9 วิชา และค่านํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน
GAT/PAT ตามที่สาขาวิชากําหนด คิดเป็ น 100%
องค์ประกอบที่ 1 การคิ ดค่านํ้า หนัก คะแนนมาตรฐานวิช าสามัญ 9 วิช า ตามที่ ส าขาวิช า
กําหนด คิดเป็ น 70%
องค์ประกอบที่ 2 การคิ ดค่านํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ตามที่ สาขาวิชากําหนด
คิดเป็ น 30%
ส่ วนที่ 2 การสอบสั ม ภาษณ์ ในวัน ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ซึ่ งการพิ จ ารณาคั ด เลื อ ก
อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะ/สาขาวิชา
3. คณะวิทยาการสารสนเทศ (สาขาวิชา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัสสาขาวิชา 02131000903)
ส่ วนที่ 1 การคิดค่านํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ตามที่สาขาวิชากําหนด คิดเป็ น 100%
ส่ วนที่ 2 การสอบสั ม ภาษณ์ และการสอบทัก ษะเพิ่ ม เติ ม (คณิ ต ศาสตร์ ความรู ้ พ้ื น ฐาน
ทางคอมพิ ว เตอร์ แ ละภาษาอัง กฤษ) ในวัน ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ซึ่ งการพิ จ ารณาคัด เลื อ กอยู่ใ นดุ ล ยพิ นิ จ
ของคณะ/สาขาวิชา

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
อัตราค่ าธรรมเนียมการศึกษา
คณะ/สาขาวิชา

คณะแพทยศาสตร์
พทป.บ. การแพทย์แผนไทยประยุกต์
วท.บ. ปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นการแพทย์
คณะเภสั ชศาสตร์
ภ.บ. การบริ บาลทางเภสัชกรรม (หลักสู ตร 6 ปี )
คณะพยาบาลศาสตร์
พย.บ. พยาบาลศาสตร์
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
ส.บ. สาธารณสุ ขศาสตร์
วท.บ. โภชนศาสตร์ การกําหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย
วท.บ. อนามัยสิ่ งแวดล้อม
วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะวิทยาศาสตร์
วท.บ. เคมี
วท.บ. ชีววิทยา
วท.บ. ฟิ สิ กส์
วท.บ. ฟิ สิ กส์ประยุกต์
วท.บ. คณิ ตศาสตร์
วท.บ. สถิติ
วท.บ. จุลชีววิทยา
คณะเทคโนโลยี
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ
วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชสวน)
วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่ )
วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
วท.บ. สัตวศาสตร์
วท.บ. ประมง
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20,000
20,000
32,500
31,000
15,000
15,000
15,000
16,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
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คณะสั ตวแพทยศาสตร์
สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ (หลักสู ตร 6 ปี )
คณะสิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
วท.บ. สิ่ งแวดล้อมศึกษา
คณะวิทยาการสารสนเทศ
ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. สื่ อนฤมิต
วท.บ. ภูมิสารสนเทศ
นศ.บ. นิเทศศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
สถ.บ. สถาปั ตยกรรม (หลักสู ตร 5 ปี )
สถ.บ. สถาปั ตยกรรมผังเมือง (หลักสู ตร 5 ปี )
สถ.บ. สถาปั ตยกรรมภายใน (หลักสู ตร 5 ปี )
ศป.บ. นฤมิตศิลป์
ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปั ตยกรรม (หลักสู ตร 5 ปี )
วท.บ. การจัดการงานก่อสร้าง
คณะการบัญชี และการจัดการ
บช.บ. บัญชีบณั ฑิต
บธ.บ. การตลาด
บธ.บ. การจัดการ
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
บธ.บ. ธุ รกิจระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ)
บธ.บ. การบริ หารการเงิน
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25,000
15,000
15,000
12,000
13,500
13,500
15,000
13,500
13,500
13,000
15,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
45,000
18,000
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บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุ รกิจ
บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
คณะการท่ องเที่ยวและการโรงแรม
ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว
ศศ.บ. การจัดการโรงแรม
ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสู ตรภาษาอังกฤษ)
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
ศศ.บ. ภาษาไทย
ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ
ศศ.บ. ภาษอังกฤษ
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารนานาชาติ (หลักสู ตรนานาชาติ)
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุ รกิจ
ศศ.บ. ภาษาจีน
ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น
ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส
ศศ.บ. ประวัติศาสตร์
ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม
วท.บ. ภูมิศาสตร์ พฒั นาเพื่อการจัดการทรัพยากร
ศศ.บ. ภาษาเกาหลี
ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซี ยน (เขมร)
ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซี ยน (ลาว)
ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซี ยน (เวียดนาม)
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ร.บ. การเมืองการปกครอง
ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์
ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
คณะศึกษาศาสตร์
กศ.บ. วิทยาศาสตร์ ทว่ั ไป
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18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
35,000
11,000
11,000
12,000
25,000
15,000
12,000
12,000
12,000
11,000
11,000
12,000
12,000
11,000
11,000
11,000
13,000
13,000
13,000
13,000
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ภาคการศึกษาปกติ (บาท)
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000

กศ.บ. คณิ ตศาสตร์
กศ.บ. สังคมศึกษา
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ
กศ.บ. ภาษาไทย
กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย
กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ศึกษา
วท.บ. จิตวิทยา
วท.บ. วิทยาศาสตร์ การกีฬา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ศป.บ. ทัศนศิลป์
15,000
ศป.บ. ศิลปะการแสดง
15,000
ศป.บ. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
15,000
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
15,000
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม
12,000
คณะนิติศาสตร์
น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต
13,000
หมายเหตุ :
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาพิเศษ เรี ยกเก็บครึ่ งหนึ่งของการศึกษาปกติ
2. อัตราค่าธรรมเนี ยมการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
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มหาวิทยาลัยทักษิณ
ที่ตั้ง
1. วิทยาเขตสงขลา มีพื้นที่ปฏิบัติการ 2 แห่ง คือ
1.1 ตาบลเขารูปช้าง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074-317600-1 มีพื้นที่ 160 ไร่ ปัจจุบัน
ใช้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
1.1.1 ระดับปริญญาตรี จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
หลั กสู ตรเศรษฐศาสตรบั ณฑิต หลั กสู ต รบริ ห ารธุ รกิจ บัณฑิ ต หลั กสู ต รบัญ ชีบัณ ฑิต หลั กสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต หลักสู ตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
1.1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู หลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรการศึกษาดุษฎี
บัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
1.2 ตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ 24 ไร่ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถาบันทักษิณคดีศึกษา
2. วิทยาเขตพัทลุง มีพื้นที่ปฏิบัติการ 2 แห่ง คือ
2.1 ตาบลบ้านพร้าว อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 074-609600 มีพื้นที่ 3,500 ไร่ ปัจจุบัน
ใช้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
2.1.1 ระดับปริญญาตรี จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลั กสูตรการแพทย์ แผนไทยบัณฑิต หลั กสู ตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
2.1.2 ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา จั ด การเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต ร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2.2 ตาบลพนางตุง อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ 1,500 ไร่ เป็นสานักงานวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน

การจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีในคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
1. วิทยาเขตสงขลา อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
1.1 คณะศึกษาศาสตร์
1.1.1 เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชา
ภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาชีววิทยา
1.1.2 เปิดสอนหลักสูตรศิล ปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และสาขาวิชา
การวัดและประเมินทางการศึกษา
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1.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.2.1 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
1.2.2 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอั งกฤษ สาขาวิชาภาษา
มลายู สาขาวิช าภาษาจีน สาขาวิช าภาษาญี่ปุ่ น สาขาวิช าการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน และสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
1.2.3 เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1.2.4 เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
1.2.5 เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชา
ภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษา
1.3 คณะศิลปกรรมศาสตร์
1.3.1 เปิ ด สอนหลั ก สู ต รดุ ริ ย างศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าดุ ริ ย างคศาสตร์ ส ากล และสาขาวิ ช า
ดุริยางคศาสตร์ไทย
1.3.2 เปิดสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง และ
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
1.3.3 เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ ในสาขาวิชาศิลปศึกษา
1.4 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
1.4.1 เปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
1.4.2 เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
1.4.3 เปิ ดสอนหลั กสู ตรบริ ห ารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิช าการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สาขาวิช า
การตลาด และสาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ
1.5 คณะนิติศาสตร์
เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
1.6 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตารวจและกระบวนการยุติธรรม
2. วิทยาเขตพัทลุง อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
2.1 คณะวิทยาศาสตร์
2.1.1 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ ประยุกต์ สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาจุลชีววิทยา
สาขาวิช าวิทยาศาสตร์การประมงและทรั พยากรทางน้า สาขาวิช าวิทยาศาสตร์สิ่ งแวดล้ อม สาขาวิชาเคมี และ
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
2.1.2 เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชา
เคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาชีววิทยา
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2.2 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และสาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน
2.3 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
2.3.1 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
2.3.2 เปิดสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
2.3.3 เปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
2.4 คณะนิติศาสตร์
เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
2.5 คณะวิศวกรรมศาสตร์
เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรม
ยางและพอลิเมอร์
2.6 คณะพยาบาลศาสตร์
เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
2.7 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ http://www.tsu.ac.th
เว็บไซต์ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ http://www2.tsu.ac.th/org/student/
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การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 รอบที่ 3 โครงการรับตรงร่วมกัน ประจาปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยทักษิณ
……………………………………………………………..…….
มหาวิทยาลัยทักษิณประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
รอบที่ 3 โครงการรับตรงร่วมกัน ประจาปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 ส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 สายสามั ญ หรื อ เที ย บเท่ า ตามแผนการเรี ย นที่ ก าหนด
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ในข้อ 2
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ไม่ต่ากว่า 2.00
1.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี
1.4 มีสุ ขภาพสมบู ร ณ์ ทั้งร่ างกายและจิตใจ ไม่เจ็บ ป่ว ยหรือเป็นโรคติด ต่อร้ายแรง หรือมีค วามผิ ดปกติ
ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.5 ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบ Clearing House ของสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประจาปีการศึกษา 2562 ไว้แล้ว
2. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา และจานวนรับ

รหัส

ชื่อคณะ/สาขาวิชา

จานวนรับ
(คน)

วิชาที่ใช้
คัดเลือก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
02230100301 นศ.บ.นิเทศศาสตร์

10

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00

GAT

02230100302 รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์

2

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00

GAT

02230100303 วท.บ.ภูมิศาสตร์

30

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต /
ศิลป์ – คานวณ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00

GAT
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รหัส

ชื่อคณะ/สาขาวิชา

02230100304 ศศ.บ.การจัดการทรัพยากรมนุษย์

กลับหน้าสารบัญ

จานวนรับ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
(คน)
30
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00

02230100305 ศศ.บ.การบริหารและพัฒนาชุมชน

27

02230100306 ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์

25

02230100307 ศศ.บ.ประวัติศาสตร์

28

02230100308 ศศ.บ.ภาษาจีน แผน 1
(เรียนที่ ม.ทักษิณ 4 ปี)

5

02230100309 ศศ.บ.ภาษาจีน แผน 2
(เรียนที่ ม.ทักษิณ 3 ปี
เรียนที่ประเทศจีน 1 ปี)

วิชาที่ใช้
คัดเลือก
GAT

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00

GAT

5

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00

GAT

02230100310 ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น

10

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00

GAT

02230100311 ศศ.บ.ภาษาไทย

12

GAT

02230100312 ศศ.บ.ภาษามลายู

20

02230100313 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ

45

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.50
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จานวนรับ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
(คน)
02230100314 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ และ
10
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
ศศ.บ.ภาษาจีน (หลักสูตรสองปริญญา)
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
รหัส

ชื่อคณะ/สาขาวิชา

คณะศึกษาศาสตร์
02230100101 ศศ.บ.การวัดและประเมินทางการศึกษา

15

02230100102 ศศ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

20

02230100103 กศ.บ.การศึกษาปฐมวัย

18

02230100104 กศ.บ.คณิตศาสตร์

20

02230100105 กศ.บ.เคมี

10

02230100106 กศ.บ.ชีววิทยา

10

02230100107 กศ.บ.พลศึกษา

15

02230100108 กศ.บ.ฟิสิกส์

10
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1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.75
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.50
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ไม่ต่ากว่า 2.50
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
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วิชาที่ใช้
คัดเลือก
GAT

GAT
PAT5
GAT
PAT5
GAT
PAT5
GAT
PAT1
PAT5

GAT
PAT2
PAT5
GAT
PAT2
PAT5
GAT
PAT5
GAT
PAT2
PAT5
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รหัส

ชื่อคณะ/สาขาวิชา

02230100109 กศ.บ.ภาษาไทย

กลับหน้าสารบัญ

จานวนรับ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
(คน)
6
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00

02230100110 กศ.บ.ภาษาอังกฤษ

10

02230100112 กศ.บ.สังคมศึกษา

30

คณะศิลปกรรมศาสตร์
02230100401 ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์ไทย

15

02230100402 ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์สากล

10

02230100403 ศป.บ.ทัศนศิลป์

วิชาที่ใช้
คัดเลือก
GAT
PAT5

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.50
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00

GAT
PAT5

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00

GAT
PAT6

10

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00

GAT
PAT6

02230100404 ศป.บ.ศิลปะการแสดง

10

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00

GAT
PAT6

02230100405 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบ

10

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00

GAT
PAT6

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
02230100701 บช.บ.การบัญชี

30

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
3. เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ตลอดหลักสูตร
ม.ปลาย ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

GAT
PAT1

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

568/1043

GAT
PAT5

GAT
PAT6

~8~

รหัส

ชื่อคณะ/สาขาวิชา

02230100702 บธ.บ.การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

กลับหน้าสารบัญ

จานวนรับ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
(คน)
25
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00

วิชาที่ใช้
คัดเลือก
GAT
PAT1

02230100703 บธ.บ.การตลาด

20

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00

GAT
PAT1

02230100704 บธ.บ.การประกอบการและการจัดการ

45

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00

GAT
PAT1

02230100705 ศ.บ.เศรษฐศาสตร์

50

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
3. เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ตลอดหลักสูตร
ม.ปลาย ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์
ไม่ต่ากว่า 2.00

GAT
PAT1

02230100801 น.บ.นิติศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา)

180

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00

GAT

02230100802 น.บ.นิติศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง)

40

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00

GAT

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
02230101101 รป.บ.การบริหารงานตารวจและ
กระบวนการยุติธรรม

20

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00

GAT

คณะนิติศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

569/1043

~9~

รหัส

ชื่อคณะ/สาขาวิชา

จานวนรับ
(คน)

กลับหน้าสารบัญ

วิชาที่ใช้
คัดเลือก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คณะวิทยาศาสตร์
02230100201 วท.บ.คณิตศาสตร์

25

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ไม่ต่ากว่า 2.00

GAT
PAT1
PAT2

02230100202 วท.บ.เคมี

40

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00

GAT
PAT1
PAT2

02230100203 วท.บ.เคมีอุตสาหกรรม

30

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต หรือ
2. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
ชั้นปีที่ 3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุก
สาขาวิชา/ อุตสาหกรรมสิ่งทอ ทุกสาขาวิชา/
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00

GAT
PAT1
PAT2

02230100204 วท.บ.จุลชีววิทยา

25

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต หรือ
2. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
ชั้นปีที่ 3 สาขาประมง/สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า/
สาขาการจัดการประมง/สาขาสัตวศาสตร์/
สาขาเกษตรศาสตร์/ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00

GAT
PAT1
PAT2

02230100205 วท.บ.ชีววิทยา

40

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
2. ผลการเรียนสะสมไม่ต่ากว่า 2.00

GAT
PAT1
PAT2

02230100207 วท.บ.ฟิสิกส์

30

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
3. ไม่เคยได้รับผลการเรียนระดับ 0 (ศูนย์)
ในรายวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์

GAT
PAT1
PAT2

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

570/1043

~ 10 ~

รหัส

ชื่อคณะ/สาขาวิชา

02230100206 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลับหน้าสารบัญ

จานวนรับ
วิชาที่ใช้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
(คน)
คัดเลือก
40
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
GAT
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต /
PAT1
ศิลป์ – คานวณ / ศิลป์ – คณิต หรือ
PAT2
2. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
ชั้นปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ / สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ / สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ /
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00

02230100208 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

30

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต /
ศิลป์ – คานวณ / ศิลป์ – คณิต หรือ
2. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
ชั้นปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ / สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ / สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ /
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00

02230100209 วท.บ.วิทยาศาสตร์การประมงและ
ทรัพยากรทางน้า

25

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
GAT
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต หรือ
PAT1
2. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. PAT2
ชั้นปีที่ 3 สาขาประมง/ สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์
น้า/ สาขาการจัดการประมง/สาขาสัตวศาสตร์/
สาขาเกษตรศาสตร์/ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00

02230100210 วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

20

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

571/1043

GAT
PAT1
PAT2

GAT
PAT1
PAT2

~ 11 ~

รหัส

ชื่อคณะ/สาขาวิชา

02230100211 วท.บ.สถิติประยุกต์

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
02230100601 วท.บ.เกษตรศาสตร์

02230100602 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและ
การพัฒนาชุมชน

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

กลับหน้าสารบัญ

จานวนรับ
วิชาที่ใช้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
(คน)
คัดเลือก
30
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
GAT
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
PAT1
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
PAT2
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ไม่ต่ากว่า 2.00
20

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
GAT
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต / และ PAT1
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00 หรือ PAT2
2. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ แผนการเรียน ศิลป์ – คานวณ
โดยผ่านการเรียนรู้กลุ่มคณิตศาสตร์และกลุ่ม
รายวิชาวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 1 รายวิชา และ
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.25 หรือ
3. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่า
กว่า 2.00

10

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
GAT
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต / และ PAT1
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00 หรือ PAT2
2. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ แผนการเรียน ศิลป์ – คานวณ
โดยผ่านการเรียนรู้กลุ่มคณิตศาสตร์และกลุ่ม
รายวิชาวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 1 รายวิชา และ
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.25 หรือ
3. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่า
กว่า 2.00

572/1043

~ 12 ~

รหัส

ชื่อคณะ/สาขาวิชา

02230100604 วท.บ.สัตวศาสตร์

กลับหน้าสารบัญ

จานวนรับ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
(คน)
10
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00

วิชาที่ใช้
คัดเลือก
GAT
PAT1
PAT2

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
02230100501 พท.บ.การแพทย์แผนไทย

5

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.50

GAT
PAT2

02230100502 วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา

20

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.50
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.30

GAT
PAT2

02230100503 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

20

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.30

GAT
PAT2

02230100504 ส.บ.สาธารณสุขชุมชน

20

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
GAT
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
PAT2
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.50
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 2.50

คณะวิศวกรรมศาสตร์
02230100901 วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

25

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
GAT
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต หรือ
PAT1 /
2. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. PAT3
ชั้นปีที่ 3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
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รหัส

ชื่อคณะ/สาขาวิชา

02230100902 วศ.บ.วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์

คณะพยาบาลศาสตร์
02230101001 พย.บ.พยาบาลศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
02230101201 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร

กลับหน้าสารบัญ

จานวนรับ
วิชาที่ใช้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
(คน)
คัดเลือก
25
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
GAT
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต หรือ
PAT1 /
2. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. PAT3
ชั้นปีที่ 3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
10

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.75
3. มีส่วนสูงไม่ต่ากว่า 150 เซนติเมตร
4. ไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองข้างอย่างรุนแรงและ
ไม่มีความบกพร่องทางการได้ยินแบบถาวรที่
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือฝึกปฏิบัติใน
วิชาชีพพยาบาล โดยมีใบรับรองแพทย์เป็น
หลักฐาน

GAT
PAT2

25

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต /
ศิลป์ – คานวณ หรือศิลป์ทั่วไป และมีผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00 หรือ
2. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
ชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/
สาขาคหกรรม/ สาขาเกษตรกรรม/ สาขา
ประมง/ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร และมีผล
การเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.25

GAT
PAT1
PAT2

หมายเหตุ หากผู้สมัครเข้าศึกษามีคุณสมบัติทางการศึกษาไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
และ/หรือสมัครผิดแผนการเรียน จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา และ/หรือปรับตก
สัมภาษณ์ทันที
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3. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
การดาเนินงาน
รับสมัครผ่านระบบ TCAS ทาง website : https://student.mytcas.com/th
ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ระยะเวลา
17 – 29 เมษายน 2562

ชาระเงินค่าสมัคร

17 – 29 เมษายน 2562

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

9 พฤษภาคม 2562

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ สอบสัมภาษณ์ ณ วิทยาเขต/คณะ
ที่มีสิทธิ์สอบ

11 พฤษภาคม 2562

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยประกาศผลการสอบสัมภาษณ์/ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทาง website : https://student.mytcas.com/th

17 พฤษภาคม 2562

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
จานวน 5,000 บาท ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา/ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา
โดยตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณและดาวน์โหลดเอกสาร
การชาระเงินได้ที่ http://www2.tsu.ac.th/org/student/

17 – 27 พฤษภาคม 2562

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ทักษิณ ที่ยังไม่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา 5,000 บาท และ/หรือ
ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา 5,000 บาทแล้ว หากประสงค์จะสมัครในรอบถัดไป จะต้องขอสละสิทธิ์กับ สมาคม
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยให้ทันตามระยะเวลาที่กาหนด จึงจะสามารถสมัครเข้าศึกษาในรอบต่อไปได้
4. ขั้นตอนการสมัคร
4.1 การสมัคร สมัครผ่าน website : https://student.mytcas.com/th ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 17 - 29 เมษายน 2562 โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้สูงสุด 6 สาขาวิชา
4.2 การชาระเงิน ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครจาก website : https://student.mytcas.com/th และนาไป
ชาระที่ธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตามที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยกาหนด ระหว่างวันที่ 17 - 29
เมษายน 2562
5. องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาคัดเลือก
5.1 คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ
จึงจะได้รับการพิจารณา)
5.2 ผลคะแนนสอบวิชา GAT/PAT (สอบกุมภาพันธ์ 2562) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ตามที่คณะ/สาขาวิชากาหนด โดยผู้สมัครต้องมีคะแนนครบทุกวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก
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6. วิธีพิจารณาคัดเลือก
มหาวิทยาลั ย ทักษิณจะนาผลคะแนนสอบในวิช าต่าง ๆ ตามที่กาหนด มาใช้จัดลาดับที่คัดเลื อกเรี ยกตัว
เข้าสอบสัมภาษณ์ อนึ่ง หากผู้สมัครเข้าศึกษามีคุณสมบัติทางการศึกษาไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด และ/หรือสมัครผิดแผนการเรียน จะไม่มีสิทธิ์เ ข้า รับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา และ/หรื อ
ปรับตกสัมภาษณ์ทันที
การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ถือเป็นที่สิ้นสุด
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สมาคมที่ประชุมอธิการแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทาง website :
https://student.mytcas.com/th วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
8. การสอบสัมภาษณ์
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในคณะ/สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้ไปแสดงตนเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่
11 พฤษภาคม 2562 รายงานตัวเวลา 08.30 – 09.00 น. ณ วิทยาเขต/คณะที่ได้รับคัดเลือก (สถานที่สอบสัมภาษณ์
จะแจ้งให้ทราบ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ทาง website : http://www2.tsu.ac.th/org/student/)
9. เอกสารที่ต้องนาไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
9.1 ใบสมัครให้พิมพ์ออกจากระบบซึ่งจะมีชื่อสาขาวิชาและลาดับที่ ติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อในใบสมัคร
ให้เรียบร้อย
9.2 บัตรประชาชนฉบับจริง
9.3 สาเนา ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่แสดงระดับผล
การเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร และผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระวิชา โดยจะต้องให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามรับรอง และประทับตราโรงเรียนเป็นสาคัญ จานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ ผู้ที่ไ ม่น าระเบียนแสดงผลการเรียนไปแสดงในวัน สอบสัมภาษณ์ จะถูกปรับตกสัมภาษณ์
เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ได้
10. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา
สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง
website : http://www2.tsu.ac.th/org/student/ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะถูกส่ง
ชื่อเพื่อตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกในรอบที่ 4 (Admission) และ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ เว้นแต่ได้ ขอสละสิทธิ์กับ
สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยให้ทันตามระยะเวลาที่กาหนด จึงจะสามารถสมัครเข้าศึกษาในรอบต่อไป
ได้
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11. การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จานวน 5,000 บาทแล้ว ต้องรายงานตัวเข้าเป็น
นิสิตตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบทาง website : www.tsu.ac.th และ
http://www2.tsu.ac.th/org/student/ ผู้ ไม่รายงานตัว เข้าเป็ นนิสิ ตตามวั น เวลาที่ก าหนด จะถื อว่าสละสิ ท ธิ์
ในการเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย
12. หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
12.1 สาเนาใบแสดงคุณวุฒิ (ปพ.1) จานวน 2 ฉบับ
12.2 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
12.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
13. การติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับนิสิต
ภารกิจรับนิสิต ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 หมู่ 4 ตาบลเขารูปช้าง อาเภอเมือง จังหวัด
สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074–317–600 ต่อ 7107 , 7110 , 7112 , 074–317–608 ในวันและเวลาราชการ
********************************
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ทีต่ ้ัง
เลขที่ 222 ตาบลไทยบุรี อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรี ธรรมราช รหัสไปรษณี ย ์ 80160
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบเกีย่ วกับการรับนักศึกษา : ฝ่ ายรับนักศึกษา ศูนย์บริ การการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3103-4 โทรสาร 0-7567-3135 Website : www.wu.ac.th และ http://entry.wu.ac.th

คุณสมบัติเฉพาะ
สานักวิชาวิทยาศาสตร์ สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร
ผู ้ส มัค รเข้า ศึ ก ษาของส านัก วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ส านัก วิ ช าเทคโนโลยี ก ารเกษตร และส านัก วิ ช า
วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร จะต้องสาเร็ จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 สายวิทย์-คณิ ต เท่านั้น
สานักวิชาสหเวชศาสตร์
หลักสู ตรกายภาพบาบัด
ผูส้ มัครเข้าศึกษาจะต้องสาเร็ จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 สายวิทย์-คณิ ต เท่านั้น
หลักสู ตรเทคนิคการแพทย์
1. ผูส้ มัครเข้าศึกษาจะต้องสาเร็ จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 สายวิทย์-คณิ ต เท่านั้น
2. ไม่เป็ นบุคคลที่ตาบอดสี อย่างรุ นแรง
สานักวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์
หลักสู ตรอนามัยสิ่ งแวดล้ อม อาชี วอนามัยและความปลอดภัย และหลักสู ตรสาธารณสุ ขชุ มชน
1. ผูส้ มัครเข้าศึกษาจะต้องสาเร็ จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 สายวิทย์-คณิ ต เท่านั้น
2. ผูส้ มัครเข้าศึกษาจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่ วย หรื อเป็ นโรคติดต่อร้ายแรง
หรื อ มีความผิดปกติที่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
หมายเหตุ ผูส้ มัครจะต้องไม่มีอาการตาบอดสี ท้ งั 2 ข้างที่ได้รับการวินิจฉัยแล้ว โดยมีใบรับรองแพทย์
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์
หลักสู ตรพยาบาลศาสตร์
1. ผูส้ มัครเข้าศึกษาจะต้องสาเร็ จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 สายวิทย์-คณิ ต เท่านั้น
2. ผูส้ มัครเข้าศึกษาจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่ วย หรื อเป็ นโรคติดต่อร้ายแรง
หรื อมีความผิดปกติที่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
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ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี
ประเภทการรับตรงร่วมกัน TCAS3 ประจาปีการศึกษา 2562
---------------------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยนครพนม ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี
ประเภทการรับ ตรงร่วมกัน ประจาปี การศึกษา 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้ นักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลั ย
นครพนม และผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House รอบที่ 1 และรอบที่ 2 จากระบบ
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึ กษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการ
คัดเลือก ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1
1.2
1.3
1.4

มีความประพฤติเรียบร้อย
มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย
จะต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษเนื่องจากกระท าความผิดร้ายแรง จะต้องพ้นสภาพนักศึกษามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันสมัครเข้าศึกษา
1.5 คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรก าหนดขึ้นเพื่อความเหมาะสมตามระบบและ
วิธีการเรียนของหลักสูตร

2. คณะ/สาขา...
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กลับหน้าสารบัญ
2. คณะ/สาขาวิชาและจานวนที่รับเข้าศึกษา
ลาดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

รหัสคณะ/สาขา

02600100103
02600100203
02600100303
02600100403
02600400103
02600400203
02600400303
02600500103
02600500203
02600500303
02600500403
02600500503
02600500603
02600600103
02600600203
02600600303
02600600403
02600600603
02600600503
02600700103
02600800103
02601006103

ชื่อคณะ/สาขา

คณะเกษตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาพืชศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาสัตวศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาการประมง
คณะเกษตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
วิทยาลัยการบินนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการบิน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
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จานวนการรับ

30
30
30
30
30
30
30
20
15
14
15
14
30
20
5
15
25
10
10
56
10
50
2. คณะ/สาขา...
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กลับหน้าสารบัญ
2. คณะ/สาขาวิชาและจานวนที่รับเข้าศึกษา (ต่อ)
ลาดับที่

23
24
25
26
27
28
29
30
31

รหัสคณะ/สาขา

02600300203
02600300303
02600300503
02601100103
02601100403
02601100603
02600200403
02600900103
02600900203

ชื่อคณะ/สาขา

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาจัดการกีฬา
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ
สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยธาตุพนม สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
วิทยาลัยธาตุพนม สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

รวมจานวนทั้งสิ้น

จานวนการรับ

40
30
30
100
100
100
20
50
30
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กลับหน้าสารบัญ
3. คุณสมบัติเฉพาะ
นักศึกษาที่จะสมัครเข้าคัดเลื อกเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญ ญาตรี ปีการศึกษา
2562 จะต้ อ งตรวจสอบข้ อ มู ล คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป คุ ณ สมบั ติ เฉพาะ เงื่ อ นไขการเข้ าศึ ก ษาต่ างๆ ให้ ค รบถ้ ว น
ตามสาขาวิชาที่ตนเองสมัครก่อน รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ 1
3.1 ผลคะแนนสอบ O-NET ม.6 (Ordinary National Education Test) ซึ่งจัดสอบโดย สทศ. สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ข้อสอบจะประกอบไปด้วยเนื้อหา
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 1. ภาษาไทย 2. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3. ภาษาอังกฤษ 4. คณิตศาสตร์
5. วิทยาศาสตร์
3.2 ผลคะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) วิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
จัดสอบโดย สทศ. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่า ข้อความที่
แจ้งไว้เป็นเท็จหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูก ตัดสิทธิ์ในการได้รับการ
คัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลื อกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้ ส มัครยังอาจถูกดาเนิน
คดีอาญาตามกฎหมายด้วย
4. การพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี
ประเภทการรับ ตรงร่วมกัน ประจาปี การศึกษา 2562 จะต้องมีคุณ สมบัติทั่วไปของผู้ส มัคร คุณ สมบัติเฉพาะ
และผลคะแนนการทดสอบตามประกาศมหาวิทยาลัยนครพนมกาหนดไว้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็น
ที่สิ้นสุด
5. การสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทการรับตรงร่วมกัน ประจาปี
การศึกษา 2562
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึ กษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลาง ปีการศึกษา
2562 ผ่านระบบ TCAS กลางร่วมกันทางเว็บไซต์ของ ทปอ. ได้ที่ https://student.mytcas.com/th ซึ่งผู้สมัคร
สามารถเลือกได้ 6 สาขาวิชา แบบเรียงลาดับ การบริหารจัดการสิทธิ์แบบ Auto-Clearing โดยประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพียงสาขาวิชาเดียว ตามก าหนดการรับสมัคร รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ 2

/6. การช าระเงิน...
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

607/1043

กลับหน้าสารบัญ
6. การชาระเงิน
การชาระเงินค่าสมัครตามจานวนสาขาวิชาที่เลือกสมัคร สาขาวิชาละ 100 บาท โดยชาระเงินผ่านระบบ
Prompt Pay ที่ ตู้ ATM , Mobile Banking และ Internet Banking ภายในเวลา 23.00 น. ของวัน ที่ 29
เมษายน 2562 ทั้งนี้ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินจากระบบ TCAS กลางร่วมกันทางเว็บไซต์ของ ทปอ. ได้ที่
https://student.mytcas.com/th
7. อัตราค่าเล่าเรียน
อั ต ราค่ าเล่ า เรี ย นและค่ าธรรมเนี ย มการศึ ก ษา ให้ เป็ น ไปตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย นครพนม เรื่ อ ง
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 30
ประกาศ ณ วันที่
เมษายน พ.ศ. 2562

ธันวาคม 2560

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
/เอกสาร...

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี
ประเภทการรับตรงร่วมกัน ประจาปีการศึกษา 2562
คุณสมบัติเฉพาะ

คณะเกษตรและเทคโนโลยี
รหัสสาขา
2600100103
2600100203
2600100303
2600100403

คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
แขนงวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
แขนงวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
แขนงวิชาการประมง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร

จานวนรับ

เกรดเฉลี่ย

GPAX %

GAT %

ไม่ต่ ากว่า
2.00

100

-

เกรดเฉลี่ย

GPAX %

GAT %

ไม่ต่ ากว่า
2.00
ไม่ต่ ากว่า
1.80
ไม่ต่ ากว่า
2.00

100

-

PAT
PAT

%

PAT

%

-

-

-

-

30
30
30
30

คณะวิทยาศาสตร์
รหัสสาขา

คณะ/สาขาวิชา

จานวนรับ

2600400103

สาขาวิชาเคมี

30

2600400203

สาขาวิชาฟิสิกส์

30

2600400303

สาขาวิชาชีววิทยา

30

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

PAT
PAT

%

PAT

%

-

-

-

-

/คณะวิศว...

610/1043

กลับหน้าสารบัญ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ เทียบเท่า
PAT
รหัสสาขา
คณะ/สาขาวิชา
จานวนรับ เกรดเฉลี่ย GPAX %
GAT %
PAT
%
PAT
2600500103
2600500203
2600500303
2600500403
2600500503
2600500503

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาเครื่องกล

20
15
14
15
14
30

ไม่ต่ ากว่า
2.00

จานวนรับ

เกรดเฉลี่ย

GPAX %

GAT %

O-NET %

20
5
15
25
10
10

ไม่ต่ ากว่า
2.00

20

50

30

100

-

-

-

-

-

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
รหัสสาขา
2600600103
2600600203
2600600303
2600600403
2600600603
2600600503

คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชานิติศาสตร์

/วิทยาลัย...
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

%

611/1043

กลับหน้าสารบัญ

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
รหัสสาขา
2600700103

คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

จานวนรับ

เกรดเฉลี่ย

GPAX %

GAT %

56

ไม่ต่ ากว่า
2.00

100

-

จานวนรับ

เกรดเฉลี่ย

GPAX %

GAT %

10

ไม่ต่ ากว่า
2.00

80

20

จานวนรับ

เกรดเฉลี่ย

GPAX %

GAT %

100
100
100

ไม่ต่ ากว่า
2.00

100

-

PAT
PAT

%

PAT

%

-

-

-

-

วิทยาลัยการบินนานาชาติ
รหัสสาขา
2600800103

คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาการจัดการการบิน

PAT
PAT

%

PAT

%

-

-

-

-

สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี
รหัสสาขา
2601100503
2601100503
2601100503

คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
สาขาวิชาการบัญชี

PAT
PAT

%

PAT

%

-

-

-

-

/คณะวิทยา...

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสสาขา
2600300203
2600300303
2600300503

คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาจัดการกีฬา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

จานวนรับ

เกรดเฉลี่ย

GPAX %

GAT %

40
30
30

ไม่ต่ ากว่า
2.00

100

-

PAT
PAT

%

PAT

%

-

-

-

-

คณะครุศาสตร์
รหัสสาขา
2600200403

คณะ/สาขาวิชา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

จานวนรับ

เกรดเฉลี่ย

GPAX %

GAT %

20

ไม่ต่ ากว่า 2.5

20

20

PAT

%

PAT
PAT %

PAT1

20

PAT2

20

PAT

%

PAT5

20

วิทยาลัยธาตุพนม
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ เทียบเท่า
PAT
รหัสสาขา
คณะ/สาขาวิชา
จานวนรับ
เกรดเฉลี่ย
GPAX %
GAT %
PAT
%
PAT
2600900103

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

50

ไม่ต่ ากว่า 2.00

-

-

-

-

-

-

/วิทยาลัย...

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

%

613/1043

กลับหน้าสารบัญ
วิทยาลัยธาตุพนม
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษารับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ เทียบเท่า
ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
PAT
รหัสสาขา
คณะ/สาขาวิชา
จานวนรับ
เกรดเฉลี่ย
GPAX %
GAT %
PAT
%
PAT
2600900203

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

30

2.00

-

-

-

-

-

-

/วิทยาลัย...
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

%

614/1043

กลับหน้าสารบัญ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
คุณวุฒิทางการศึกษา
1. เป็นผู้ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 นับตั้งแต่ ภาคเรียนแรก ม.4 ถึงภาคเรียนแรกของ ม.6 หรือผู้ส าเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50
คุณสมบัติทั่วไป
1. สัญชาติไทย
2. มีอายุระหว่าง 18-25 ปี
3. เป็นผู้ที่มีส่วนสูงไม่ต่ ากว่า150 ซม.
4. เป็นผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 29.99
5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการหรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจที่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษาและประกอบวิชาชีพ (ตาม พรบ.วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และข้อบังคับของสภาการพยาบาล พ.ศ.2548)
6. เป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษจ าคุกในคดีอาญา
7. ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน 2562 และไม่เป็นภิกษุสามเณร ตามค าสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง
ห้ามภิกษุสามเณร เรียนวิชาชีพหรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2521
รหัสสาขา

คณะ/สาขาวิชา

จานวนรับ

เกรดเฉลี่ย

GPAX %

GAT %

2601006103

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

50

ไม่ต่ ากว่า
2.50

10

25

PAT
PAT

%

PAT2

35

O-NET
O-NET
%
01-05

/เอกสารแนบ...

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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30

กลับหน้าสารบัญ
เอกสารแนบท้ายประกาศ 2
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี
ประเภทการรับตรงร่วมกัน ประจาปีการศึกษา 2562

กาหนดการ
รับสมัครผ่านระบบ TCAS https://student.mytcas.com/th
(ผู้สมัครเลือกสมัครได้สูงสุด 6 และระบุล าดับของแต่ละสาขาที่
เลือกสมัคร)

วัน / เดือน / ปี
17 – 29 เมษายน 2562

ช าระค่าสมัคร

17 – 29 เมษายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

9 พฤษภาคม 2562

สอบสัมภาษณ์

13 พฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม

17 พฤษภาคม 2562

รายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม

24 พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
1. หากมหาวิทยาลัยนครพนมพิจารณาคัดเลือกแล้วพบว่า ผู้สมัครไม่มีผลคะแนนหรือเกณฑ์ตามที่
มหาวิท ยาลั ย ก าหนดไว้ มหาวิท ยาลั ยจะถือว่าเป็ นโมฆะและไม่ พิ จารณาคัด เลื อ กเข้าศึก ษาต่อ ใน
มหาวิทยาลัยนครพนม
2. มหาวิทยาลัยนครพนมขอสงวนสิทธิ์ ไม่จ าเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจ านวนที่ได้ ประกาศไว้
หากผลการสอบคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะ/วิทยาลัยได้ก าหนดไว้ และผลการตัดสินของ
คณะกรรมการฯ ถือเป็นอันทีส่ ิ้นสุด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สานักงานอธิการบดี 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร
ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 1124

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

616/1043

กลับหน้าสารบัญ

มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่ตั้ง
มหาวิทยาลัย พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่ก า อาเภอเมืองพะเยา
จังหวั ดพะเยา 56000 โทรศัพท์ 0-5446-6666 โทรสาร 0-5446-6694 เว็บไซต์ www.up.ac.th
1. กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา
1) กลุ่มบุค คลที่มีสิท ธิ์ส มัค ร คือ นักเรียนผู้มีคุณ สมบัติตามที่ มหาวิท ยาลัยก าหนด ได้แก่
นั ก เรี ย นที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ตามหลั ก สู ต รระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
สายสามัญ หรือผูท้ ี่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
2) สถานศึ ก ษา ได้ แ ก่ โรงเรีย นหรื อ สถานศึ ก ษาที่ เปิ ด สอนหลั ก สู ต รระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย สายสามัญ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน หรือสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา หรื อ สั งกั ด ส านั ก งานคณะกรรมการส่ งเสริ ม การศึ ก ษาเอกชน
หรือสังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั่วประเทศ
3) เป็นนักเรียนที่มีทัศนคติที่ดีและมีความมุ่งมั่นในการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
2) เป็นนัก เรียนที่ส าเร็จการศึก ษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนในสังกั ด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือผู้ที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
3) นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ ต้องเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต เท่านั้น
4) ต้องเป็นผูป้ ราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ
ปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรือ้ รัง
5) ไม่เป็ นผู้ที่มีปั ญ หาทางจิต เวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง
(Severe Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline
Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ
ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรือ้ รัง
7) ไม่ เ คยต้ อ งโทษตามค าพิ พ ากษาของศาลถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ าคุ ก เว้ น แต่ ในกรณี ค วามผิ ด
อันกระทาโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
8) ผูผ้ ่านการคัดเลือกต้องแสดงผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึน้ ทะเบียนนิสิต
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3. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
3.1 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
1) ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้ หลังจาก
สาเร็จการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถทาสัญญาผู กพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล
ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย
2) ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดังต่อไปนี้
2.1) เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้รับบริการ
และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
2.2) เป็ น โรคไม่ ติ ด ต่ อ หรื อ ภาวะอั น เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษาที่ อ าจเกิ ด อั น ตราย
ต่อตนเอง ต่อผู้รับบริการ และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
2.3) มี ค วามพิ ก ารทางร่ า งกายอั น เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษา การปฏิ บั ติ ง าน
และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
2.4) มี ค วามผิ ด ป กติ ใ นการได้ ยิ น ทั้ ง สองข้ า ง โดยมี ร ะดั บ การได้ ยิ น ที่ ค วามถี่
500 – 2,000 เฮิ ร ตซ์ สู ง กว่ า 40 เดซิ เ บล และความสามารถในการแยกแยะค าพู ด (speech
discrimination score) น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 70 จากความผิ ด ปกติ ข องประสาทและเซลล์ ป ระสาท
ก าร ได้ ยิ น (sensorineural hearing loss) อั น เป็ น อุ ป ส ร รค ต่ อ ก าร ศึ ก ษ า ก า รป ฏิ บั ติ งา น
และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
2.5) มี ค วามผิ ด ปกติ ใ นการเห็ น ภาพ ระดั บ การมองเห็ น ในตาข้ า งดี เมื่ อ แก้ ไ ขด้ ว ย
แว่นสายตาแล้ว แย่ ก ว่า 6/12 หรือ 20/40 และเห็ นว่าเป็นอุป สรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน
และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
2.6) มีปัญหาทางด้านจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น
โรคจิต (Psychotic disorders) โรคอารมณ์ ผิ ดปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุน แรง (Severe
Neurosis) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) โดยเฉพาะ antisocial personality disorders
หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญ หาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
2.7) โรค หรื อ ความพิ ก ารอื่ น ๆ ซึ่ งมิ ได้ ระบุ ไว้ และแพทย์ ผู้ ต รวจร่ างกายเห็ น ว่ าเป็ น
อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ทั้งนี้ ส าหรับ ปั ญ หาสุ ขภาพ หรืออาการของโรคในข้อ 2 ให้มหาวิท ยาลัย พิจารณาตัดสิน
ซึ่งผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด
หมายเหตุ ไม่ จ ากั ด สิ ท ธิ ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กที่ มี ต าพร่ อ งสี ในการเข้ า ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
เภสัชศาสตรบัณ ฑิต และมหาวิท ยาลัย อาจท าการตรวจตาพร่องสีให้กับ นิสิตตามวิธีก ารทดสอบ
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดเพื่อประโยชน์ของนิสติ
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3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
1) ตาไม่บอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
2) เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามประพฤติ เรี ย บร้อ ย และรั บ รองต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ว่ า จะตั้ ง ใจศึ ก ษา
เล่าเรียนเต็มความสามารถ รวมทั้งจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว
หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
3.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ไม่เป็นผู้มคี วามบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน หรืออวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
3.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
ไม่เป็นผู้ที่มคี วามพิการทางสายตาคือ ตาบอดทั้งสองข้าง และ/หรือตาบอดสี
3.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาชาวิชาชีวเคมี และสาขาวิชา
โภชนาการและการกาหนดอาหาร
1) ไม่เป็นผู้ที่มคี วามพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น มือ แขน ขา เป็นต้น
2) ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ มี ค วามพิ ก าร หรื อ บกพร่ อ งทางการมองเห็ น ได้ แ ก่ ตาบอดทั้ ง สองข้ า ง
และ/หรือตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
3.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ไม่ มี ภ าวะตาบอดสี ขั้ น รุ น แรง อั น เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษ า โดยผ่ านการตรวจ
FARNSWORTH D 15 hue test ซึ่ งผลตรวจจะต้ อ งไม่ มี เส้ น ตั ด ขวางมากกว่ า หรือ เท่ า กั บ 10 เส้ น
ที่ ถื อ ว่ า เป็ น ตาบอดสี ขั้ น รุ น แรง ตามแนวทางการตรวจตาบอดสี ข องราชวิ ท ยาลั ย จั ก ษุ แ พทย์
แห่งประเทศไทย
3.7 หลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต
มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความ
ผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3.8 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ การศึ ก ษาวิ ช าการพยาบาลศาสตร์ ซึ่ ง มี ก ารเรี ย นทั้ ง ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ที่ต้องการฝึกให้การพยาบาลผูร้ ับบริการ ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
จะต้อ งมีสุ ขภาพสมบู รณ์ แข็งแรง (มีน้าหนั ก ไม่น้อ ยกว่า 40 กิ โลกรัม และส่วนสู งไม่ต่ากว่า 150
เซนติ เมตร) และปราศจากโรค อาการของโรค หรือ ความพิ ก ารอั น เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษา
ดังต่อไปนี้
1) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่จะมีผลต่อผู้รับบริการ หรือส่งผลให้เกิดความพิการ
อย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2) โรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
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2.1) โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
โดยมีการรับรองจากแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
2.2) โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.3) โรคความดั น โลหิ ต สู งรุ น แรง และมี ภ าวะแทรกซ้ อ นจนท าให้ เกิ ด พยาธิ ส ภาพ
ต่ออวัยวะอย่างถาวร
2.4) ภาวะไตวายเรือ้ รัง
2.5) โรคติดสารเสพติดให้โทษ
3) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
4) ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
4.1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
4.2) สายตาข้างดี ต่ากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
4.3) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้
5) หู ห นวก หรื อ หู ตึ ง (Threshold ของการได้ ยิ น สู ง กว่ า 40 dB) จากความผิ ด ปกติ
ทางประสาทและการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดขี นึ้
6) ปั ญ หาทางจิ ต เวชขั้ น รุน แรง ได้ แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุน แรง (Severe
Neurosis) หรื อ โรคบุ ค ลิ ก ภาพ แป รป รวน โดยเฉพ าะ Antisocial Personality หรื อ Borderline
Personality รวมถึงปัญ หาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
7) โรคหรื อ ความพิ ก ารอื่ น ๆ ซึ่ ง มิ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ที่ ค ณะกรรมการผู้ ต รวจร่ า งกายเห็ น ว่ า
เป็นอุป สรรคต่อการศึก ษา ทั้งนี้ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจแต่ งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
ตรวจร่างกายบุคคลเพิ่มเติมได้
3.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
มี สุ ขภาพสมบู รณ์ ทั้ งร่างกายและจิต ใจ (เพศหญิ งมี ส่ วนสู งไม่ น้ อ ยกว่า 155 เซนติ เมตร
และเพศชายมี ส่ ว นสู ง ไม่ น้ อ ยกว่ า 160 เซนติ เมตร) ปราศจากโรค และอาการที่ เป็ น อุ ป สรรค
ต่อการศึกษา ต่อไปนี้
1) โรคร้ายแรงที่จะมีผลต่อผู้รับบริการ หรือส่งผลต่อผู้รับบริการ ส่งผลให้เกิดความพิการ
อย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2) โรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ได้แก่
2.1) โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
โดยมีการรับรองจากแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
2.2) โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.3) โรคความดั น โลหิ ต สู ง รุ น แรง และมี ภ าวะแทรกซ้ อ นจนท าให้ เกิ ด พยาธิ ส ภาพ
ต่ออวัยวะอย่างถาวร
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

/3) ตาบอดสี...
620/1043

กลับหน้าสารบัญ
3) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
4) ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
4.1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
4.2) สายตาข้างดี ต่ากว่า G/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
4.3) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้
5) ปั ญ หาทางจิ ต เวชขั้ น รุ น แรง ได้ แ ก่ โรคจิ ต (Psychosis) โรคประสาทรุ น แรง (Severe
Neurosis) หรื อ โรคบุ ค ลิ ก ภาพ แป รป รวน โดยเฉพ าะ Antisocial Personality หรื อ Borderline
Personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการช่วยชีวิตผูป้ ่วยฉุกเฉิน
6) ความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ได้แก่ แขน ขา
7) เป็นผู้ที่ประพฤติเสียหาย ต้องโทษจาคุก และถูกพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่ อศป. เห็นว่า
จะนามาซึ่งความเสือ่ มเสียเกียรติศักดิ์แก่ผู้ปฏิบัติการ
8) คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน และสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงาน
3.10 หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ สาขาวิ ช าอนามั ย
สิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยชุมชน
1) ไม่เป็นผู้ที่มคี วามพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น มือ แขน ขา เป็นต้น
2) ไม่เป็นผู้ที่มคี วามบกพร่องทางการมองเห็น
3.11 หลั ก สู ต รสถาปั ต ยกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาสถาปั ต ยกรรม และสาขาวิ ช า
สถาปัตยกรรมภายใน
1) ไม่เป็นผู้ที่มคี วามพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น มือ แขน ขา เป็นต้น
2) ไม่เป็นผู้ที่มคี วามบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดสี
3) ไม่เป็นผู้ที่มคี วามบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ หูหนวก หรือเป็นใบ้
3.12 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
ไม่เป็นผู้ที่มคี วามพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง
3.13 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
ไม่เป็นผู้ที่มคี วามพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง
3.14 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
1) ไม่เป็นผู้ที่มคี วามพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้างหรือตาบอดสี
2) ไม่มคี วามบกพร่องทางหูทั้งสองข้าง
3) ไม่มคี วามพิการในมือทั้งสองข้าง
3.15 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ไม่เป็นผู้ที่มคี วามพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง
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3.16 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา และการจัดการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าชีววิทยา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา)
1) ไม่เป็นผู้มคี วามพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
2) ไม่เป็นผู้มคี วามพิการทางสายตา คือ ตาบอดสนิททั้งสองข้าง หรือตาบอดสี
3) ไม่เป็นผู้ที่หูหนวก และ/หรือ เป็นใบ้
3.17 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
1) ไม่เป็นผู้มคี วามพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
2) ไม่เป็นผู้มคี วามพิการทางสายตา คือ ตาบอดสนิททั้งสองข้าง
3) ไม่เป็นผู้ที่หูหนวก และ/หรือ เป็นใบ้
4. หลักสูตร/สาขาวิชา และจานวนรับ
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เปิ ด รั บ สมั ค รในหลั ก สู ต ร/สาขาวิ ช าต่ า งๆ ระดั บ ปริ ญ ญ าตรี
ระบบรับตรง (รับตรงร่วมกัน) ประจาปีการศึกษา 2562 จานวนทั้งสิ้น 3,319 คน ตามตารางแสดง
รหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/องค์ประกอบในการสอบ/ค่าน้าหนัก และจานวนรับ
5. การรับสมัครเข้าศึกษา
สมั ค รผ่ า นเว็ บ ไซต์ www.mytcas.com ระหว่ า งวั นที่ 17 – 29 เมษายน 2562 และช าระ
ค่ าสมั ค รตามใบแจ้ งการช าระเงิน ที่ ก าหนดไว้ ผ่ านระบบ Prompt Pay ที่ ตู้ ATM, Mobile Banking
และ Internet Banking โดยระบุเลขที่ใบชาระเงิน หรือใบแจ้งชาระเงินที่มี QR Code ระบุตัวผู้สมัครที่
Bank Branch หรือ Counter Service (ภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2562)
หมายเหตุ การรับสมัครเข้าศึกษาให้เป็นไปตามขั้นตอนของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
6. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน
1) ผูส้ มัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้
2) พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์องค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่
2.1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 6 ภาคเรียน มีคา่ น้าหนักคะแนน
ร้อยละ 20
2.2) ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) มีคา่ น้าหนักตามสาขาวิชากาหนด
2.3) ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) มีคา่ น้าหนักตามสาขาวิชากาหนด
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กรณี ผู้ ส มั ค รที่ ไ ม่ มี ค ะแนน GAT/PAT จะถื อ ว่ า คะแนนในองค์ ป ระกอบนี้ เป็ น 0 คะแนน
แต่ผู้ ส มั ค รจะต้อ งมี ผลการเรีย นเฉลี่ ย ตลอดหลั กสูตร (GPAX) 6 ภาคเรีย นขั้น ต่า ตามที่ก าหนดไว้
ในเกณฑ์ ก ารรับ ของแต่ล ะหลั ก สู ตร/สาขาวิชา แล้ วนาค่ าน้าหนัก คะแนนของแต่ละองค์ป ระกอบ
มารวมกัน เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
ทั้งนี้ การตัดสินผลการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
หมายเหตุ: ผลการทดสอบความถนัด (GAT/PAT) ที่ไม่หมดอายุ (2 ปี)
7. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่านเว็บไซต์ www.mytcas.com
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
8. วันตรวจร่างกาย ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หรือโรงพยาบาล
ของรัฐ/เอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกาหนดผ่านเว็บไซต์www.admission.up.ac.th
วันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2562
9. วันสอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562
(นาหลักฐานใบแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 6 ภาคเรียน ฉบับจริง
มาแสดง กรณี ผ ลการเรี ย นเฉลี่ ย ตลอดหลั ก สู ต รไม่ ต รงกั บ ในระบบที่ ส มั ค ร มหาวิ ท ยาลั ย
จะถือว่าเป็นโมฆะ)
10. วั นประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการคั ดเลื อกและมีสิ ทธิ์เข้ าศึกษาในมหาวิทยาลั ยพะเยา ผ่านเว็บไซต์
www.mytcas.com และ www.admission.up.ac.th
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

623/1043

กลับหน้าสารบัญ

ตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/องค์ประกอบในการสอบ/ค่าน้่าหนัก และจ่านวนรับ
การรับสมัครนักเรียนเพือคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี
ระบบรับตรง (การรับตรงร่วมกัน) ประจ่าปีการศึกษา 2562
รหัส
สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

จ่านวนรับ

GPAX
6 ภาคเรียน

องค์ประกอบในการสอบคัดเลือก
PAT
GAT

PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6

กรณีทนัี กเรียนไม่ได้สอบ GAT / PAT
GPAX
6 ภาคเรียนขั้นต่า

แผนการเรียน

1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2401

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง

28

20%

30%

15%

35%

2.25

วิทย์ - คณิต
ศิลป์ - คานวณ

2402

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

42

20%

30%

15%

35%

2.25

วิทย์ - คณิต
ศิลป์ - คานวณ

2403

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร

21

20%

30%

15%

35%

2.25

วิทย์ - คณิต
ศิลป์ - คานวณ

2404

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

42

20%

30%

15%

35%

2.25

วิทย์ - คณิต

2405

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

36

20%

30%

15%

35%

2.25

วิทย์ - คณิต

2406

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

10

20%

30%

15%

35%

2.50

วิทย์ - คณิต

10

20%

30%

15%

35%

2.50

วิทย์ - คณิต

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต )
2407

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

2408

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ศิลป์ - คานวณ
10

20%

30%

15%

35%

2.50

สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

วิทย์ - คณิต
ศิลป์ - คานวณ

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
2409

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

42

20%

50% 30%

2410

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

42

20%

30%

15%

2411

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมสิ ารสนเทศศาสตร์

42

20%

30%

15%

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

2.25

ทุกแผนการเรียน

35%

2.25

ทุกแผนการเรียน

35%

2.25

ทุกแผนการเรียน
624/1043

กลับหน้าสารบัญ

รหัส
สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

จ่านวนรับ

GPAX
6 ภาคเรียน

องค์ประกอบในการสอบคัดเลือก
PAT
GAT

กรณีทนัี กเรียนไม่ได้สอบ GAT / PAT
GPAX

PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6

6 ภาคเรียนขั้นต่า

แผนการเรียน

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (ต่อ)
2412

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

42

20%

30%

15%

35%

2413

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

42

20%

30%

20% 30%

2414

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

42

20%

30%

20% 30%

2.25

ทุกแผนการเรียน

กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั
2.25

วิทย์ - คณิต
ศิลป์ - คานวณ

2415

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมเี ดีย

42

20%

30%

2416

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

42

20%

30%

50%
15%

35%

กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั
2.50

ทุกแผนการเรียน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
3. คณะนิตศิ าสตร์
2417

หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

280

20%

80%

2.25

ทุกแผนการเรียน

2418

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

42

20%

55% 25%

2.50

ทุกแผนการเรียน

42

20%

30%

2.50

ทุกแผนการเรียน

42

20%

80%

2.50

ทุกแผนการเรียน

30

20%

30%

50%

กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั
กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั

(หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต)
2419

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

15%

35%

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
2420

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

4. คณะพยาบาลศาสตร์
2421

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

5. คณะแพทยศาสตร์
2422

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บณ
ั ฑิต

10

20%

30%

50%

2423

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

84

20%

30%

50%

2424

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินการแพทย์

10

20%

30%

50%

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

2.25

วิทย์ - คณิต

กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั

625/1043

กลับหน้าสารบัญ

รหัส
สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

จ่านวนรับ

GPAX
6 ภาคเรียน

องค์ประกอบในการสอบคัดเลือก
PAT
GAT

PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6

กรณีทนัี กเรียนไม่ได้สอบ GAT / PAT
GPAX
6 ภาคเรียนขั้นต่า

แผนการเรียน

5. คณะแพทยศาสตร์ (ต่อ)
กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั

2425

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน

42

20%

30%

50%

2426

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

42

20%

30%

50%

2427

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

42

20%

30%

50%

2428

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

42

20%

30%

50%

3.00

วิทย์ - คณิต

21

20%

30%

50%

2.50

วิทย์ - คณิต

21

20%

30%

50%

2.50

วิทย์ - คณิต

21

20%

30%

15%

35%

2.50

วิทย์ - คณิต

21

20%

30%

15%

35%

2.50

วิทย์ - คณิต

21

20%

30%

15%

35%

2.50

วิทย์ - คณิต

14

20%

30%

15%

35%

2.50

วิทย์ - คณิต

10

20%

30%

20% 30%

2.50

วิทย์ - คณิต

2.25

วิทย์ - คณิต

กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั

(หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน)
2429

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต)

2430

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต)

2431

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต )

2432

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิง่ แวดล้อม และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต )

2433

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)
2434

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)
2435

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

626/1043

กลับหน้าสารบัญ

รหัส
สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

จ่านวนรับ

GPAX
6 ภาคเรียน

องค์ประกอบในการสอบคัดเลือก
PAT
GAT

PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6

กรณีทนัี กเรียนไม่ได้สอบ GAT / PAT
GPAX
6 ภาคเรียนขั้นต่า

แผนการเรียน

6. คณะเภสัชศาสตร์
2436

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

30

20%

30%

50%

2437

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง

28

20%

30%

50%

กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั
3.00

วิทย์ - คณิต

7. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
2438

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

140

20%

80%

2.25

ทุกแผนการเรียน

2439

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

105

20%

80%

2.25

ทุกแผนการเรียน

8. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
2440

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

56

20%

80%

2.25

ทุกแผนการเรียน

2441

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

63

20%

80%

2.25

ทุกแผนการเรียน

2442

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

84

20%

70%

10%

2.25

ทุกแผนการเรียน

2443

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

84

20%

70%

10%

2.25

ทุกแผนการเรียน

2444

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

70

20%

55% 25%

2.25

ทุกแผนการเรียน

2445

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

84

20%

70%

2.25

ทุกแผนการเรียน

2446

หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต

40

20%

55% 25%

2447

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

84

20%

55% 25%

10%

กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั
2.25

ทุกแผนการเรียน

9. คณะวิทยาศาสตร์
2448

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

28

20%

30%

15%

35%

2.25

วิทย์ - คณิต

2449

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

42

20%

30%

15%

35%

2.25

วิทย์ - คณิต

2450

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

42

20%

30%

15%

35%

2.25

วิทย์ - คณิต

2451

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสกิ ส์

28

20%

30%

15%

35%

2.25

วิทย์ - คณิต

2452

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ

28

20%

30%

15%

35%

2.25

วิทย์ - คณิต

2453

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

28

20%

30%

15%

35%

2.25

วิทย์ - คณิต

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

627/1043

กลับหน้าสารบัญ

รหัส
สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

จ่านวนรับ

GPAX
6 ภาคเรียน

องค์ประกอบในการสอบคัดเลือก
PAT
GAT

PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6

กรณีทนัี กเรียนไม่ได้สอบ GAT / PAT
GPAX
6 ภาคเรียนขั้นต่า

แผนการเรียน

9. คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ)
2454

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

28

20%

30%

2455

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

7

20%

30%

15%

50%

2.25

วิทย์ - คณิต

35%

2.50

วิทย์ - คณิต

สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา)
10. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
2456

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

84

20%

30%

50%

2.25

วิทย์ - คณิต

2457

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี

56

20%

30%

50%

2.25

วิทย์ - คณิต

2458

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกาหนดอาหาร

42

20%

30%

50%

2.25

วิทย์ - คณิต

11. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2459

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

20

20%

30%

20% 30%

กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั

2460

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

20

20%

30%

20% 30%

กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั

2461

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

20

20%

30%

20% 30%

กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั

2462

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

42

20%

30%

20% 30%

2.50

วิทย์ - คณิต

12. คณะศิลปศาสตร์
2463

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

20

20%

80%

2.25

ทุกแผนการเรียน

2464

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีป่ นุ่

20

20%

80%

2.25

ทุกแผนการเรียน

2465

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

28

20%

80%

2.25

ทุกแผนการเรียน

2466

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

14

20%

80%

2.25

ทุกแผนการเรียน

2467

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

30

20%

80%

2468

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

10

20%

80%

2.50

ทุกแผนการเรียน

10

20%

80%

2.50

ทุกแผนการเรียน

กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั

สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
2469

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
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628/1043

กลับหน้าสารบัญ

รหัส
สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

จ่านวนรับ

GPAX
6 ภาคเรียน

องค์ประกอบในการสอบคัดเลือก
PAT
GAT

กรณีทนัี กเรียนไม่ได้สอบ GAT / PAT
GPAX

PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6

6 ภาคเรียนขั้นต่า

แผนการเรียน

13. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
2470

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

42

20%

30%

2471

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

28

20%

30%

50%≥ 20%

กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั

2472

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

21

20%

30%

50%≥ 20%

กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั

2473

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง

21

20%

30%

50%

2.25

ทุกแผนการเรียน

2474

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุรยิ างศาสตร์สากล

28

20%

30%

50%

2.00

ทุกแผนการเรียน

50%

2.00

ทุกแผนการเรียน

14. คณะสหเวชศาสตร์
2475

หลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต

30

20%

30%

50%

กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั

2476

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

30

20%

30%

50%

กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั

20

20%

30%

15%

35%

◊

20

20%

30%

15%

35%

◊

20

20%

30%

15%

35%

◊

20

20%

30%

50%

◊

20

20%

30%

35%

◊

15. วิทยาลัยการศึกษา
2477

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์)

2478

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี)

2479

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา)

2480

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั
กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั
กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั
กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)
2481

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสกิ ส์)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

15%

กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั

629/1043

กลับหน้าสารบัญ

รหัส
สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

จ่านวนรับ

GPAX
6 ภาคเรียน

องค์ประกอบในการสอบคัดเลือก
PAT
GAT

กรณีทนัี กเรียนไม่ได้สอบ GAT / PAT
GPAX

PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6

6 ภาคเรียนขั้นต่า

แผนการเรียน

15. วิทยาลัยการศึกษา (ต่อ)
2482

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

20

20%

80%

◊

20

20%

80%

◊

40

20%

80%

◊

สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย)
2483

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

2490

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม)

กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั
กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั
กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั

16. วิทยาลัยพลังงานและสิงแวดล้อม
2484

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม

32

20%

30%

2485

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

28

20%

30%

2486

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

7

20%

30%

7

20%

30%

7

20%

11

20%

15%

35%

2.25

วิทย์ - คณิต

20% 30%

2.50

วิทย์ - คณิต

15%

35%

2.50

วิทย์ - คณิต

15%

35%

2.50

วิทย์ - คณิต

30%

50%

2.50

วิทย์ - คณิต

30%

20% 30%

2.50

วิทย์ - คณิต

สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม)
2487

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

2488

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

2489

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
(หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

หมายเหตุ ◊ ต้องสอบวัดความรู้และความถนัดทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ขัน้ ต่า 30% แต่ไม่นามาประมวลผล
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กลับหน้าสารบัญ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
62/1 ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทร. 086-4584365 , 043-602053
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รหัสสาขา 02800000101
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
จํานวนรับ 6 คน
รหัสสาขา 02800000102
สาขาวิชาพืชศาสตร์
จํานวนรับ 6 คน
รหัสสาขา 02800000103
สาขาวิชาประมง
จํานวนรับ 18 คน
รหัสสาขา 02800000105
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
จํานวนรับ 17 คน
รหัสสาขา 02800000107
สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร
จํานวนรับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ ปวช. เกษตรกรรม หรือเทียบเท่า
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน 70 % ขึ้นไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th
สอบสัมภาษณ ์
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น. สถานที่ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(พื้นที่ในเมือง)
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผสู้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมคัรลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 086-4584365 043-602053 www.ksu.ac.th

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รหัสสาขา 02800000104
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จํานวนรับ 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
ชั้น มัธ ยมศึกษาชั้น ปี ที่ 6 แผนการเรี ย น วิทย์ - คณิต หรือเทียบเท่า ปวช.สาขาวิช าอาหารและโภคชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์หรือเทียบเท่า
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน 70 % ขึ้นไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th
สอบสัมภาษณ ์
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น. สถานที่ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(พื้นที่ในเมือง)
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผสู้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมคัรลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 086-4584365 043-602053 www.ksu.ac.th

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รหัสสาขา 02800000106
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
จํานวนรับ 13 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน 70 % ขึ้นไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th
สอบสัมภาษณ ์
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น. สถานที่ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(พื้นที่ในเมือง)
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผสู้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมคัรลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 086-4584365 043-602053 www.ksu.ac.th

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รหัสสาขา 02800000108
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
จํานวนรับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
ชั้น มัธ ยมศึก ษาชั้ น ปี ที่ 6 แผนการเรี ย น วิท ย์ - คณิต หรือ เที ย บเท่า ปวช.สาขาวิช าอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรหรือเทียบเท่า
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน 70 % ขึ้นไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th
สอบสัมภาษณ ์
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น. สถานที่ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(พื้นที่ในเมือง)
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผสู้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมคัรลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 086-4584365 043-602053 www.ksu.ac.th

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
คณะบริหารศาสตร์
รหัสสาขา 02800000201
สาขาวิชาการจัดการ
จํานวนรับ 6 คน
รหัสสาขา 02800000202
สาขาวิชาการตลาด
จํานวนรับ 12 คน
รหัสสาขา 02800000203
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
จํานวนรับ 14 คน
รหัสสาขา 02800000206
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จํานวนรับ 10 คน
รหัสสาขา 02800000205
บัญชีบัณฑิต
จํานวนรับ 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน 70 % ขึ้นไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th
สอบสัมภาษณ ์
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น. สถานที่ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(พื้นที่ในเมือง)
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผสู้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมคัรลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 086-4584365 043-602053 www.ksu.ac.th

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
คณะบริหารศาสตร์
รหัสสาขา 02800000204
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
จํานวนรับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ย 2.00
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน 70 % ขึ้นไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th
สอบสัมภาษณ ์
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น. สถานที่ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(พื้นที่ในเมือง)
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผสู้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมคัรลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 086-4584365 043-602053 www.ksu.ac.th
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กลับหน้าสารบัญ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
รหัสสาขา 02800000301
สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
จํานวนรับ 64 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
- ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์
- เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางสาธารณสุข หรือทางการพยาบาลหรือประกาศนียบัตรทาง
การแพทย์และสาธารณสุขอื่นซึ่งเทียบเท่าอนุปริญญา
- หลักสูตรอนุปริญญาอื่น หรือปริญญาตรีในสาขาอื่นที่คณะกรรมการหลักสูตรได้พิจารณาแล้ว มีคุณสมบัติที่
สมควรที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรได้
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน 80 % ขึ้นไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th
สอบสัมภาษณ ์
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น. สถานที่ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(พื้นที่ในเมือง)
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผสู้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมคัรลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 086-4584365 043-602053 www.ksu.ac.th
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กลับหน้าสารบัญ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
รหัสสาขา 02800000302
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
จํานวนรับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน 70 % ขึ้นไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th
สอบสัมภาษณ ์
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น. สถานที่ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(พื้นที่ในเมือง)
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผสู้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมคัรลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 086-4584365 043-602053 www.ksu.ac.th
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กลับหน้าสารบัญ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
รหัสสาขา 02800000303
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จํานวนรับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
ชั้นมัธ ยมศึกษาชั้นปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ หรือกลุ่ มสาระการเรียนรู้ ศิลป์ คํานวณ หรือเทียบเท่าที่สาขาวิชาได้พิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน 70 % ขึ้นไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th
สอบสัมภาษณ ์
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น. สถานที่ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(พื้นที่ในเมือง)
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผสู้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมคัรลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 086-4584365 043-602053 www.ksu.ac.th
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กลับหน้าสารบัญ
คณะศิลปศาสตร์
รหัสสาขา 02800000401
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
จํานวนรับ 11 คน
รหัสสาขา 02800000402
สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
จํานวนรับ 21 คน
รหัสสาขา 02800000403
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
จํานวนรับ 18 คน
รหัสสาขา 02800000404
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
จํานวนรับ 10 คน
รหัสสาขา 02800000406
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
จํานวนรับ 17 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน 70 % ขึ้นไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th
สอบสัมภาษณ ์
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น. สถานที่ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(พื้นที่ในเมือง)
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผสู้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมคัรลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 086-4584365 043-602053 www.ksu.ac.th
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กลับหน้าสารบัญ
คณะศิลปศาสตร์
รหัสสาขา 02800000405
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จํานวนรับ 32 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน 70 % ขึ้นไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th
สอบสัมภาษณ ์
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น. สถานที่ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(พื้นที่ในเมือง)
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผสู้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมคัรลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 086-4584365 043-602053 www.ksu.ac.th
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กลับหน้าสารบัญ
คณะศิลปศาสตร์
รหัสสาขา 02800000407
รหัสสาขา 02800000408
รหัสสาขา 02800000409
รหัสสาขา 02800000410
รหัสสาขา 02800000411

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มวิชาอาชญ
วิทยาและการบริหารงานตํารวจ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มวิชาการ
จัดการภาครัฐและเอกชน

จํานวนรับ 25 คน
จํานวนรับ 25 คน
จํานวนรับ 9 คน
จํานวนรับ 13 คน
จํานวนรับ 13 คน

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
- ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- ระดับอนุปริญญาหรือ ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องโดยวิธีการเทียบโอน
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน 70 % ขึ้นไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th
สอบสัมภาษณ ์
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น. สถานที่ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(พื้นที่ในเมือง)
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผสู้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมคัรลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 086-4584365 043-602053 www.ksu.ac.th

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
คณะศิลปศาสตร์
รหัสสาขา 02800000412
นิติศาสตร์บัณฑิต
จํานวนรับ 42 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลป์-คํานวณ
หรือเทียบเท่าที่สาขาวิชาได้พิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน 70 % ขึ้นไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th
สอบสัมภาษณ ์
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น. สถานที่ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(พื้นที่ในเมือง)
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผสู้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมคัรลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 086-4584365 043-602053 www.ksu.ac.th

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

643/1043

กลับหน้าสารบัญ
คณะศิลปศาสตร์
รหัสสาขา 02800000413
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
จํานวนรับ 38 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ ปวช. หรืออนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน 70 % ขึ้นไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th
สอบสัมภาษณ ์
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น. สถานที่ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(พื้นที่ในเมือง)
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผสู้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมคัรลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 086-4584365 043-602053 www.ksu.ac.th

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รหัสสาขา 02800000501
สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร
จํานวนรับ 13 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน 70 % ขึ้นไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th
สอบสัมภาษณ ์
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น. สถานที่ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(พื้นที่ในเมือง)
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผสู้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมคัรลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 086-4584365 043-602053 www.ksu.ac.th

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รหัสสาขา 02800000502
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
จํานวนรับ 6 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน 70 % ขึ้นไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th
สอบสัมภาษณ ์
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น. สถานที่ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(พื้นที่ในเมือง)
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผสู้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมคัรลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 086-4584365 043-602053 www.ksu.ac.th

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รหัสสาขา 02800000503
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
จํานวนรับ 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ แผนการเรียน ศิลป์-คํานวณ หรือ ปวช. ช่างอุตสาหกรรม
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน 70 % ขึ้นไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th
สอบสัมภาษณ ์
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น. สถานที่ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(พื้นที่ในเมือง)
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผสู้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมคัรลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 086-4584365 043-602053 www.ksu.ac.th

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รหัสสาขา 02800000505
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบ
อัตโนมัติ
รหัสสาขา 02800000504
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

จํานวนรับ 17 คน
จํานวนรับ 15 คน

เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน 70 % ขึ้นไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th
สอบสัมภาษณ ์
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น. สถานที่ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(พื้นที่ในเมือง)
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผสู้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมคัรลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 086-4584365 043-602053 www.ksu.ac.th
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กลับหน้าสารบัญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รหัสสาขา 02800000506
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
จํานวนรับ 13 คน
อัตโนมัติ
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป์ คํานวณ หรือ ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน
คะแนนสอบสัมภาษณ์ ต้องสอบผ่านได้คะแนน 70 % ขึ้นไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th
สอบสัมภาษณ ์
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น. สถานที่ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(พื้นที่ในเมือง)
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผสู้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมคัรลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 086-4584365 043-602053 www.ksu.ac.th
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กลับหน้าสารบัญ
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
รหัสสาขา 02800000601
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
จํานวนรับ 5 คน
รหัสสาขา 02800000602
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
จํานวนรับ 29 คน
รหัสสาขา 02800000603
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จํานวนรับ 5 คน
รหัสสาขา 02800000604
สาขาวิชาภาษาไทย
จํานวนรับ 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
เกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้
สอบวัดความรู้ทั่วไป
รวม 50 คะแนน
สอบความถนัดทางวิชาชีพครู
รวม 50 คะแนน
สอบสัมภาษณ์
รวม 100 คะแนน ต้องสอบผ่านได้คะแนน 70 % ขึ้นไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน พร้อมกําหนดการและห้องสอบ
วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.ksu.ac.th
สอบข้อเขียน (สอบวัดความรู้ทั่วไป , สอบความถนัดทางวิชาชีพครู)
วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง)
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบ
1. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
2. ใบแจ้งชําระเงินค่าสมัคร TCAS 62 รอบที่ 3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th
สอบสัมภาษณ ์
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น. สถานที่
หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง)
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผสู้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมคัรลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 086-4584365 043-602053 www.ksu.ac.th
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กลับหน้าสารบัญ
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
รหัสสาขา 02800000605
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
จํานวนรับ 5 คน
รหัสสาขา 02800000606
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
จํานวนรับ 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์-คณิต
เกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้
สอบวัดความรู้ทั่วไป
รวม 50 คะแนน
สอบความถนัดทางวิชาชีพครู
รวม 50 คะแนน
สอบสัมภาษณ์
รวม 100 คะแนน ต้องสอบผ่านได้คะแนน 70 % ขึ้นไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน พร้อมกําหนดการและห้องสอบ
วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.ksu.ac.th
สอบข้อเขียน (สอบวัดความรู้ทั่วไป , สอบความถนัดทางวิชาชีพครู)
วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง)
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบ
1. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
2. ใบแจ้งชําระเงินค่าสมัคร TCAS 62 รอบที่ 3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th
สอบสัมภาษณ ์
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น. สถานที่ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(พื้นที่ในเมือง)
เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสมัภาษณ์
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสําเนา และผสู้มัครลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและผู้สมัครลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสําเนาและ ผู้สมคัรลง
นามรับรอง สําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ www.ksu.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 086-4584365 043-602053 www.ksu.ac.th
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กลับหน้าสารบัญ

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่ งประเทศไทย (กสพท)
ทีต่ ้ัง

http://www9.si.mahidol.ac.th
คุณสมบัติเฉพาะ
( ตาม pdf แนบท้าย )
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กลับหน้าสารบัญ
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กลับหน้าสารบัญ
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กลับหน้าสารบัญ
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กลับหน้าสารบัญ
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กลับหน้าสารบัญ
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กลับหน้าสารบัญ
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กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2562
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ กสพท กาหนด เข้าสอบวิชาเฉพาะกับ กสพท และเข้าสอบวิชาสามัญ กับ สทศ. ตาม
หลักเกณฑ์และเวลาที่กาหนด สาหรับรายวิชาและสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกเข้าศึกษาเป็นดังนี้
กลุ่มสาระวิชาที่ต้องสอบ
น้าหนักคะแนน
ที่ใช้ในการคัดเลือก กลุ่มสาระวิชา
น้าหนักคะแนน
O-NET 0 %
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
วิชาสามัญ 70%
จัดสอบโดย สทศ.

วิชาเฉพาะ 30%

วิทยาศาสตร์
40 %
(ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)
คณิตศาสตร์ 1
20 %
ภาษาอังกฤษ
20 %
ภาษาไทย
10 %
สังคมศึกษา
10 %
1. การทดสอบศักยภาพในการเรียนรู้
ได้แก่ ความสามารถในการจับใจความ
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์เชื่อมโยงความ
เป็นเหตุเป็นผล และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
2. การประเมินแนวคิดทางจริยธรรม

เงื่อนไข
 หากมีการสอบมากกว่า 5 กลุ่มสาระวิชา จะคิด
เพียง 5 กลุ่มสาระวิชานี้เท่านัน้
 สาหรับผู้สมัครที่จะสาเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษา 2561 รวมถึง
ผู้สมัครที่จะสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ
ในประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 จะต้องสอบ ONET ปีการศึกษา 2561 และคะแนนรวมต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 *
ต้องได้เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 30 ของคะแนน
เต็มในแต่ละกลุ่มสาระวิชา

ใช้คะแนนที่สอบ ในวันที่ 9 มีนาคม 2562
เท่านัน

* สาหรับผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนปีการศึกษา 2561 และผู้สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
ที่ไม่สามารถนาผล O-NET มาแสดงได้ กสพท ขอสงวนสิทธิ์ในการกาหนดหลักเกณฑ์ที่จะนาผลการเรียนมาพิจารณา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ 60 ของผู้สมัครที่ผา่ นการสอบ O-NET
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กลับหน้าสารบัญ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ที่ตั้ง
54 ถ.กําแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

คณะแพทยศาสตรและการสาธารณสุข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรขอมูลสุขภาพ
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เปนผูที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแลว หรือกําลังศึกษาอยูช้ันปสุดทายในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และคาดวาจะจบการศึกษาในปการศึกษา 2562
2. อายุไมต่ํากวา 16 ป และไมเกิน 24 ปบริบูรณ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
3. มีผลการเรียนสะสมเฉลี่ย (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงวันสมัครไมต่ํากวา 3.00 หรือเทียบเทา
4. มีผลการเรียนสะสมเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึง
วันสมัครแตละวิชาไมต่ํากวา 3.00 หรือเทียบเทา
5. มีคะแนนการสอบ GAT, PAT1 และ PAT2
วัน – เวลา สอบสัมภาษณ
วันศุกรที่10 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 -12.00 น.
สถานที่สอบสัมภาษณ
หองประชุม ชั้น B1 อาคารศูนยการแพทยมะเร็งวิทยาจุฬาภรณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ
เอกสารที่ตองเตรียมมาในวันสัมภาษณ
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร
2. สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผูปกครองตามกฎหมาย (ตามคําสั่งศาล)
3. สําเนาเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1)
4. สําเนาหลักฐานคุณวุฒิการศึกษา (ปพ.2)
5. สําเนาคะแนน GAT, PAT1 และ PAT2
6. สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล (เฉพาะกรณีที่ผูสมัครมีชื่อ และ/หรือ นามสกุล ไมตรงกับ
สําเนาวุฒิการศึกษา)
ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
02-1054669 ตอ 8475

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

660/1043

กลับหน้าสารบัญ

คณะพยาบาลศาสตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ แผนการเรียนสายวิทยาศาสตรคณิตศาสตร
2. เป น ผู ที่ มี ค ะแนนส ะส มเ ฉลี่ ย (GPAX) ตั้ ง แต ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษ าป ที่ 4 ถึ ง ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6
ไมต่ํากวา 2.75
3. ผลการสอบ 7 วิชาสามัญ ไดแก วิชาวิทยาศาสตร วิชาเคมี วิชาฟสิกส วิชาชีววิทยา วิชาภาษาอังกฤษ วิชา
ภาษาไทย และ วิชาสังคมศึกษา แตละวิชามีคะแนนไมต่ํากวารอยละ 20 และ คะแนนรวมทุกรายวิชาไมต่ํา
กวารอยละ 25
4. กรณีที่มีคะแนนสอบ 7 วิชาสามัญไมครบ ใหสงคะแนน GAT/PAT เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาดวย
วัน – เวลา สอบสัมภาษณ
วันจันทรที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 7.00 น.
สถานที่สอบสัมภาษณ
คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
(บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด ถนนแจงวัฒนะ อาคารบริหาร 2)
เอกสารที่ตองเตรียมมาในวันสัมภาษณ
1. ใบสมัคร
2. รูปถายหนาตรง ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
3. สําเนาบัตรประชาชนของผูสมัคร จํานวน 2 ชุด พรอมทั้งฉบับจริง
4. สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร จํานวน 2 ชุด และบิดา หรือมารดา หรือผูปกครองตามกฎหมาย (ตาม
คําสั่งศาล) อยางละ 1 ชุด พรอมทั้งฉบับจริง
5. สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล (ถามี)
6. เอกสารแสดงผลการทดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ (ถามี)
7. ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) ที่มีตราประทับของโรงเรียน จํานวน 1 ชุด
8. ใบระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ภาคการศึกษา (ม.4 ถึง ม.6 ภาคการศึกษาที่ 1) จํานวน 1 ชุด
9. หลักฐานการชําระเงิน
ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
02-1054669 ตอ 8220
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คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรสุขภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
2. มีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนสะสมเฉลี่ย (GPAX) 3.00 ขึ้นไป
3. เปนผูที่มีคะแนนผลการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) ไมต่ํากวารอยละ 30 และคะแนนผลการทดสอบ
ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT2) ไมต่ํากวารอยละ 25
วัน – เวลา สอบสัมภาษณ
วันจันทรที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น.
สถานที่สอบสัมภาษณ
หองประชุมเล็ก ชั้น 4 อาคารศูนยการแพทยมะเร็งวิทยาจุฬาภรณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ
เอกสารที่ตองเตรียมมาในวันสัมภาษณ
1. ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบที่ 3 พรอมติดรูปถาย ขนาด 1 นิ้ว ที่ถาย
มาแลวไมเกิน 6 เดือน โดยเปนรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก หรือแวนตาทุกประเภท
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร
3. สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร
4. สําเนาทะเบียนบานของบิดาหรือมารดา หรือผูปกครองตามกฎหมาย (ตามคําสั่งศาล)
5. สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล (ถามี)
6. หลักฐานการชําระเงินจากธนาคาร
7. สําเนาหลักฐานคุณวุฒิการศึกษา พรอมฉบับจริง
7.1 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ (ปพ.1)
7.2 ใบประกาศนียบัตร (ปพ.2)
8. สําเนาเอกสารผลคะแนนการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และสําเนาเอกสารผลคะแนนการทดสอบ
ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT2)
การเตรียมตัวในวันสอบ
1. ผูเขาสอบจะตองแตงกายดวยชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษาเทานั้น มิฉะนั้น จะไมมีสิทธิ์เขาสอบ
2. ใหงดอาหารและเครื่องดื่ม (ดื่มน้ําเปลาได) หลังเวลา 20.00 น. เพื่อเตรียมตรวจเลือด
3. เตรียมคาตรวจรางกาย ประมาณ 1,000 บาท
ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
064-585-5267
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กลับหน้าสารบัญ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและสุขภาพ
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เปนผูมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 ไมต่ํากวา 2.75
2. ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษดวยขอสอบมาตรฐาน ไดแก TOEIC, TOEFL, IELTS, MUTEST, TU-GET หรือ CU-TEP ใหผูสมัครยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา (ถามี) ทั้งนี้ผลคะแนนตองมีอายุไม
เกิน 2 ป นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ
3. ผลการสอบ 7 วิชาสามัญ คือ วิชาเคมี วิชาฟสิกส วิชาชีววิทยา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และ วิชา
สังคมศึกษา แตละวิชาไมต่ําวารอยละ 20 และ คะแนนรวมทุกรายวิชาไมต่ํากวารอยละ 25 หรือ ผลการสอบ
GAT รหัส 85 ไมต่ําวารอยละ 20 PAT รหัส 72 ไมต่ําวารอยละ 20
วัน – เวลา สอบสัมภาษณ
วันจันทรที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00-16.00 น.
สถานที่สอบสัมภาษณ
หองประชุมใหญ ชั้น 14 อาคารศูนยการแพทยมะเร็งวิทยาจุฬาภรณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ
เอกสารที่ตองเตรียมมาในวันสัมภาษณ
1. ใบสมัคร
2. แฟมสะสมผลงาน (portfolio)
3. สําเนาทะเบียนบาน
4. สําเนาบัตรประชาชน
5. วุฒิการศึกษา ปพ.1 และ ปพ.7
6. หลักฐานการชําระเงินคาสมัคร
7. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถามี)
ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
064-5855285
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มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ทีต่ ้ัง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
2401/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ
Tel: 0 2558 6888 ต่อ 2121-4 Fax: 0 2558 6888 ต่อ 2117 Mobile: 061 4205641-4
www.spu.ac.th e-mail: admissions@spu.ac.th
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
79 ถนนบางนา-ตราด ตาบลคลองตาหรุ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
Tel: 0 3814 6123 ต่อ 3112-6 Fax: 0 3814 6011 www.east.spu.ac.th e-mail: spuc@east.spu.ac.th
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
182/12 หมู่ 4 ถนนศรี จนั ทร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
Tel: 0 4322 4111-8 Fax: 0 4322 4119 Mobile: 092 5374411
www.khonkaen.spu.ac.th e-mail : admissionskk@spu.ac.th
คุณสมบัตเิ ฉพาะ
1. ต้องสาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า หรื อกาลังศึกษาอยูป่ ี สุดท้ายของการศึกษา
2. ไม่เป็ นผูว้ กิ ลจริ ต ไม่เป็ นผูม้ ีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สงั คมรังเกียจ หรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. ไม่เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติเสื่ อมเสี ย หรื อถูกไล่ออกเนื่องจากถูกลงโทษทางวินยั จากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน
4. มีภูมิลาเนาที่พกั อยูเ่ ป็ นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้
เงื่อนไขต่ างๆ ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีปทุม
1. หากผูส้ มัครขาดคุณสมบัติขอ้ ใดข้อหนึ่ง หรื อพบว่าข้อมูลไม่เป็ นความจริ ง มหาวิทยาลัยจะตัดสิ ทธิ์ในการสมัคร โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
2. หากผูส้ มัครคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็ นโมฆะ
3. หากผูท้ ี่มารายงานตัวเข้าศึกษาคนใดไม่สาเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง(ปวส.) หรื อเทียบเท่า
4. มหาวิทยาลัยถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาในครั้งนี้เป็ นโมฆะ
5. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินให้ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
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มหาวิทยาลัยเซนต์ จอห์ น
ทีตัง
/ ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร

โทรศัพท์

- -

คุณสมบัติเฉพาะ
ไม่มคี ุณสมบัตเิ ฉพาะ
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มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

กลับหน้าสารบัญ

ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เรื่อง กาหนดการรับสมัครบุคคลเพือ่ เข้ าศึกษาต่ อระดับปริญญาตรี (ระบบ TCAS)
ประจาปี การศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีความประสงค์เปิ ดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็ นนิ สิต ระดับปริ ญญาตรี ประจาปี การศึกษา
2562 (ระบบ TCAS) เข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิ ค
การแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
คณะ/หลักสู ตร ทีเ่ ข้ าระบบ TCAS รอบ 3 รับตรงร่ วมกัน
1.เกณฑ์ การรับ
2.1 เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาหรื อกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา ปี ที่ ๖ สายวิทยาศาสตร์-คณิ ตศาสตร์
2.2 เกรดเฉลี่ย (GPAX) ตามคณะและสาขา ดังนี้
คณะ
จบสาย
ผลการเรียน
เฉลีย่ สะสม
GPAX
คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์-คณิ ตศาสตร์
3.00
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตร์-คณิ ตศาสตร์
2.50
คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์-คณิ ตศาสตร์
2.50
คณะพยาบาลศาสตร์(กาญจนบุรี)
วิทยาศาสตร์-คณิ ตศาสตร์
2.50
สาขาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คณะพยาบาลศาสตร์(บุรีรัมย์)
วิทยาศาสตร์-คณิ ตศาสตร์
2.50
สาขาวิชาการพยาบาลการผดุงครรภ์
คณะพยาบาลศาสตร์(วัชรพล)
วิทยาศาสตร์-คณิ ตศาสตร์
2.50
สาขาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
คณะเทคนิคการแพทย์ (กาญจนบุรี)
วิทยาศาสตร์-คณิ ตศาสตร์
2.50
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ (วัชรพล)
วิทยาศาสตร์-คณิ ตศาสตร์
2.50
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์(กาญจนบุรี)
วิทยาศาสตร์-คณิ ตศาสตร์
2.50
สาธารณสุขศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์(บุรีรัมย์)
วิทยาศาสตร์-คณิ ตศาสตร์
2.50
สาธารณสุขศาสตร์
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2.1 ผูส้ มัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรื อความพิการ อันเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
การ
ปฏิบตั ิงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
2.2 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุ นแรงอันอาจเป็ นอันตรายต่อตนเอง/หรื อผูอ้ ื่น รวมถึงปั ญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็ นอุปสรรค
ต่อการศึกษาการปฏิบตั ิงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.3 เป็ นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผูป้ ่ วย หรื อส่ งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรต่อ
การปฏิบตั ิงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.4 เป็ นโรคติดต่อหรื อภาวะอันเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผูป้ ่ วย และการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม
2.5 มีความพิการทางร่ างกายอันอาจเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตั ิงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.6 มีความผิดปกติในการมองเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง คือ
2.7 ตาบอดสี ชนิดรุ นแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
2.8 ระดับมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรื อ 20/40
2.9 มีความผิดปกติในการได้ยนิ คือ
2.10 มีระดับการได้ยนิ เฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ หรื อสูงกว่า 40 เดซิเบล ของหูท้ งั 2 ข้าง
2.11 ความสามารถในการแยกเเยะคาพูด (Speech Discrimination Score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความ
ผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยนิ (Sensorineural Hearing Loss)
2.12 โรคหรื อความพิการอื่น ๆ ซึ่ งมิได้ระบุไว้ที่ผูต้ รวจร่ างกายเห็ นว่าเป็ นอุปสรรคต่อการศึ กษาการปฏิ บัติงานและการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ทั้งนี้สาหรับปั ญหาสุขภาพหรื อโรคเมื่อทางมหาวิทยาลัยพิจารณาตัดสิ น ให้ถือว่าผลการพิจารณาเป็ นที่สิ้นสุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สานักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 02-563-5252 ต่อ 5027 , 085-820-8833
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วิทยาลัยสั นตพล
ทีตัง

เลขที 299/1 ถนนอุดร-สกล หมู่ที 4 ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4232-3464
โทรสาร 0-4220-4263 Website: www.stu.ac.th E-mail Address: info@stu.ac.th

คุณสมบัติเฉพาะ
คณะนิติศาสตร์

1. สํ า เร็ จการศึ กษาไม่ ต ํ า กว่ า มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
หรื อความรู ้ เ ที ยบเท่ า ตามหลั ก สู ตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรื อสําเร็ จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง หรื อความรู ้เทียบเท่า
2. ไม่เคยต้องโทษตามความพิพากษา เว้นแต่ในกรณี ทีโทษนันเกิดจากความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
3. ไม่เคยเป็ นผูม้ ีความประพฤติเสี ยหาย
4. ไม่เป็ นคนวิกลจริ ต และไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรงหรื อโรคอืนซึงสังคมรังเกียจ

คณะบริหารธุรกิจ

1. สํ า เร็ จการศึ กษาไม่ ต ํ า กว่ า มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
หรื อความรู ้ เ ที ยบเท่ าตามหลั ก สู ตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรื อสําเร็ จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง หรื อความรู ้เทียบเท่า
2. ไม่เคยต้องโทษตามความพิพากษา เว้นแต่ในกรณี ทีโทษนันเกิดจากความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
3. ไม่เคยเป็ นผูม้ ีความประพฤติเสี ยหาย
4. ไม่เป็ นคนวิกลจริ ต และไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรงหรื อโรคอืนซึงสังคมรังเกียจ

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

1. สํ า เร็ จการศึ กษาไม่ ต ํ า กว่ า มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
หรื อความรู ้ เ ที ยบเท่ า ตามหลั ก สู ตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรื อสําเร็ จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง หรื อความรู ้เทียบเท่า
2. ไม่เคยต้องโทษตามความพิพากษา เว้นแต่ในกรณี ทีโทษนันเกิดจากความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
3. ไม่เคยเป็ นผูม้ ีความประพฤติเสี ยหาย
4. ไม่เป็ นคนวิกลจริ ต และไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรงหรื อโรคอืนซึงสังคมรังเกียจ

คณะศึกษาศาสตร์

1. สํ า เร็ จการศึ กษาไม่ ต ํ า กว่ า มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
หรื อความรู ้ เ ที ยบเท่ า ตามหลั ก สู ตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรื อสําเร็ จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง หรื อความรู ้เทียบเท่า
2. ไม่เคยต้องโทษตามความพิพากษา เว้นแต่ในกรณี ทีโทษนันเกิดจากความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
3. ไม่เคยเป็ นผูม้ ีความประพฤติเสี ยหาย
4. ไม่เป็ นคนวิกลจริ ต และไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรงหรื อโรคอืนซึงสังคมรังเกียจ
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มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
1. ที่ตั้ง มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เลขที่ 200 หมู่ 1 ถนน รังสิต–นครนายก ตาบลรังสิต อาเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี 12110
2. คุณสมบัติเฉพาะ
คณะพยาบาลศาสตร์
1. สาเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) จาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง (ไม่รับเทียบเท่า ปวช. และ ปวส.) และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่
น้อยกว่า 2.50
2. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี
3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการปฏิบัติงาน
4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง
คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี)
1. สาเร็จการศึกษาขั้นต่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะ
2. ไม่เจ็บป่วย หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมตามที่กาหนดในข้อบังคับสภาเภสัชกรรม
3. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1. สาเร็จการศึกษาขั้นต่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะ
2. ไม่เจ็บป่วย หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมตามที่กาหนดในข้อบังคับสภาเภสัชกรรม
3. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
4. ผ่านการทดสอบสุขภาพกายและไม่ตาบอดสี
5. ผ่านการทดสอบสุขภาพจิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์
1. สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่าที่มี
คะแนนแต้มเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ากว่า 2.00
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามประกาศของ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
คุณสมบัติเฉพาะของสาขาอื่น ที่นอกเหนือจาก 3 คณะ ข้างต้น
1. สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองฐานะ
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2. สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)
3. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น
4. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่ออย่างแรง
5. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างแรง
6. ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด (รับตรง) หรือตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. ต้องสามารถเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศได้ (สาขาจีนศึกษา และสาขาญี่ปุ่นธุรกิจ)
8. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่ออย่างแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการบิน (สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน)
9. ร่างกายไม่ผิดปกติหรือพิการ สายตาปกติไม่บอดสี การได้ยินของหูไม่ผิดปกติ (สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน)
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ทีต่ ้ัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตั้งอยูท่ ี่ 70 หมู่ 4 ตาบลหนองบัว อาเภภอเภมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190

คุณสมบัติเฉพาะ
คณะครุ ศาสตร์
1. เภป็นผูส้ าเภร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อเภทียบเภท่าทุกแผนการเภรียน ยกเว้ น สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ต้องเภป็นผูส้ าเภร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 แผนกการเภรียนคณิ ต-วิทย์/ศิลป์ -คานวณ/คหกรรมศาสตร์ หรื อ เภป็นผูส้ าเภร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ(ปวช.) ด้านคหกรรมศาสตร์โดยตรง
2. หลักสูตรครุ ศาสตร์บณ
ั ฑิต ทุกสาขาวิชาต้องมีผลการเภรียนเภฉลี่ย ดังนี้
2.1 ผลการเภรียนเภฉลี่ย 2.75 ขึ้นไปได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทว่ั ไป
2.2 ผลการเภรียนเภฉลี่ย 2.50 ขึ้นไปได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาภาษาไทย, สาขาวิชาเภทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเภตอร์, สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย, สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา และสาขาวิชาคอมพิวเภตอร์ศึกษา
2.3 ผลการเภรียนเภฉลี่ย 2.25 ขึ้นไป ได้แก่ สาขาวิชาสังคมศึกษา
2.4 ผลการเภรียนเภฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ได้แก่ สาขาวิชา พลศึกษาคณิ ตศาสตร์
3. ต้องมีคะแนนผลสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)

คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
1. เภป็นผูส้ าเภร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อเภทียบเภท่าทุกแผนการเภรียน
2. สาขาวิชาภาษาจีน จะต้องมีสญ
ั ชาติไทยเภพื่อจัดทาหนังสื อเภดินทางไปประเภทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาขาวิชาดนตรี
ต้องมีทกั ษะทางด้านดนตรี
2. GPAX ไม่จากัดผลการเภรียนเภฉลี่ยสะสม
3. เภฉพาะผูส้ มัครหลักสูตรศิลปะศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ต้องมี GPAX รายวิชาภาษาอังกฤษ 2.00 ขั้นไป

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
1. เภป็นผูส้ าเภร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อเภทียบเภท่าทุกแผนการเภรียน ยกเว้น สาขาวิชาโลจิสติกส์ เภป็นผูส้ าเภร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อเภทียบเภท่าทุกแผนการเภรียน หรือ เป็ นผูส้ าเภร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาทีเ่ กีย่ วข้อง
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จะต้องมีทกั ษะการเล่นกีฬาหรือทักษะการเคลื่อนไหวพืน้ ฐาน

คณะวิทยาการจัดการการ
1. เภป็นผูส้ าเภร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อเภทียบเภท่าทุกแผนการเภรียน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. เภป็นผูส้ าเภร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อเภทียบเภท่าทุกแผนการเภรียน
2. เภป็นผูส้ าเภร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อเภทียบเภท่าทุกแผนการเภรียน หรือ เป็ นผูส้ าเภร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ(ปวช.)ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเภทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาด้านเภทคโนโลยีอุตสาหการ, สาขาวิชา
เภทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาด้านเภทคโนโลยีเภครื่ องกล, สาขาวิชาเภทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาด้านเภทคโนโลยีคอมพิวเภตอร์
อุตสาหกรรม
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
1. ที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ตั้งอยู่เขตหมู่บ้านวังยาง หมู่ที่ 1 ตาบลนครชุม อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร มีเนื้อที่ 421 ไร่ 58 ตารางวา

2. การจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เปิดสอนในระดับปริญญาตรีในคณะดังต่อไปนี้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยกเว้น
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับทุกแผนการเรียน และต้องมีรายวิชา
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2. GPAX ไม่จากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ยกเว้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
3. เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (ค.บ.) และหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี
2 ปริญญา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต้องมีผลคะแนนเพิ่มเติมดังนี้
3.1 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX 2.75 ขึ้นไป
3.2 ต้องมี GPAX รายวิชาภาษาอังกฤษ
3.3 ต้องมีผลคะแนน PAT5
4. มีผลคะแนน O-NET
5. มีผลคะแนน PAT วิชาเอกตามที่แต่ละสาขาวิชากาหนด
6. สอบสัมภาษณ์ทุกสาขาวิชาในวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
คณะครุศาสตร์
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป ยกเว้น สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาพลศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
3. ต้องมี GPAX รายวิชาภาษาอังกฤษ
4. มีผลคะแนน O-NET
5. มีผลคะแนน PAT 5
6. มีผลคะแนน PAT วิชาเอกตามที่แต่ละสาขาวิชากาหนด
7. สอบสัมภาษณ์ทุกสาขาวิชาในวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
และสอบปฏิบัติเฉพาะสาขาวิชาพลศึกษา เวลา 13.00 – 15.00 น.
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. GPAX ไม่จากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
3. มีผลคะแนน O-NET สาหรับผู้ที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ มีผลคะแนน V-NET
สาหรับผู้ที่ศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) หรือมีผลคะแนน N-NET สาหรับผู้ที่ศึกษาการศึกษานอกระบบ (กศน.)
4. เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ต้องมีผลคะแนนเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
4.1 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
4.2 ต้องมี GPAX รายวิชาภาษาอังกฤษ
4.3 ต้องมีผลคะแนน O-NET เท่านั้น
4.4 ต้องมีผลคะแนน PAT 5
5. สอบสัมภาษณ์ทุกสาขาวิชาในวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
และสอบปฏิบัติเฉพาะสาขาวิชาดนตรีศึกษา เวลา 13.00 – 15.00 น.
คณะวิทยาการจัดการ
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. GPAX ไม่จากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
3. มีผลคะแนน O-NET สาหรับผู้ที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือมีผลคะแนน V-NET
สาหรับผู้ที่ศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) หรือมีผลคะแนน N-NET สาหรับผู้ที่ศึกษาการศึกษานอกระบบ (กศน.)
4. สอบสัมภาษณ์ทุกสาขาวิชาในวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. GPAX ไม่จากัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
3. มีผลคะแนน O-NET สาหรับผู้ที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือมีผลคะแนน V-NET
สาหรับผู้ที่ศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) หรือมีผลคะแนน N-NET สาหรับผู้ที่ศึกษาการศึกษานอกระบบ (กศน.)
4. สอบสัมภาษณ์ทุกสาขาวิชาในวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
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การรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
เกณฑ์การคัดเลือก รอบ 3 (รับตรงร่วมกัน)
ประจาปีการศึกษา 2562
เรียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

PAT 5

PAT วิชาเอก

สอบปฏิบตั ิ

สอบสัมภาษณ์

ผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ

รวม

ระดับ

O-NET , V-NET , N-NET

สาขาวิชา

GPAX

เกณฑ์การคัดเลือก

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

20
50
50
50
50
50
50
50
50
20

20
20

20
20
20

-

20
50
50
50
50
30
50
50
50
20

20
20

120 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2)
120
120
120
120
120 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2)
120
120
120
120 ความถนัดทางวิชาคณิตศาสตร์ (PAT1)

ทุกแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และศิลป์คานวณ

20
20
20

40
20
20

20
20
20

20
20

-

20
20
20

20 120
20 120 ความถนัดทางวิชาวิทยาศาสตร์ (PAT2)
20 120 ความถนัดทางวิชาคณิตศาสตร์ (PAT1)

แผนการเรียนที่รับ

ผลคะแนนสอบความถนัดเฉพาะ
วิชาชีพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เคมี
เคมี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ชีววิทยา
ฟิสกิ ส์
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณิตศาสตร์

ค.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
หลักสูตรควบ 2 ปริญญา
(วท.บ. และ ค.บ.)
ค.บ. 4 ปี
ค.บ. 4 ปี
ค.บ. 4 ปี
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วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ทุกแผนการเรียน (วิทย์-คณิตรวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)

674/1043

กลับหน้าสารบัญ

PAT วิชาเอก

สอบปฏิบตั ิ

สอบสัมภาษณ์

ผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ

รวม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย)
ดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล)
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
การพัฒนาสังคม
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
นิติศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
ภูมิสารสนเทศ
คณะวิทยาการจัดการ
นิเทศศาสตร์
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
การตลาด
การเงินการธนาคาร

PAT 5

ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
พลศึกษา
คอมพิวเตอร์
ภาษาไทย
การประถมศึกษา

O-NET , V-NET , N-NET

สาขาวิชา

GPAX

เกณฑ์การคัดเลือก

ค.บ. 4 ปี
ค.บ. 4 ปี
ค.บ. 4 ปี
ค.บ. 4 ปี
ค.บ. 4 ปี
ค.บ. 4 ปี

ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน

20
20
20
20
20
20

40
40
20
40
40
40

20
20
20
20
20
20

-

20
-

20
20
20
20
20
20

20
20
20
20
20
20

120
120
120
120
120
120

-

ค.บ. 4 ปี
ค.บ. 4 ปี
ศศ.บ. 4 ปี
ศศ.บ. 4 ปี
ศศ.บ. 4 ปี
ศป.บ. 4 ปี
น.บ. 4 ปี
รป.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี

ทุกแผนการเรียน (มีความถนัดทางด้านดนตรี)
ทุกแผนการเรียน (มีความถนัดทางด้านดนตรี)
ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน

20
20
20
20
20
20
20
20
20

20
20
50
50
50
50
50
50
50

20
20
-

-

20
20
-

20
20
50
50
50
50
50
50
50

20
20
-

120
120
120
120
120
120
120
120
120

-

นศ.บ. 4 ปี
ศศ.บ. 4 ปี
บธ.บ. 4 ปี
บธ.บ. 4 ปี

ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน

20
20
20
20

50
50
50
50

-

-

-

50
50
50
50

-

120
120
120
120

-

ระดับ
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PAT วิชาเอก

ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน

20
20
20

50
50
50

-

-

-

50
50
50

-

120
120
120

-

วท.บ. 4 ปี
ทล.บ. 4 ปี
ทล.บ. 4 ปี
ศป.บ. 4 ปี
ทล.บ. 4 ปี
ทล.บ. 4 ปี
บธ.บ. 4 ปี

ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน

20
20
20
20
20
20
20

50
50
50
50
50
50
50

-

-

-

50
50
50
50
50
50
50

-

120
120
120
120
120
120
120

-

รป.บ. 4 ปี
บธ.บ. 4 ปี
บธ.บ. 4 ปี
บช.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
บธ.บ. 4 ปี

ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน

20
20
20
20
20
20

50
50
50
50
50
50

-

-

-

50
50
50
50
50
50

-

120
120
120
120
120
120

-

ผลคะแนนสอบความถนัดเฉพาะ
วิชาชีพ

รวม

แผนการเรียนที่รับ

สอบสัมภาษณ์

PAT 5

บธ.บ. 4 ปี
บธ.บ. 4 ปี
บช.บ. 4 ปี

ระดับ

สอบปฏิบตั ิ

O-NET , V-NET , N-NET

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
การบัญชี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยีพลังงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
การจัดการโลจิสติกส์

GPAX

สาขาวิชา

ผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ

เกณฑ์การคัดเลือก

เรียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
รัฐประศาสนศาสตร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
การบัญชี
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
การจัดการโลจิสติกส์
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มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ที่ต้งั
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 167 หมู่ที่ 2 ถนนชัยภูม-ิ ตาดโตน ตาบลนาฝาย อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ 36000

คุณสมบัตเิ ฉพาะ
คณะครุศาสตร์ หลักสู ตรครุศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1. สำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรื อเทียบเท่ำในแผนกำรเรี ยนวิทยำศำสตร์ -คณิ ตศำสตร์
ศิลป์ -คำนวณ หรื อ ศิลป์ -ภำษำ
คณะครุศาสตร์ หลักสู ตรครุศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์
1. สำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยสำยวิทยำศำสตร์ -คณิ ตศำสตร์ หรื อสำยอื่ นที่ มีรำยวิชำ
คณิ ตศำสตร์ อย่ำงน้อย 15 หน่วยกิต
คณะครุศาสตร์ หลักสู ตรครุศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1. สำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย มีจำนวนหน่วยกิตวิชำภำษำอังกฤษ ไม่นอ้ ยกว่ำ 9 หน่วยกิต
คณะครุศาสตร์ หลักสู ตรครุศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาภาษาไทย
1. สำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรื อเทียบเท่ำ
คณะครุศาสตร์ หลักสู ตรครุศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ทยาศาสตร์ทวไป
ั่
1. สำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย แผนกำรเรี ยนวิทยำศำสตร์ -คณิ ตศำสตร์ หรื อมีจำนวน
หน่วยกิต วิชำวิทยำศำสตร์ ไม่นอ้ ยกว่ำ 15 หน่วยกิต
คณะครุศาสตร์ หลักสู ตรครุศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาคอมพิ วเตอร์ศึกษา
1. สำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรื อเทียบเท่ำ
คณะครุศาสตร์ หลักสู ตรครุศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาพลศึกษา
1. สำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรื อเทียบเท่ำ

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

677/1043

กลับหน้าสารบัญ
คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1. สำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรื อเทียบเท่ำในแผนกำรเรี ยนวิทยำศำสตร์-คณิ ตศำสตร์
ทั้งนี้ตอ้ งไม่ขดั กับข้อบังคับสภำกำรพยำบำล
คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ หลักสู ตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ทยาการคอมพิ วเตอร์
1. สำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรื อเทียบเท่ำ
คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ หลักสู ตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1. สำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรื อเทียบเท่ำ
คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ หลักสู ตรศิ ปละกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาศิ ลปะและการออกแบบ
1. สำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรื อเทียบเท่ำ
คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ หลักสู ตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
1. สำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรื อเทียบเท่ำ
คณะรัฐศาสตร์ หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1. สำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรื อเทียบเท่ำ
คณะรัฐศาสตร์ หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์
1. สำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรื อเทียบเท่ำ
คณะรัฐศาสตร์ หลักสู ตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
1. สำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรื อเทียบเท่ำ
คณะรัฐศาสตร์ หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต
1. สำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรื อเทียบเท่ำ
คณะรัฐศาสตร์ หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้ องถิ่น
1. สำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรื อเทียบเท่ำ
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โครงการจั ด ตั้ ง คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี อุ ส าหกรรม หลั ก สู ตรวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
1. สำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรื อเทียบเท่ำ
โครงการจั ด ตั้ ง คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี อุ ส าหกรรม หลั ก สู ตรวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
1. สำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรื อเทียบเท่ำ
โครงการจั ด ตั้ งคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี อุ ส าหกรรม หลั ก สู ตรวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนอุสาหกรรมและวิสาหกิจ
1. สำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรื อเทียบเท่ำ
คณะบริหารธุรกิจ หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
1. สำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรื อเทียบเท่ำ
คณะบริหารธุรกิจ หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
1. สำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรื อเทียบเท่ำ
คณะบริหารธุรกิจ หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้ าปลีก
1. สำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรื อเทียบเท่ำ
คณะบริหารธุรกิจ หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่ องเที่ยวและการบริการ
1. สำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรื อเทียบเท่ำ

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

679/1043

กลับหน้าสารบัญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่ตั้ง
ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เกณฑ์การคัดเลือก
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา ระดับปริญญาตรี 5 ปี
1. GAT 70%
2. PAT5 30%
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ระดับปริญญาตรี 5 ปี
1. GAT 70%
2. PAT5 30%
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ปี
1. GAT 70%
2. PAT5 30%
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ปี
1. GAT 70%
2. PAT5 30%
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ระดับปริญญาตรี 5 ปี
1. GAT 70%
2. PAT5 30%
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ระดับปริญญาตรี 5 ปี
1. GAT 70%
2. PAT5 30%
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. ต้องสาเร็จการศึกษาไม่ตากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ต้องมีคะแนน GAT หรือ V-NET หรือ N-NET
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. ต้องสาเร็จการศึกษาไม่ตากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ต้องมีคะแนน GAT หรือ V-NET หรือ N-NET
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ระดับปริญญาตรี 5 ปี
1. GAT 70%
2. PAT5 30%
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา ระดับปริญญาตรี 5 ปี
1. GAT 70%
2. PAT5 30%
3. ผู้ทีผ่านการคัดเลือก จะต้องสอบปฏิบัติทางด้านศิลปะ
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คณะครุศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ ระดับปริญญาตรี 5 ปี
1. GAT 70%
2. PAT5 30%
3. ผู้ทีผ่านการคัดเลือก จะต้องสอบปฏิบัติทางด้านนาฏศิลป์
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา ระดับปริญญาตรี 5 ปี
1. GAT 70%
2. PAT5 30%
3. ผู้ทีผ่านการคัดเลือก จะต้องสอบปฏิบัติทางด้านกีฬา
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี 5 ปี
1. GAT 70%
2. PAT5 30%
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ระดับปริญญาตรี 5 ปี
1. GAT 70%
2. PAT5 30%
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี 5 ปี
1. GAT 70%
2. PAT5 30%
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ระดับปริญญาตรี 5 ปี
1. GAT 70%
2. PAT5 30%
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี 5 ปี
1. GAT 70%
2. PAT5 30%
4. ผู้ทีผ่านการคัดเลือก จะต้องสอบปฏิบัติทางด้านศิลปะ
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ระดับปริญญาตรี 5 ปี
1. GAT 70%
2. PAT5 30%
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ระดับปริญญาตรี 5 ปี
คะแนนเฉลียสะสม 100%
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชสวน) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
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ที่ตั้ง
ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เกณฑ์การคัดเลือก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสากล ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
5. ผู้ทีผ่านการคัดเลือก จะต้องสอบปฏิบัติทางด้านการแสดง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
5. ผู้ทีผ่านการคัดเลือก จะต้องสอบปฏิบัติทางด้านศิลปะ
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
1. V-NET 100% หรือ
2. คะแนนเฉลียสะสม 100%
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
1. V-NET 100% หรือ
2. คะแนนเฉลียสะสม 100%
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คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
1. V-NET 100% หรือ
2. คะแนนเฉลียสะสม 100%
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (3+1) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ แขนงวิชาอาหารและโภชนาการ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ แขนงวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจาก
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
1. V-NET 100% หรือ
2. คะแนนเฉลียสะสม 100%
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กลับหน้าสารบัญ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
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วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
5. ผู้ทีผ่านการคัดเลือก จะต้องทดสอบภาษาอังกฤษ และผ่านการทดสอบดังกล่าวแล้วจึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
5. ผู้ทีผ่านการคัดเลือก จะต้องทดสอบภาษาจีน และผ่านการทดสอบดังกล่าวแล้วจึงจะมีสิทธิเ์ ข้าศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
5. เพศหญิง ส่วนสูงไม่ควรตากว่า 160 เซนติเมตร เพศชาย ส่วนสูงไม่ควรตากว่า 165 เซนติเมตร
6. ผู้ทีผ่านการคัดเลือก จะต้องทดสอบภาษาอังกฤษ และผ่านการทดสอบดังกล่าวแล้วจึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
5. ผู้ทีผ่านการคัดเลือก จะต้องทดสอบภาษาอังกฤษ และผ่านการทดสอบดังกล่าวแล้วจึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษา
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กลับหน้าสารบัญ
ที่ตั้ง
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เกณฑ์การคัดเลือก
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดน ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาขาวิชาการประถมศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 70%
2. PAT5 30%
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. GAT 100% หรือ
2. V-NET 100% หรือ
3. N-NET 100% หรือ
4. คะแนนเฉลียสะสม 100%
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กลับหน้าสารบัญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ที่ตั้ง
340 ถนนสุรนารายณ์ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

คุณสมบัติเฉพาะคณะ
คณะครุศาสตร์
1. สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (การศึกษาในระบบ) จากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
3. ไม่เป็นภิกษุ หรือสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น
4. ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน และไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย
โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
5. มีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
5.1 เป็นผู้มีประวัติความประพฤติดี สุขภาพทางกายและจิตดี มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
5.2 เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
5.3 เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
5.4 ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
6. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
6.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย
- สามารถปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนเฉพาะทางด้านการศึกษาพิเศษ และสามารถศึกษารายวิชา
ทั่วไปที่มีเด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้าเรียนรวมในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้
6.2 หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ สาขาวิ ช าเคมี สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
6.3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
- รั บ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ในสาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น ก่ อ สร้ า ง โยธา สถาปั ต ยกรรม ส ารวจ ไฟฟ้ า
อิเล็กทรอนิกส์ โลหะ ช่างเทคนิค ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน เป็นต้น
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กลับหน้าสารบัญ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง
2. ไม่เป็นภิกษุ หรือสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น
3. ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน และไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย
โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
4. มีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
4.1 เป็นผู้มีประวัติความประพฤติดี สุขภาพทางกายและจิตดี มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
4.2 เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
4.3 เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
4.4 ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
5. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
- รับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง
2. ไม่เป็นภิกษุ หรือสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น
3. ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน และไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย
โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
4. มีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
4.1 เป็นผู้มีประวัติความประพฤติดี สุขภาพทางกายและจิตดี มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
4.2 เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
4.3 เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
4.4 ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
5. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
5.1 หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช าฟิสิ กส์ สาขาวิช าวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาเทคนิคการ
สัตวแพทย์
- รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
5.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
- รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00
5.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
- รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- เกรดเฉลี่ยรายวิชาชีววิทยา ไม่ต่ากว่า 2.50
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กลับหน้าสารบัญ
คณะวิทยาการจัดการ
1. สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง
2. ไม่เป็นภิกษุ หรือสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น
3. ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน และไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย
โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
4. มีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
4.1 เป็นผู้มีประวัติความประพฤติดี สุขภาพทางกายและจิตดี มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
4.2 เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
4.3 เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
4.4 ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
5. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
5.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
- รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ หรือกลุ่ม
ศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
5.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
- เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. ไม่เป็นภิกษุ หรือสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น
3. ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน และไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย
โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
4. มีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
4.1 เป็นผู้มีประวัติความประพฤติดี สุขภาพทางกายและจิตดี มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
4.2 เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
4.3 เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
4.4 ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
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กลับหน้าสารบัญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
1. ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย กลุ่ ม การเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ - คณิ ต ศาสตร์ จาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา
2.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ไม่ต่ากว่า 2.00
2.2 หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ไม่ ต่ ากว่ า 2.50
2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ไม่ต่ากว่า 2.50
3. ไม่เป็นภิกษุ หรือสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น
4. ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน และไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย
โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
5. มีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
5.1 เป็นผู้มีประวัติความประพฤติดี สุขภาพทางกายและจิตดี มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
5.2 เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
5.3 เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
5.4 ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://entrance.nrru.ac.th
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กลับหน้าสารบัญ

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี รอบรับตรงร่วมกัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
❖ ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 5 ปี จานวน 18 สาขาวิชา
สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาพิเศษภาษาไทย

คณิตศาสตร์

จานวนรับ
(คน)
5

10

5

คุณสมบัติผู้สมัคร

เกณฑ์ในการคัดเลือก
คะแนน

ร้อยละ

1. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
2. คะแนน GPAX ไม่ต่ากว่า 2.50
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา
- ภาษาอังกฤษ
- วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (สาหรับนักเรียนสายศิลป์ภาษา)
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
4. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
1. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
2. สามารถปฏิบัติงานสอนใน
- ภาษาไทย
โรงเรียนเฉพาะทางด้านการศึกษา
- สังคมศึกษา
พิเศษและสามารถศึกษารายวิชา
- ภาษาอังกฤษ
ทั่วไป ที่มีเด็กที่มีความต้องการ
- คณิตศาสตร์ 1 (สาหรับสายวิทย์และศิลป์คานวณ)
พิเศษเข้าเรียนรวมในระดับ
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้ 4. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและ
3. คะแนน GPAX ไม่ต่ากว่า 2.50 วิชาชีพ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
1. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สาย
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ
- ภาษาไทย
เรียนเน้นหนักทางด้านคณิตศาสตร์ - สังคมศึกษา
2. คะแนน GPAX ไม่ต่ากว่า 2.50
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์ 1 (สาหรับสายวิทย์และศิลป์คานวณ)
- ฟิสิกส์
- เคมี
- ชีววิทยา
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
4. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
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กลับหน้าสารบัญ

สาขาวิชา

จานวนรับ
(คน)

คอมพิวเตอร์ศึกษา

10

เคมี

ชีววิทยา

10

5

คุณสมบัติผู้สมัคร

เกณฑ์ในการคัดเลือก
คะแนน

ร้อยละ

1. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
2. คะแนน GPAX ไม่ต่ากว่า 2.50
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์ 1 (สาหรับสายวิทย์และศิลป์คานวณ)
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
4. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
1. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สาย
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- ภาษาอังกฤษ
2. คะแนน GPAX ไม่ต่ากว่า 2.50
- คณิตศาสตร์ 1 (สาหรับสายวิทย์และศิลป์คานวณ)
- ฟิสิกส์
- เคมี
- ชีววิทยา
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
4. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
1. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
2. คะแนน GPAX ไม่ต่ากว่า 2.50
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์ 1 (สาหรับสายวิทย์และศิลป์คานวณ)
- ฟิสิกส์
- เคมี
- ชีววิทยา
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
4. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
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กลับหน้าสารบัญ

สาขาวิชา
ดนตรี

จานวนรับ
(คน)
10

เทคโนโลยี
การศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา

นาฏศิลป์ไทย

10

10

คุณสมบัติผู้สมัคร

เกณฑ์ในการคัดเลือก
คะแนน

ร้อยละ

1. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
2. คะแนน GPAX ไม่ต่ากว่า 2.50
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์ 2 (สาหรับสายศิลป์ภาษา)
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
4. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
1. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
2. คะแนน GPAX ไม่ต่ากว่า 2.50
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์ 2 (สาหรับสายศิลป์ภาษา)
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
4. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
1. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
2. คะแนน GPAX ไม่ต่ากว่า 2.50
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์ 2 (สาหรับสายศิลป์ภาษา)
- วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (สาหรับนักเรียนสายศิลป์ภาษา)
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
4. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
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กลับหน้าสารบัญ

สาขาวิชา
พลศึกษา

5

พุทธศาสนศึกษา

ฟิสิกส์

ภาษาไทย

จานวนรับ
(คน)

15

5

5

คุณสมบัติผู้สมัคร

เกณฑ์ในการคัดเลือก
คะแนน

ร้อยละ

1. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
2. คะแนน GPAX ไม่ต่ากว่า 2.50
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา
- ภาษาอังกฤษ
- วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (สาหรับนักเรียนสายศิลป์ภาษา)
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
4. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
1. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
2. คะแนน GPAX ไม่ต่ากว่า 2.50
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา
- ภาษาอังกฤษ
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
4. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
1. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สาย
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- คณิตศาสตร์ 1 (สาหรับสายวิทย์และศิลป์คานวณ)
2. คะแนน GPAX ไม่ต่ากว่า 2.50
- ฟิสิกส์
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
4. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
1. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
2. คะแนน GPAX ไม่ต่ากว่า 2.50
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา
- ภาษาอังกฤษ
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
4. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
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สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ศิลปศึกษา

จานวนรับ
(คน)
29

5

5

คุณสมบัติผู้สมัคร

เกณฑ์ในการคัดเลือก
คะแนน

ร้อยละ

1. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
2. คะแนน GPAX ไม่ต่ากว่า 2.50
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์ 1 (สาหรับสายวิทย์และศิลป์คานวณ)
หรือ คณิตศาสตร์ 2 (สาหรับสายศิลป์ภาษา)
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
4. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
5. คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(ONET)
1. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สาย
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- ภาษาไทย
2. คะแนน GPAX ไม่ต่ากว่า 2.50
- สังคมศึกษา
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์ 1 (สาหรับสายวิทย์และศิลป์คานวณ)
- ฟิสิกส์
- เคมี
- ชีววิทยา
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
4. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
1. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสาเร็จ 2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
การศึกษาในระดับประกาศนียบัตร - ภาษาไทย
วิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชา
- สังคมศึกษา
ทางด้านศิลปะ หรือสาขาวิชาที่
- ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวข้อง
- วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (สาหรับนักเรียนสายศิลป์ภาษา)
2. คะแนน GPAX ไม่ต่ากว่า 2.50 3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
4. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
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สาขาวิชา
สังคมศึกษา

อุตสาหกรรมศึกษา

จานวนรับ
(คน)
10

15

คุณสมบัติผู้สมัคร

เกณฑ์ในการคัดเลือก
คะแนน

ร้อยละ

1. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
2. คะแนน GPAX ไม่ต่ากว่า 2.50
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา
- ภาษาอังกฤษ
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
4. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
1. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสาเร็จ 2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
การศึกษาในระดับประกาศนียบัตร - ภาษาไทย
วิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง - ภาษาอังกฤษ
เช่น ก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม
- คณิตศาสตร์ 1 (สาหรับสายวิทย์และศิลป์คานวณ)
สารวจ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
หรือ คณิตศาสตร์ 2 (สาหรับสายศิลป์ภาษา)
โลหะ ช่างเทคนิค ช่างยนต์ ช่างกล - วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (สาหรับนักเรียนสายศิลป์ภาษา)
โรงงาน เป็นต้น
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
2. คะแนน GPAX ไม่ต่ากว่า 2.50 4. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)

หมายเหตุ
1. นักเรียนที่เลือกเรียนสาขาครุศาสตรบัณฑิต ต้องมี คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ PAT5
(ความถนัดทางวิชาชีพครู) หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ไม่มีคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้สมัคร
ขาดคุณสมบัติการสอบคัดเลือก
2. มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่ใช้ระยะเวลาการศึกษา 5 ปี เป็น 4 ปี ซึ่ง
หากมหาวิทยาลัยดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรเสร็จแล้ว ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชาต้องยินยอมศึกษาตาม
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกาหนด ตามตารางการปรับปรุงหลักสูตร
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กลับหน้าสารบัญ
ตารางการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี
ที่อยู่ระหว่างดาเนินการปรับปรุง
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาพิเศษครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
ภาษาไทย
หมายเหตุ เรียนการศึกษาพิเศษ เป็นวิชาเอก (40 หน่วย
กิต) และเรียนภาษาไทยเป็นวิชาโท (30 หน่วยกิต)
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาเคมี
ครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาเคมี
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาชีววิทยา
ครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาชีววิทยา
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาดนตรี
ครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
และคอมพิวเตอร์ศึกษา
การศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
ครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาพลศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาพลศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาฟิสิกส์
ครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาฟิสิกส์
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย
ครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาศิลปศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาศิลปศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา

ตารางการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
ลาดับที่
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี
1

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 4 ปี
ที่อยู่ระหว่างดาเนินการปรับปรุง
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศิลป์
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กลับหน้าสารบัญ
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
❖ ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี จานวน 16 สาขาวิชา
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์

คหกรรมศาสตร์

เคมี

จานวนรับ
(คน)
10

10

10

คุณสมบัติผู้สมัคร

เกณฑ์ในการคัดเลือก
คะแนน

ร้อยละ

สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 สายคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ หรือแผนการเรียน
วิชาชีพกลุ่มเกษตรกรรม
หรือสาเร็จการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาทางด้านเกษตรกรรม

1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์ 1 (สาหรับสายวิทย์และศิลป์คานวณ)
- ฟิสิกส์
- เคมี
- ชีววิทยา
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
ปีที่ 6 สายคณิตศาสตร์2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
วิทยาศาสตร์ หรือสาเร็จการศึกษา
- ภาษาไทย
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
- สังคมศึกษา
(ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์ 1 (สาหรับสายวิทย์และศิลป์คานวณ)
- ฟิสิกส์
- เคมี
- ชีววิทยา
3. คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(ONET)
1. สาเร็จการศึกษาอยู่ชั้น
1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- ภาษาอังกฤษ
2. คะแนน GPAX ไม่ต่ากว่า 2.50
- คณิตศาสตร์ 1 (สาหรับสายวิทย์และศิลป์คานวณ)
- ฟิสิกส์
- เคมี

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ

สาขาวิชา
ชีววิทยา

จานวนรับ
(คน)
10

เทคนิคการ
สัตวแพทย์

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

15

10

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สาเร็จการศึกษาอยู่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. ค่าคะแนนเฉลีย่ รายวิชา
ชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 2.50

สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สาย
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์ในการคัดเลือก
คะแนน

ร้อยละ

1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์ 1 (สาหรับสายวิทย์และศิลป์คานวณ)
- ฟิสิกส์
- เคมี
- ชีววิทยา
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
4. คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(ONET)
1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
- ภาษาอังกฤษ
- ฟิสิกส์
- เคมี
- ชีววิทยา
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์ 1 (สาหรับสายวิทย์และศิลป์คานวณ)
หรือ คณิตศาสตร์ 2 (สาหรับสายศิลป์ภาษา)
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
4. คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(ONET)
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สาขาวิชา
ฟิสิกส์

จานวนรับ
(คน)
20

ภูมิสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

15

15

20

คุณสมบัติผู้สมัคร
สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สาย
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สาย
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์ในการคัดเลือก
คะแนน

ร้อยละ

1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์ 1 (สาหรับสายวิทย์และศิลป์คานวณ)
- ฟิสิกส์
- เคมี
- ชีววิทยา
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์ 1 (สาหรับสายวิทย์และศิลป์คานวณ)
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
4. คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(ONET)
1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์ 2 (สาหรับสายศิลป์ภาษา)
- วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (สาหรับนักเรียนสายศิลป์ภาษา)
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
- คณิตศาสตร์ 1 (สาหรับสายวิทย์และศิลป์คานวณ)
หรือ คณิตศาสตร์ 2 (สาหรับสายศิลป์ภาษา)
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)

704/1043

35
55

10
40
40

10
10
20
40

40
20
30

50

กลับหน้าสารบัญ

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออก
กาลังกาย

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ
อาหาร

สถิติประยุกต์

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

จานวนรับ
(คน)
5

10

10

20

คุณสมบัติผู้สมัคร
สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สาย
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สาย
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สาย
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์ในการคัดเลือก
คะแนน

ร้อยละ

1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
- ภาษาไทย
- คณิตศาสตร์ 1 (สาหรับสายวิทย์และศิลป์คานวณ)
- วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (สาหรับนักเรียนสายศิลป์ภาษา)
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์ 1 (สาหรับสายวิทย์และศิลป์คานวณ)
- ฟิสิกส์
- เคมี
- ชีววิทยา
3. คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(ONET)
1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา
- คณิตศาสตร์ 1 (สาหรับสายวิทย์และศิลป์คานวณ)
- ฟิสิกส์
- เคมี
- ชีววิทยา
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
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สาขาวิชา
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

อนามัยสิ่งแวดล้อม

จานวนรับ
(คน)
10

40

คุณสมบัติผู้สมัคร

เกณฑ์ในการคัดเลือก
คะแนน

ร้อยละ

1. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สาย
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
- สังคมศึกษา
ไม่ต่ากว่า 2.50
- อังกฤษ
- คณิตศาสตร์ 1 (สาหรับสายวิทย์และศิลป์คานวณ)
- ฟิสิกส์
- เคมี
- ชีววิทยา
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
1. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สาย
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
- สังคมศึกษา
ไม่ต่ากว่า 2.50
- อังกฤษ
- คณิตศาสตร์ 1 (สาหรับสายวิทย์และศิลป์คานวณ)
- ฟิสิกส์
- เคมี
- ชีววิทยา
3. คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(ONET)

20
30

50
40
50

10

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
❖ ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี จานวน 9 สาขาวิชา
สาขาวิชา
การพัฒนาสังคม

จานวนรับ
(คน)
15

คุณสมบัติผู้สมัคร
สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์ในการคัดเลือก
คะแนน

ร้อยละ

1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)

20
30

50
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กลับหน้าสารบัญ

สาขาวิชา
ภาษาจีน

จานวนรับ
(คน)
8

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาไทย

15

15

ภาษาอังกฤษ

20

คุณสมบัติผู้สมัคร

เกณฑ์ในการคัดเลือก
คะแนน

ร้อยละ

สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์ 2 (สาหรับสายศิลป์ภาษา)
3. คะแนนการทดสอบวิชาการและวิชาชีพ PAT7.4(ความ
ถนัดทางภาษาจีน)
4. คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(ONET)
สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนการทดสอบวิชาการและวิชาชีพ PAT7.3(ความ
ถนัดทางภาษาญี่ปุ่น)
3. คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(ONET)
สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา
- ภาษาอังกฤษ
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
4. คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(ONET)
1. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
2. ต้องมีความรู้ความสามารถใน
- ภาษาไทย
ทักษะเฉพาะทางภาษาอังกฤษ คือ
- สังคมศึกษา
การฟัง พูด อ่าน เขียนในระดับ
- ภาษาอังกฤษ
พอใช้
- คณิตศาสตร์ 2 (สาหรับสายศิลป์ภาษา)
- วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (สาหรับนักเรียนสายศิลป์ภาษา)
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
4. คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(ONET)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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10
35

45
10
50
30
20
25
25

25
25
20
40

20
20

กลับหน้าสารบัญ

สาขาวิชา

จานวนรับ
(คน)

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

20

สารสนเทศศาสตร์
และ
บรรณารักษศาสตร์
การจัดการโรงแรม

อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

คุณสมบัติผู้สมัคร
สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

15

สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

10

สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

30

สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์ในการคัดเลือก
คะแนน

ร้อยละ

1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์ 2 (สาหรับสายศิลป์ภาษา)
- วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (สาหรับนักเรียนสายศิลป์ภาษา)
3. คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(ONET)
1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
2. คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(ONET)
1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์ 2 (สาหรับสายศิลป์ภาษา)
- วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (สาหรับนักเรียนสายศิลป์ภาษา)
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์ 2 (สาหรับสายศิลป์ภาษา)
- วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (สาหรับนักเรียนสายศิลป์ภาษา)
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)

708/1043

50
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50
50
25
55

20
25
55

20

กลับหน้าสารบัญ
4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
❖ ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี จานวน 1 สาขาวิชา
สาขาวิชา

จานวนรับ
(คน)

รัฐประศาสนศาสตร์

30

คุณสมบัติผู้สมัคร
สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

เกณฑ์ในการคัดเลือก
คะแนน

ร้อยละ

1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา
- ภาษาอังกฤษ
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)

20
40

40

5. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
❖ ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี จานวน 1 สาขาวิชา
สาขาวิชา
นิติศาสตร์

จานวนรับ
(คน)
80

คุณสมบัติผู้สมัคร
สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

เกณฑ์ในการคัดเลือก
คะแนน

ร้อยละ

1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา
- วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (สาหรับนักเรียนสายศิลป์ภาษา)
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)

40
30

30

6. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
❖ ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี จานวน 2 สาขาวิชา
สาขาวิชา
ทัศนศิลป์

จานวนรับ
(คน)
15

คุณสมบัติผู้สมัคร

เกณฑ์ในการคัดเลือก
คะแนน

ร้อยละ

1. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
2. รับผู้ที่มีความบกพร่องทาง
- ภาษาไทย
การได้ยิน
- สังคมศึกษา
- อังกฤษ
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
4. คะแนนการทดสอบวิชาการและวิชาชีพ PAT6 (ความ
ถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์)
5. คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(ONET)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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10
20

30
20
20

กลับหน้าสารบัญ

สาขาวิชา

จานวนรับ
(คน)

ออกแบบนิเทศศิลป์

15

คุณสมบัติผู้สมัคร
สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

เกณฑ์ในการคัดเลือก
คะแนน

ร้อยละ

1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา
- อังกฤษ
3. คะแนนการทดสอบวิชาการและวิชาชีพ PAT6 (ความ
ถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์)
4. คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(ONET)

20
30

40
10

7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)
❖ ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี จานวน 6 สาขาวิชา
สาขาวิชา
การเงินและ
การธนาคาร

การจัดการ

จานวนรับ
(คน)
50

60

คุณสมบัติผู้สมัคร
สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สาย
คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ หรือ
สายศิลปะศาสตร์-คณิตศาสตร์
หรือสาเร็จการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์ในการคัดเลือก
คะแนน

ร้อยละ

1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์ 1 (สาหรับสายวิทย์และศิลป์คานวณ)
หรือ คณิตศาสตร์ 2 (สาหรับสายศิลป์ภาษา)
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)

40
30

1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์ 2 (สาหรับสายศิลป์ภาษา)
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)

20
30

30

50
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กลับหน้าสารบัญ

สาขาวิชา
การจัดการ
โลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน

การตลาด

จานวนรับ
(คน)
50

40

การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์

5

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

90

คุณสมบัติผู้สมัคร

เกณฑ์ในการคัดเลือก
คะแนน

ร้อยละ

สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์ 1 (สาหรับสายวิทย์และศิลป์คานวณ)
หรือ คณิตศาสตร์ 2 (สาหรับสายศิลป์ภาษา)
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
4. คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(ONET)
สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์ 1 (สาหรับสายวิทย์และศิลป์คานวณ)
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
4. คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(ONET)
1. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนน GPAX ไม่ต่ากว่า 2.00
1. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
2. คะแนน GPAX ไม่ต่ากว่า 2.00
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์ 1 (สาหรับสายวิทย์และศิลป์คานวณ)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
8. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
❖ ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี จานวน 1 สาขาวิชา
สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์

จานวนรับ
(คน)
10

คุณสมบัติผู้สมัคร
สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

เกณฑ์ในการคัดเลือก
คะแนน

ร้อยละ

1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์ 1 (สาหรับสายวิทย์และศิลป์คานวณ)
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)

30
40

30

9. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
❖ ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี จานวน 1 สาขาวิชา
สาขาวิชา
การบัญชี

จานวนรับ
(คน)
10

คุณสมบัติผู้สมัคร

เกณฑ์ในการคัดเลือก
คะแนน

ร้อยละ

1. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
2. คะแนน GPAX ไม่ต่ากว่า 2.50
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์ 1 (สาหรับสายวิทย์และศิลป์คานวณ)
หรือ คณิตศาสตร์ 2 (สาหรับสายศิลป์ภาษา)
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)

40
30

30

10. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
❖ ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี จานวน 1 สาขาวิชา
สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์
(กลุ่ม
สื่อสารมวลชน)

จานวนรับ
(คน)
20

คุณสมบัติผู้สมัคร
สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์ในการคัดเลือก
คะแนน

ร้อยละ

1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา
- ภาษาอังกฤษ
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
4. คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(ONET)

712/1043

20
30

25
25

กลับหน้าสารบัญ

สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์
(กลุ่มสื่อสาร
การตลาด
และสื่อใหม่)

จานวนรับ
(คน)
30

คุณสมบัติผู้สมัคร
สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

เกณฑ์ในการคัดเลือก
คะแนน

ร้อยละ

1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา
- ภาษาอังกฤษ
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
4. คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(ONET)

20
30

25
25

11.หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
❖ ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี จานวน 4 สาขาวิชา
สาขาวิชา

จานวนรับ
(คน)

เทคโนโลยีก่อสร้าง

30

เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม

50

คุณสมบัติผู้สมัคร
สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 หรือเทียบเท่า หรือสาเร็จ
การศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือสาเร็จ
การศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง เช่น โยธา ก่อสร้าง
- แผน 1 สาหรับนักเรียนที่
สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทางสาย
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ
สายศิลปศาสตร์-คานวณ หรือ
สาเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- แผน 2 สาหรับนักเรียนที่
สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทางสาย
ศิลปศาสตร์-ภาษา หรือ สาเร็จ
การศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์ในการคัดเลือก
คะแนน

ร้อยละ

1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์ 1 (สาหรับสายวิทย์และศิลป์คานวณ)

20
80

1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์ 1 (สาหรับสายวิทย์และศิลป์คานวณ)
- ฟิสิกส์
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)

20
30

1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์ 2 (สาหรับสายศิลป์ภาษา)
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)

20
30

50

50

713/1043

กลับหน้าสารบัญ

สาขาวิชา

จานวนรับ
(คน)

นวัตกรรมเซรามิกส์

25

ออกแบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม

15

คุณสมบัติผู้สมัคร

เกณฑ์ในการคัดเลือก
คะแนน

ร้อยละ

สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ
สาเร็จการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์ 1 (สาหรับสายวิทย์และศิลป์คานวณ)
3. คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(ONET)
สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
6 หรือเทียบเท่า หรือสาเร็จ
การศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่
เกี่ยวข้อง

70
20

10
100

หมายเหตุ
มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ซึ่งหากมหาวิทยาลัยดาเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรเสร็จแล้ว ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ต้องยินยอมศึกษาตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกาหนด ตามตาราง
การปรับปรุงหลักสูตร และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทั้ง 2 สาขาวิชา เป็นหลักสูตรที่ไม่สามารถขอรับใบประกอบวิชาชีพได้
ตารางการปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
ลาดับที่
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
1
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
2
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยี
ก่อสร้าง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมการ
ก่อสร้าง

12. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
❖ ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี จานวน 1 สาขาวิชา
สาขาวิชา
วิศวกรรม
การจัดการ
อุตสาหกรรม

จานวนรับ
(คน)
30

คุณสมบัติผู้สมัคร
สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ
สาเร็จการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ในทุกสาขาวิชา

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์ในการคัดเลือก
คะแนน

ร้อยละ

1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา
- ภาษาอังกฤษ
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)

20
30

50

714/1043

กลับหน้าสารบัญ
13. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
❖ ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 5 ปี จานวน 1 สาขาวิชา
สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม

จานวนรับ
(คน)
20

คุณสมบัติผู้สมัคร
- แผน 1 สาหรับนักเรียนที่
สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทางสาย
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ
สายศิลปศาสตร์-คานวณ หรือ
สาเร็จการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น
ก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม
สารวจ เป็นต้น
- แผน 2 สาหรับนักเรียนที่สาเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า ทางสาย
ศิลปศาสตร์-ภาษา หรือ สาเร็จ
การศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง เช่น ก่อสร้าง โยธา
สถาปัตยกรรม สารวจ เป็นต้น

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

เกณฑ์ในการคัดเลือก
คะแนน

ร้อยละ

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
๒. คะแนนจาก ๙ วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์ ๑ (สาหรับสายวิทย์และศิลป์คานวณ)
๓. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)

๓๐
๔๐

๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
๒. คะแนนจาก ๙ วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์ ๒ (สาหรับสายศิลป์ภาษา)
๓. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)

๓๐
๔๐

๓๐

๓๐

715/1043

กลับหน้าสารบัญ
14. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
❖

ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี จานวน 1 สาขาวิชา

สาขาวิชา

จานวนรับ
(คน)

สาธารณสุขชุมชน

10

คุณสมบัติผู้สมัคร

เกณฑ์ในการคัดเลือก
คะแนน

ร้อยละ

1. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 1. ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX)
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สาย
2. คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ที่นามาพิจารณา ได้แก่
คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
- สังคมศึกษา
ไม่ต่ากว่า 2.00
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์ 1 (สาหรับสายวิทย์และศิลป์คานวณ)
- ฟิสิกส์
- เคมี
- ชีววิทยา
3. คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
4. คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(ONET)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

716/1043

40
30

15
15

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กลับหน้าสารบัญ

ที่ตั้ง เลขที่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรย์ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

สาขาวิชา สังเขปหลักสูตร และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษา
วิทยาลัยการฝึกหัดครู
ลาดับ
ที่

สาขาวิชา /
รหัสสาขาวิชา

1.

การศึกษาปฐมวัย
20301

2.

คณิตศาสตร์
20401

3.

ดนตรีไทยศึกษา
21501

นาฏศิลป์ไทย
21901

4.

5.

พลศึกษา
22101

6.

ภาษาไทย
22301

7.

ภาษาอังกฤษ
22401

หลักสูตร

สังเขปหลักสูตร

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและพัฒนาการเด็ก ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
การนาปรัชญาการศึกษาและหลักสูตรสู่ การปฏิบัติ การจัด
มี GPAX ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
ค.บ. 5 ปี
ประสบการณ์ และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนอง PAT5/ONET
ต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ
ม. 6 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
ศึกษาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์การสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ หรือศิลป์–คานวณ
ค.บ. 5 ปี
ใช้ในการเรียนการทางานและการเป็นครูที่ดี
มี GPAX ตั้งแต่3.00 ขึ้นไป
PAT5/ONET
ศึกษาและปฏิบัติในองค์ความรู้ทางดนตรีไทย บนความหลากหลาย ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
ค.บ. 5 ปี เพื่อบูรณาการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเปี่ยมด้วยคุณธรรม มี GPAX ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
จริยธรรม
PAT5/ONET
ศึกษาและปฏิบัติในองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทย เพื่อพัฒนาองค์ ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
ความรู้ และสามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้าน
มี GPAX ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
นาฏศิลป์ไทย
มีความรู้ความสามารถทางด้าน
ค.บ. 5 ปี
นาฏศิลป์หรือการแสดงทุกประเภทและ
มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
PAT5/ONET
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
กระบวนการทาง พลศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
มี GPAX ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
ค.บ. 5 ปี เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาพลศึกษาในโรงเรียน PAT5/ONET
มีการสอบสัมภาษณ์โดยกรรมการสาขา และมีการทดสอบ
ภาคปฏิบัติด้วย
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
ความรู้ ความเข้าใจหลักภาษาไทย การใช้ภาษาไทย และ
วรรณกรรม การใช้เทคโนโลยี แสวงหาและถ่ายทอดข้อมูลคุณค่า มี GPAX ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
ค.บ. 5 ปี
PAT5/ONET
และความสาคัญของภาษาไทย สุนทรียภาพทางวรรณกรรมไทย
ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการเรียนรู้ทางภาษาไทย
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
ศึกษาเกี่ยวกับหลักภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ วิธีการสอน
มี GPAX ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
ค.บ.5 ปี
ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
PAT5/ONET

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงสาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในตารางข้างต้น

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

717/1043

กลับหน้าสารบัญ
ลาดับ
ที่

สาขาวิชา /
รหัสสาขาวิชา

หลักสูตร

สังเขปหลักสูตร

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

ศึก ษาและปฏิบั ติ ก ารเกี่ ย วกั บองค์ค วามรู้ ทางด้ า นวิ ทยาศาสตร์ ม.6 แผนการเรียนวิทย์ – คณิตมี
ทั่วไป(ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก และดารา GPAX ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
ศาสตร์)ฝึกทักษะการคิดและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีความมุง่ มั่นศรัทธาในวิชาชีพครู
ค.บ. 5 ปี
การจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ที่ ค านึ ง ถึ ง การพั ฒ นา PAT5/ONET
ท้องถิ่น อย่างสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ศึ ก ษาสาระความรู้ เ ชิ ง บู ร ณาการทางด้ า นสั ง คมศาสตร์ แ ละ ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนมี
มนุษยศาสตร์กับศาสตร์ทางการศึกษา ทั้งวิชาชีพครูและวิชาการ GPAX ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

8.

วิทยาศาสตร์ทั่วไป
22601

9.

สังคมศึกษา
22801

ค.บ. 5 ปี

ฟิสิกส์
24801

ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ ย วกั บหลักการ ความรู้ ความเข้าใจทางด้าน
ฟิ สิ ก ส์ การสอนฟิ สิ ก ส์ และปรากฏการณ์ ท างธรรมชาติ ด้ ว ย
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ บู ร ณาการวิ ช าชี พ ครู เพื่ อ น าไป
ค.บ. 5 ปี พัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิท ยาศาสตร์ ที่ เน้ น ในระดั บ มั ธยมศึ ก ษาตอนปลาย และพั ฒ นา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้

การประถมศึกษา
25001

ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ องค์ ค วามรู้ ท างศาสตร์ ก าร ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
ปร ะ ถ ม ศึ ก ษา คณิ ต ศ าส ต ร์ วิ ท ย า ศ า สต ร์ ภ า ษา ไ ท ย มี GPAX ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
ค.บ. 5 ปี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษา PAT5/ONET
และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี เพื่อนาไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา

10.

11.

12.

พระพุทธศาสนา
25101

13.

จิตวิทยาการปรึกษา
และการแนะแนว
25603

สอนวิชาเอกสังคมศึกษา เพื่อผลิตครูสังคมศึกษาที่มีคุณภาพ โดยมี
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและปฏิบัติการสอนสังคมศึกษา
ในสถานศึกษาด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ม.6 หรือเทียบเท่า
แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
มี GPAX ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
PAT5/ONET

ศึ ก ษาสาระทางด้ า นพระพุ ท ธศาสนา สั ง คมศึ ก ษา และ ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน มี
ศิลปวัฒนธรรม วิเคราะห์หลักพระพุทธธรรมโดยการเชื่ อมโยงกับ GPAX ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
ค.บ.5 ปี ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง บูรณาการ PAT5/ONET
หลั ก พุ ท ธธรรมกั บ หลั ก สั ง คมศึ ก ษา ด ารงตนอย่ า งมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพจิต เข้าใจตนเองและ มี GPAX ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
ศศ.บ.4 ปี
ผู้อื่น สามารถทางานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PAT5/ONET

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงสาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในตารางข้างต้น

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

718/1043

กลับหน้าสารบัญ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลาดับ
ที่
1.

2.

3.

4.

5.

6.

สาขาวิชา /
รหัสสาขาวิชา
สถาปั
1 ตยกรรม
52006
.

ออกแบบผลิตภัณฑ์
2
อุตสาหกรรม
.
51802
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
3
และคอมพิวเตอร์
.
52302
เทคโนโลยี
5
ไฟฟ้า
52602
.

การจัดการเทคโนโลยี
6
สารสนเทศ
.
52702

เทคโนโลยีการจัดการ
7
อุตสาหกรรม
.
53002

7.

เทคโนโลยี
9
อุตสาหการ
53311
.

8.

1
เทคโนโลยีอาคาร
0
53711
.

หลักสูตร

สถ.บ.5 ปี

วท.บ.4 ปี

วท.บ.4 ปี

วท.บ.4 ปี

วท.บ.4 ปี

สังเขปหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นสถาปนิกวิชาชีพที่ได้รับการรับรอง
ปริญญา เพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปนิกควบคุม(กส.)
จากสภาสถาปนิก สู่ชุมชนและท้องถิ่นตามปรัชญา
มหาวิทยาลัย
ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ศึกษาค้นคว้าเรียนรู้งานวิจัย
ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ และศึกษากระบวนการ
การสร้างงานทางด้านงานออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบควบคุม
อัตโนมัติ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์
ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า งาน
ระบบควบคุม การแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า
พัฒนาความสามารถด้านการวิเคราะห์การปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีไฟฟ้า การตรวจสอบการจัดการพลังงานไฟฟ้า
และการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย
ศึกษาเรียนรู้ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ การจัดการระบบ
เครือข่าย (Network System) การจัดการเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) การออกแบบและพัฒนา
เว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) โมบาย
แอพพลิเคชั่น (Mobile Application) ระบบฐานข้อมูล
และการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศกับธุรกิจ

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
ม.6 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต ,
ศิลป์ - คานวณ ,
ปวช.สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
หรือ ปวช. สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมีพื้น
ฐานความรู้ด้านศิลปะ ออกแบบ

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
ปวช. ช่างอุตสาหการทุกสาขา
ปวช. ด้านคอมพิวเตอร์
ม.6 หรือเทียบเท่า

ม.6, ปวช. ที่มีพื้นฐานทาง
คอมพิวเตอร์

วท.บ.4 ปี

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านการบริหาร ด้าน
วิศวกรรม ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและอื่น ๆ ใน
อุตสาหกรรม

ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่าทุกแผน
การเรียน

ทล.บ.4 ปี

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตรูปแบบต่างๆ การ
วางแผน และควบคุมระบบการผลิต การจัดการในงาน
อุตสาหกรรมการเลือกใช้เทคโนโลยีที่คุ้มค่าและเหมาะสม
กับระบบการผลิตในยุคปัจจุบัน

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
หรือ ปวช.ช่างทุกสาขาวิชา

ทล.บ.4 ปี

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอาคารการออกแบบอาคาร
เบื้องต้นการตรวจสอบอาคาร และแนวคิดเกี่ยวกับอาคาร
ประหยัดพลังงาน /เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
หรือ ปวช.ที่มีพื้นฐานทางช่าง
อุตสาหกรรมทุกสาขา

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงสาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในตารางข้างต้น

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

719/1043

กลับหน้าสารบัญ
ลาดับ
ที่

9.

สาขาวิชา /
รหัสสาขาวิชา

1
วิศวกรรมพลังงาน
1
54519
.

หลักสูตร

วศ.บ.
4 ปี

10. 1
มัลติมีเดียสถาปัตยกรรม
2
54602
.

วท.บ.
4 ปี

เทคโนโลยี (ต่อเนื่อง)
11. - การจัดการอุตสาหกรรม
53811

ทล.บ.2 ปี

เทคโนโลยี (ต่อเนื่อง)
12. - เครื่องกล
53911
เทคโนโลยี (ต่อเนื่อง)
13. - อุตสาหการ
54411
เทคโนโลยี (ต่อเนื่อง)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
14.
และการสื่อสาร
54711

ทล.บ.2 ปี

ทล.บ.2 ปี

ทล.บ.2 ปี

สังเขปหลักสูตร

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

ศึกษาเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับ
ทางด้ า นพลั ง งานทั้ ง การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานในระบบและ
อุปกรณ์ต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม และอาคารรวมถึง
ศึก ษาหลัก พื้น ฐานของพลั ง งานหมุ นเวีย นรูป แบบต่า งๆ
และการประยุกต์ใช้เน้นการเรียนการสอนจากการปฏิบัติ
และฝึ ก งานจากสถานการณ์ จ ริ ง คุ ณ วุ ฒิ เ มื่ อ ส าเร็ จ
การศึกษาในหลักสูตรนี้ วศ.บ. (วิศวกรรมพลังงาน) เนื้อหา
รายวิ ช าในหลั ก สู ต รนี้ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจากกรมพั ฒ นา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานว่ามีเนื้อหาครบถ้วน
เที ย บเท่ า กั บ หลั ก สู ต รผู้ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นพลั ง งานสามั ญ
ผู้สาเร็จการศึก ษาในหลักสูตรนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จ ะ
สอบและขึ้ นทะเบี ย นเป็ นผู้ รั บผิ ดชอบด้ านพลั ง งานตาม
กฎหมายได้
ผลิตบัณฑิตที่รอบรู้ด้านวิชามัลติมีเ ดียและมัลติมีเดียทาง
สถาปั ต ยกรรม เพื่ อ น าองค์ ค วามรู้ ไ ปพั ฒ นางานด้ า น
สถาปัตยกรรมและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องาน
สถาปัตยกรรม
ศึ ก ษาเพื่ อ การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ / กิ จ การทางด้ า น
อุ ต สาหกรรม อั น ประกอบด้ ว ยความรู้ ด้ า นการบริ ห าร
บุค ลากร, การเงิน การลงทุน และการบริ หารระบบการ
ดาเนินกิจการทางอุตสาหกรรม
ศึ ก ษาเรี ย นรู้ ทั ก ษะในการออกแบบด้ า นเทคโนโลยี
เครื่ อ งกล ทั้ ง ไฮโดรลิ ก ส์ แ ละนิ ว แมติ ก ส์ บ ารุ ง รั ก ษา
อุปกรณ์เครื่องมือกล
ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการผลิต แม่พิมพ์ ทั้ง
พลาสติกและโลหะ การประเมินประสิทธิภาพการทางาน
ในกระบวนการผลิต / ในโรงงาน

ม.6 แผนการเรียนวิทย์– คณิต
หรือ ปวช. ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ
ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายได้ตามมาตรฐานสากล
(SISCO) พัฒนาโปรแกรมออกแบบฐานข้อมูลได้อย่างเป็น
มาตรฐาน

ปวส. แขนงวิชาคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์
โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ (ควรมี

ม.6 แผนการเรียนวิทย์– คณิต,ศิลป์คานวณ,ทุกสายหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ปวส. ด้านช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา

ปวส. แขนงวิชาช่างยนต์เครื่องกล
เครื่องกลเรือเครื่องจักรกลหนักหรือ
สาขาที่เกี่ยวข้อง
ปวส. ช่างอุตสาหกรรมการผลิต
โลหะ ช่างเชื่อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ไม่
น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) ไฟฟ้า

อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม
หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงสาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในตารางข้างต้น

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

720/1043

กลับหน้าสารบัญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลาดับ
ที่

สาขาวิชา /
รหัสสาขาวิชา

หลักสูตร

สังเขปหลักสูตร

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการพัฒนา กระบวนการพัฒนา ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
ชุมชน ศึกษาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม
ศึกษาและฝึกปฏิบัติดนตรีไทยประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
และต้องมีทักษะทางดนตรีไทย
เข้าใจในสุนทรียะและปรัชญาดนตรีไทยมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
ศึกษาและฝึกปฏิบัติดนตรีตะวันตกประเภทต่างๆ ได้ อย่าง
ถูกต้อง เข้าใจในสุนทรียะ และปรัชญาดนตรีตะวันตก มีเจต และต้องมีทักษะทางดนตรีตะวันตก
คติต่อวิชาชีพ

1.

การพัฒนาชุมชน
30103

ศศ.บ.4 ปี

2.

ดนตรีไทย
30203

ศล.บ.4 ปี

3.

ดุริยางคศิลป์
33910

ศล.บ.4 ปี

4.

นาฏศิลป์และการละคร
30803

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทยเรียนรู้
ศศ.บ. 4 ปี และฝึกปฏิบัติทางด้านนาฏศิลป์และการละคร การประดิษฐ์
ท่ารา และการแสดงต่าง ๆ

5.

นิติศาสตร์
30904

น.บ. 4 ปี

6.

ภาษาไทย
31203

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายแขนงต่างๆ จริยธรรมใน
วิชาชีพ จิตสานึกและความรับผิดชอบต่อบุคคล และสังคม

ศึกษาเรื่องรู้ลักษณะภาษาไทย การใช้ภาษาไทย วรรณกรรม
รวมทั้งภาษาศาสตร์ ภาษาถิ่น ภาษาต่างประเทศใน
ศศ.บ. 4 ปี
ภาษาไทย เพื่อนาไปใช้ในวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นที่ต้องการของ
สังคมและประชาคมอาเซียน
เน้นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ
วรรณคดีอังกฤษ การแปลภาษาอังกฤษ รวมถึงความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทาให้มีความรู้ลึกและรู้
ศศ.บ. 4 ปี รอบเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เพื่อนาไปประกอบอาชีพ เป็นครู/
อาจารย์หรือศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ(มีกิจกรรมเสริม
หลักสูตรค่ายภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ทั้งนี้ เป็นไปด้วย
ความสมัครใจของนักศึกษา)

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
และต้องมีทักษะทางนาฏศิลป์และ
การแสดง
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนกการ
เรียน โดยพิจารณาจากคะแนน
เฉลี่ยในรายวิชาภาษาอังกฤษ 4-5
เทอม และแฟ้มสะสมผลงาน
(Portfolio)

7.

ภาษาอังกฤษ
31403

8.

ภาษาอังกฤษธุรกิจ
31503

ศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในสายงานธุรกิจและฝึกปฏิบัติงาน ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
ศศ.บ. 4 ปี ในภาคอุตสาหกรรมบริการธุรกิ จการบิน และสายงานด้าน
อื่น ๆ ทางธุรกิจ เป็นต้น

9.

รัฐประศาสนศาสตร์
31616

การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐและเอกชน
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
นโยบายสาธารณะ องค์การและการจัดการ การบริหาร
รป.บ .4 ปี ทรัพยากรมนุษย์และเทคนิคการบริหาร เพื่อประโยชน์ต่อการ
บริหารพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและประเทศ

10.

ภูมิศาสตร์และ
ภูมิสารสนเทศ
33802

ศึกษาภูมิศาสตร์กายภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
วท.บ. 4 ปี การใช้ภูมิสารสนเทศ ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงสาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในตารางข้างต้น

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

721/1043

กลับหน้าสารบัญ
ลาดับ
ที่

11.

12.

13.

สาขาวิชา /
รหัสสาขาวิชา

พัฒนาสังคมเมือง
34003

การออกแบบ
34121

รัฐศาสตร์
33415

14.

ภาษาจีนธุรกิจ
33603

15.

บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์
33703

หลักสูตร

สังเขปหลักสูตร

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองที่มีประสิทธิภาพการวาง
ผังเมือง การขยายตัวเมือง และการบริหารโครงการและงาน
ศศ.บ. 4 ปี ภาครัฐให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและ
ประเทศ ควบคู่ไปกับการรักษามรดกท้องถิ่นและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบโฆษณาสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ กราฟิกดีไซน์และการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับการออกแบบนิเทศศิลป์
ศป.บ.4 ปี

ร.บ. 4 ปี

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
มีทักษะทางศิลปะและมีความคิด
สร้างสรรค์และต้องผ่านการทดสอบ
ด้านความรู้และด้านปฏิบัติขั้น
พื้นฐานตามมาตรฐานที่สาขาวิชา
และมหาวิทยาลัยฯกาหนด
ศึก ษาเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ การเมื องการปกครองของไทย และ ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
ต่ า งประเทศ รวมถึ ง การเมื อ งท้ อ งถิ่ น และการเมื อ งภาค
พลเมือง

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาจีน เพื่อใช้ในสายงานธุรกิจได้
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
อย่างถูกต้อง แม่นยา เรียนรู้วัฒนธรรมการดาเนินธุรกิจของ
ศศ.บ. 4 ปี
เจ้าของภาษา เพื่อช่วยในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น
ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
อาทิ การจัดระบบสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ การ
ศศ.บ. 4 ปี บริ ห ารจั ด การสารสนเทศดิ จิ ทั ล และอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
จัดการสารสนเทศ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงสาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในตารางข้างต้น

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

722/1043

กลับหน้าสารบัญ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลาดับที่

1.

2.

3.

4.

5.

6.

สาขาวิชา /
รหัสสาขาวิชา

เกษตรศาสตร์
10302

คณิตศาสตร์
10402

คหกรรมศาสตร์
10502

เคมี
10802

เทคโนโลยีสารสนเทศ
11302

ฟิสิกส์ประยุกต์
13802

หลักสูตร

วท.บ.
4 ปี

วท.บ.
4 ปี

วท.บ.
4 ปี

สังเขปหลักสูตร
ศึกษาความรู้พื้นฐานทางด้านการเกษตร เพื่อการพัฒนาการ
เกษตรในวิถีการพึ่งพาตนเองและเพิ่มคุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตร แนวทางการประกอบอาชีพ
- นักวิชาการเกษตรและนักส่งเสริมการเกษตร ในหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน
- ผูป้ ระกอบการเกษตรกรรม
- นักวิจัยด้านการเกษตรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ศึกษาหลักการคณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์ขั้นสูง ได้แก่
การวิเคราะห์และพิสูจน์ทฤษฎีทางตรรกศาสตร์ ระบบจานวน
จานวนจริง จานวนเชิงซ้อน พีชคณิต เรขาคณิต แคลคูลัส เพื่อ
ผลิตบุคลากรที่สามารถคิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบศึกษา
ค้นคว้าเพื่อแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และนาไปประยุกต์ใช้

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

ม.6 แผนการเรียนวิทย์ – คณิต,
ศิลป์-คานวณ,คณิต - อังกฤษ หรือสาย
อื่น ๆ ที่ใกล้เคียง
เกรดเฉลี่ยสะสม 2.25 ขึ้นไป

ศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ ศิลปะประดิษฐ์ผ้าและเครื่อง ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.
แต่ ง กาย บ้ า นและครอบครั ว เพื่ อ ผลิ ต บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ทางด้านคหกรรมศาสตร์โดยตรงและ
ความสามารถด้ า นการจั ด การ และการประกอบธุ ร กิ จ เกรดเฉลีย่ สะสม 2.00 ขึ้นไป
คหกรรมศาสตร์

วท.บ. 4 ปี

ศึกษาหลักการและทักษะปฏิบัติการด้านเคมี การใช้เครื่องมือ
ม.6 แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
วิเคราะห์ขั้นสูง และความพร้อมในวิชาชีพเคมี เพื่อผลิตบุคลากร เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
ทางด้านเคมี เช่น นักเคมี นักวิจัย ครูอาจารย์ พนักงานวิเคราะห์
และควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการและโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้ประกอบการด้านสารเคมีและเครื่องมือวิทยาศาสตร์

วท.บ. 4 ปี

ผลิตบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถวิเคราะห์ ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
ออกแบบและพั ฒ นาได้ ห ลายด้ า น เช่ น นั ก พั ฒ นาเว็ บ ไซต์ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน นักเขียนโปรแกรม ผู้พัฒนา
ซอฟต์แวร์ และผู้พัฒนาซอฟแวร์บนมือถือ ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
และเครื่องแม่ข่าย และสามารถประกอบอาชีพ ด้านบริการ ซึ่ ง
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วท.บ. 4 ปี

ศึกษาเนื้อหาทางวิชาฟิสิกส์ การประยุกต์ใช้ การทาปฏิบัติการ
การสร้างเครื่องมือ และทาวิจัยแบบบูรณาการเพื่อผลิตบุคลากร
ทีม่ ีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน

ม.6 แผนการเรียนวิทย์ – คณิต หรือ
เทียบเท่าทุกแผนการเรียน

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงสาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในตารางข้างต้น

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

723/1043

กลับหน้าสารบัญ
ลาดับที่

สาขาวิชา /
รหัสสาขาวิชา

หลักสูตร

สังเขปหลักสูตร

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

ศึกษาด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม
บนมือถือ การพัฒนาเว็บไซต์ การสร้างเกมคอมพิวเตอร์ การ
วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ และการพัฒนา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
7.
วท.บ. 4 ปี โปรแกรมประยุกต์ในด้านต่าง ๆ อาชีพที่สามารถประกอบได้
11502
หลังสาเร็จการศึกษา เช่น โปรแกรมเมอร์ นักวิชาการด้าน
คอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบ นักพัฒนาเว็บไซต์ นักพัฒนาเกม
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการแปรรูปอาหาร เทคนิคการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารรูปแบบใหม่ ๆ สืบสานภูมิปัญญา
วิทยาศาสตร์
ท้องถิ่นด้านอาหารโดยผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีในยุค 4.0
และเทคโนโลยีการ
แนวทางการประกอบอาชีพ
8.
วท.บ. 4 ปี
อาหาร
- ควบคุมการผลิต/คุณภาพสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
11802
อาหาร
- นักวิชาการ/นักวิจัยทางอาหารหรือใกล้เคียง
- เจ้าของธุรกิจด้านอาหาร
ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม มลพิษสิ่งแวดล้อม พลังงาน
กับสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความ
วิทยาศาสตร์และ
หมายเหตุ
:
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ขอสงวนสิ
ท
ธิ
ใ
์
นการเปลี
ย
่
นแปลงสาขาวิ
า และคุ
ณสมบั
ติเฉพาะของผูน้สผลกระทบสิ
มัครในตารางข้
างต้นอม
เคราะห์
และการประเมิ
่งแวดล้
9.
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วท.บ. 4 ปี ปลอดภัย ชการวิ
และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อผลิตบุคลากร
14002
ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการและปฏิบัติงานด้าน
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน

วท.บ. 4 ปี

ศึกษาด้านสัตวศาสตร์ พันธุศาสตร์ สุขศาสตร์สัตว์ โภชนศาสตร์
และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เพื่อผลิต
บุคลากรที่มีความสามารถและทักษะด้านสัตวศาสตร์
ที่ตอบสนองกับความต้องการของสังคม

ม.6 แผนการเรียนวิทย์ - คณิตหรือ
ปวช. สาขาเกี่ยวกับสัตวศาสตร์

วท.บ. 4 ปี

เพื่ อ ผลิ ต บุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถในด้ า นการจั ด การสถาน ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
บริการพยาบาล และการจัดการการบริบาลผู้สูงอายุ บุคลากร เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ทางด้านการจัดการสุขภาพที่สามารถเป็นนักวิชาการสารธารณ
สุข ทั้ ง ในหน่ ว ยงานของรั ฐ บาลและเอกชน เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ า
สถานบริ ก ารสุ ข ภาพ และประกอบอาชี พ อิ ส ระ ได้ แ ก่ ดู แ ล
ผู้สูงอายุ นักประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ

วท.บ. 4 ปี

ศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตรการวางแผนการจัดการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรโดยนาเทคโนโลยีมาผสมผสาน และ
ประยุกต์กับงานทางด้านการเกษตรอันจะนาไปสู่การพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่น โดยยึดหลักเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาสังคม
อย่างมีคุณธรรม

10.

11.

12.

สัตวศาสตร์
12402

เทคโนโลยีการจัดการ
สุขภาพ
12502

เทคโนโลยีการจัดการ
การเกษตร
12602

ม.6 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจาตัวที่เป็น
อันตราย เนื่องจากต้องปฏิบัติงานกับ
อาหารและเครื่องจักร

ม.6 แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงสาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในตารางข้างต้น

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
ลาดับที่

สาขาวิชา /
รหัสสาขาวิชา

13.

ชีววิทยา
12902

14.

วิทยาศาสตร์
เครื่องสาอาง
13402

15.

16.

คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
และมัลติมีเดีย
13702

วัสดุศาสตร์
13902

หลักสูตร

สังเขปหลักสูตร

วท.บ. 4 ปี

หลักสูตรเน้นการสร้างองค์ความรู้ที่ทันสมัย และกระตุ้นการคิด
วิเคราะห์เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาความรู้ในวิชาชีววิทยาไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง หลักสูตรมีความตรงกับงานเพื่อรองรับ
ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ
1) นักวิจัยในห้องปฏิบัติการของหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานเอกชน
2) บุคลากรทางการศึกษา
3) เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา
และจุลชีววิทยา ผู้ตรวจสอบควบคุมคุณภาพ

วท.บ. 4 ปี

ม.6 แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ที่ทันสมัยด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
สามารถบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อย่างสร้างสรรค์สู่ระดับสากล

วท.บ. 4 ปี

วท.บ. 4 ปี

ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเน้นการพัฒนาวิทยาการด้านแอนิเมชัน
และมั ล ติ มี เ ดี ย มีค วามสามารถท างานกั บ ผู้ อื่ นได้ รวมถึ ง การ
พั ฒ นาตนเองให้ เ ป็ น ผู้ น าทางด้ า นการจั ด การแอนิ เ มชั น และ
มั ล ติ มี เ ดี ย รวมถึ ง การมี จิ ต ส านึ ก และทั ศ นคติ ที่ ดี ในการ
สร้ า งสรรค์ ง านแอนิ เ มชั น และมั ล ติ มี เ ดี ย อาชี พ ที่ ส ามารถ
ประกอบได้ ห ลั ง ส าเร็ จ การศึ ก ษา ได้ แ ก่ นั ก แอนิ เ มชั น และ
มัลติมีเดีย นัก ออกแบบและพั ฒนาเว็บไซต์ นัก ออกแบบและ
พัฒนาเกม นักออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สื่อการ
ฝึกอบรมแบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ ผู้ผลิตงานด้านคอมพิวเตอร์
กราฟิก ผู้ ผลิตสื่อดิจิทัล ผู้ผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน นัก เขีย น
โปรแกรมด้านมัลติมีเดีย ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านแอนิเมชัน
และมัลติมีเดีย อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และวิทยากร ด้าน
แอนนิเมชันและมัลติมีเดีย
มุ่งเน้นผลิตบัณ ฑิตที่มีความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ด้ า นวั ส ดุ ศ าสตร์ แ ละเทคโนยี วั ส ดุ ที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง พอลิ เ มอร์
เซรามิก นาโนเทคโนโลยี โลหะ และวั สดุ เชิ งประกอบ เพื่ อ
รองรั บ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ที่ ค รบวงจรตั้ ง แต่ ก ระบวนการ
คัดเลือกวั ตถุดิบ การสังเคราะห์ กระบวนการผลิต การศึก ษา
คุณ สมบัติแ ละโครงสร้างของวั สดุ รวมถึ งการพัฒนาและการ
ประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ในด้านต่าง ๆ

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
ม.6 แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
และเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงสาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในตารางข้างต้น
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คณะวิทยาการจัดการ
ลาดับ
ที่
1.

สาขาวิชา /
รหัสสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์
41817

2.

การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
43303

3.

เศรษฐศาสตร์
43314

หลักสูตร

นศ.บ.4 ปี

ศึกษาเกี่ยวกับหลักและทฤษฎีการสื่อสารความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
สื่อมวลชน วิทยุและโทรทัศน์ การประชาสัมพันธ์และการถ่ายภาพ
การสื่อข่าว การเขียนข่าวหลักการโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
การผลิตวัสดุกราฟิก กรณีศึกษาและการวิจัย

ศศ.บ.4 ปี

ศึกษารายวิชาที่เกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมตลอดจน
ฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ตามเส้นทางท่องเที่ยวทั่วประเทศและ
ศึกษาดูงานโรงแรมชั้นนา รวมทั้งใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียม
ความพร้อมการเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ศ.บ. 4 ปี

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์ ทั้งในระดับ
จุลภาคและมหภาค และสามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและสังคม

4.

บัญชีบัณฑิต
43613

บช.บ.4 ปี

5.

การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
43705

บธ.บ.4 ปี

6.

การจัดการทั่วไป
43905

7.

การตลาด
44005

8.

การจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก
44105

สังเขปหลักสูตร

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
และต้องมีทักษะทางคณิตศาสตร์

ศึก ษาหลัก การและทฤษฎีที่เกี่ ย วข้องกั บกระบวนการในการจัดทา ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
บัญชี และงบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การตรวจสอบบัญชี และต้องมีทักษะทางคณิตศาสตร์
และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ภายใต้มาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี
ที่ ก าหนดโดยสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ตลอดจนประกาศ/ข้ อ บั ง คั บ ของ
หน่วยงานราชการและองค์กรวิชาชีพ
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
ศึกษาในรายวิชาด้านการบริหารธุรกิจ เน้นการจัดการทรัพยากร
มนุษย์เช่น การวางแผนและนโยบายทางด้านทรัพยากรมนุษย์ การ
สรรหาคัดเลือกการบริหารค่าตอบแทนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บธ.บ.4 ปี

ศึกษาในรายวิชาด้านการบริหารธุรกิจ เน้นวิชาการจัดการและการนา ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
วิทยาการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการดาเนินงานธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ

บธ.บ.4 ปี

ศึกษาในรายวิชาด้านการบริหารธุรกิจ เน้นทักษะทางการตลาดและ
ความรู้เกี่ยวกับระบบการตลาดสมัยใหม่ โดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ และตัดสินใจทางการตลาด

บธ.บ 4 ปี

ศึกษาในรายวิชาด้านการบริหารธุรกิจ เน้นการจัดการธุรกิจ ค้าปลีก ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
หลักการค้าปลีกสมัยใหม่ การจัดการขายในธุรกิจค้าปลีก การจัดการ
จัดซื้อในธุรกิจค้าปลีก การจัดการระบบปฏิบัติการหน้าร้านธุรกิจค้า
ปลี ก และการเรี ย นรู้ ภ าคปฏิ บั ติ ด้ า นการจั ด การธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ณ
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด(มหาชน) และบริษัท ในเครือ

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงสาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในตารางข้างต้น
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วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ลาดับ สาขาวิชา /
รหัส
ที่
สาขาวิชา

1.

2.

3.

4.

การจัดการธุรกิจ
สายการบิน
70105

การจัดการโลจิสติกส์
70202

การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์
70320

การสื่อสารผ่านสือ่ ใหม่
70503

หลักสูตร

สังเขปหลักสูตร

มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและการจัดการด้านธุรกิจสายการบิน มี
ความสามารถและทักษะด้านการจัดการธุรกิจสายการบิน มี
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ด้านธุรกิจสายการ
บธ.บ. 4 ปี
บิน มีความใฝ่รู้ มีความคิดเชิงวิเคราะห์ มีจิตสานึกด้านความ
ปลอดภัยและการบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ
หลักสูตรนี้เน้นศึกษาเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
การจัดการ การจัดหาคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง บรรจุภัณฑ์และ
การลาเลียงวัสดุ การกระจายสินค้า การขนส่งต่อเนื่องหลาย
วท.บ. 4 ปี
รูปแบบ ความปลอดภัย การจัดการคุณภาพ การบริการลูกค้า และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
เป็นต้น
หลักสูตรนี้เน้นศึกษาการรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ โดยมีการคิดวิเคราะห์และรักษาโรคทางการแพทย์แผน
ไทย ด้านเวชกรรมแผนไทย หัตถเวชกรรมแผนไทย เภสัชกรรม
พทป.บ.4ปี
แผนไทย และผดุงครรภ์แผนไทย มีการเทียบเคียงโรคทาง
การแพทย์แผนปัจจุบัน ผู้เรียนสามารถสอบใบประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์เพื่อนาไปประกอบอาชีพได้
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ ทั้ ง ภาคทฤษฏี แ ละภาคปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ
ทางด้ านสื่ อแบบปฏิสั มพันธ์ (Interactive Media) การออกแบบ
เว็ บ (Web Design) สื่ อ แบบผสม สื่ อ ทางโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่
(Mobile Media) รวมทั้ ง เทคโนโลยี บ นระบบออนไลน์ (Online
Technologies) การออกแบบบนระบบออนไลน์และเทคโนโลยี
( Online Design and Technology) ก า ร อ อ ก แ บ บ ก ร า ฟิ ก
ศศ.บ.4ปี
(Graphic Design) ประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ทฤษฏีสื่อ
และการสื่อ สาร (Media and Communication Theory) ดัง นั้ น
หลัก สูตรสาขาวิชานี้ จึงสามารถที่จ ะสร้างและพัฒนาบุคลากรที่
รองรับและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดฝีมือแรงงานและ
วิชาชีพ ด้านการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ในทุกรูปแบบ ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน

ปวช./ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผน
การเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงสาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในตารางข้างต้น
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ข้อมูล / รายละเอียดเพิ่มเติม
สาขาวิชาที่ต้องเตรียมอุปกรณ์สาหรับการทดสอบการปฏิบัติ
1. 52006 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (ระดับปริญญาตรี 5 ปี)
1.1 ดินสอ HB, 2B
1.2 ยางลบ
1.3 กระดานรองเขียน
1.4 กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ ขนาด A2
2. 21501 สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (ระดับปริญญาตรี 5ปี)
1.1 มหาวิทยาลัยเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้
3. 21901 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (ระดับปริญญาตรี 5 ปี)
3.1 ผ้านุ่ง 1 ผืน
4. 22101 สาขาวิชาพลศึกษา (ระดับปริญญาตรี 5 ปี)
4.1 ชุดกีฬา 1 ชุด
5. 30403 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (ระดับปริญญาตรี 4 ปี)
5.1 เตรียมปฏิบัติบทเพลงที่เลือก 1 บทเพลง
(พร้อมทั้งถ่ายเอกสารบทเพลงที่บรรเลง นามาให้คณะกรรมการจานวน 4 ชุด)
5.2 เตรียมปฏิบัติบันไดเสียงหรือบทเพลงจากคณะกรรมการทดสอบ
หมายเหตุ เครื่องมือที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้ ได้แก่ เปียโน ทูบา และเครื่องกลุ่ม Percussion
นอกเหนือจากนี้ผู้ทดสอบต้องนาเครื่องดนตรีมาเอง
6. 30203 สาขาวิชาดนตรีไทย (ระดับปริญญาตรี 4 ปี)
6.1 มหาวิทยาลัยเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้
7. 32610 สาขาวิชาการออกแบบ (ระดับปริญญาตรี 4 ปี)
7.1 ดินสอวาดภาพ
7.2 กระดานรองวาดภาพ
7.3 กระดาษวาดเขียน 80 ปอนด์ ขนาด A3
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8. 30803 สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร (ระดับปริญญาตรี 4 ปี)
8.1 ผ้านุ่ง 1 ผืน
9. 51802 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ระดับปริญญาตรี 4 ปี)
9.1 ดินสอ HB, 2B
9.2 ยางลบ
9.3 กระดานรองเขียน
9.4 กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ ขนาด A2
10. 13902 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย (ระดับปริญญาตรี 4 ปี)
10.1 ปากกาน้าเงิน
10.2 ดินสอ
10.3 ยางลบ
10.4 ไม้บรรทัด
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รับสมัครรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
ที่ตั้งมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 92 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตาบลประตูชัย
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 เบอร์โทร 035-241196,035-276555
คุณสมบัติเฉพาะ
1. คุณสมบัติทั่วไป/เงื่อนไขสาหรับผู้สมัคร ดังนี้
1.1 มีความต้องการจะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง
1.2 มีสัญชาติไทย หรือตามที่สาขาวิชากาหนดในหลักสูตร
1.3 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่นเมื่อเป็นนักศึกษา
1.4 ปัจจุบันเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความประพฤติดี และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
(GPAX) 5 ภาคเรี ยน หรือสาเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยให้พิจารณาจาก
คุณสมบัติเฉพาะ
1.5 สุขภาพแข็งแรงและเป็นผู้ที่ไม่มีโรคตามกฎ ก.ค. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2546)
2. คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จานวนและคุณสมบัติเฉพาะ
คณะ

มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

หลักสูตร

สาขาวิชา

การพัฒนาชุมชนและสังคม
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
ประวัติศาสตร์
สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา
ภาษาจีน
นิเทศศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตร์
ประยุกต์ศิลป์
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปะการแสดง
ดนตรีสากล
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
การปกครองท้องถิ่น

จานวน
(คน)
10
15
10
17
10
10
15
10
15
10
10
10
20
20

คุณสมบัติเฉพาะ
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า*
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า**
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ
*ผู้สมัครในสาขาวิชาศิลปะการแสดง คุณสมบัติเฉพาะ ม.ปลายหรือเทียบเท่าและมีความสามารถทางด้านการแสดง (นาฏศิลป์ไทย,นาฏศิลป์สากล,การแสดงละคร)
**ผู้สมัครในสาขาวิชาดนตรีสากล คุณสมบัติเฉพาะ ม.ปลายหรือเทียบเท่า 1. สามารถเล่นเครือ่ งดนตรีได้อย่างน้อย 1 ชิน้ หรือสามารถขับร้องเพลงได้ 2. สามารถบรรเลง
เครื่องดนตรีหรือขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ได้อย่างน้อย 1 เพลง
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คณะ

หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คหกรรมศาสตร์
เกษตรศาสตร์
เคมี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยา
เทคโนโลยีการผลิตพืช
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขศาสตร์
วิศวกรรมการจัดการ

จานวน
(คน)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมไฟฟ้า

คณะ

หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต

วิทยาการ
จัดการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

เศรษฐศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
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สาขาวิชา
การบัญชี
การท่องเที่ยว
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการ
การตลาด
ธุรกิจระหว่างประเทศ
การเป็นผูป้ ระกอบการ
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
การจัดการธุรกิจโรงแรม
(มีการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร)

10

คุณสมบัติเฉพาะ
ม.ปลายหรือเทียบเท่า
ม.ปลายหรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย (สายวิทย์-คณิต)
ม.ปลาย (สายวิทย์-คณิต)
ม.ปลายหรือเทียบเท่า, ปวช.
(ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา)

ม.ปลาย (สายวิทย์-คณิต) หรือ
ปวช. (สาขาวิชาไฟฟ้าหรืออื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง)

จานวน
(คน)
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10

ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า

10

ม.ปลาย หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ
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คณะ

หลักสูตร

สาขาวิชา

จานวน
(คน)

คุณสมบัติเฉพาะ

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยสมัยใหม่

วิทยาการ
จัดการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

1. เป็ น หลั ก สู ต ร ปริ ญ ญาตรี 4 ปี
หลักสูตรปฏิบัติการ
2. ค่าบารุงการศึกษาภาคเรียนละ
20,000 บาท บริษัทฯให้ทุนการศึกษา
70% นักศึกษาต้องชาระค่าบารุง
การศึกษา 30% (6,000 บาท)
3. ภาคการศึกษาที่ 1 กันยายนกุมภาพันธ์ (6 เดือน) และภาค
การศึกษาที่ 2 มีนาคม-สิงหาคม
(6เดือน)
4. แต่ละภาคการศึกษา แยกเป็นเรียน
ทฤษฎีที่มหาวิทยาลัย 3 เดือน และ
ปฏิบัติที่ร้าน 7-ELEVEN บริษัทซีพี
ออลล์ 3 เดือน
5. ระหว่างฝึกปฏิบัติการจะได้รับเบี้ย
เลี้ยงและสวัสดิการในการปฏิบัติงาน
เทียบเท่าพนักงานร้าน 7-ELEVEN
6. เงื่อนไขของการรับทุนการศึกษา
หากสาเร็จการศึกษาแล้วนักศึกษา
จะต้องปฏิบัติงานเป็นพนักงานใน
บริษัทซีพีออลล์ และบริษัทในเครือ
เป็นเวลา 2 ปี
7. หากไม่สาเร็จการศึกษาหรือพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา จะต้องใช้
ทุนการศึกษาเต็มจานวน

30

ม.ปลาย หรือเทียบเท่า

3. กาหนดการรับสมัคร
ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านระบบ TCAS และชาระเงินค่าสมัครตามจานวนสาขาวิชาที่เลือกสมัคร โดยชาระ
เงินผ่านระบบ Prompt Pay ที่ตู้ ATM, Mobile Banking และ Internet Banking โดยระบุเลขที่ใบแจ้งชาระเงิน
หรือใบแจ้งชาระเงินที่มี QR Code ระบุตัวผู้สมัครที่ Bank Branch หรือ Counter Service (ภายในเวลา 23.00 น.
ของวันที่ 29 เม.ย. 62) โดยเลือกได้สูงสุด 6 สาขาวิชา และระบุลาดับของแต่ละสาขาที่เลือกสมัคร ทั้งนี้ การเลือก
สาขาวิชากับการชาระเงินค่าสมัครแยกอิสระจากกัน แต่สามารถชาระเงินเพิ่มเพื่อเลือกสาขาเพิ่มได้ ซึ่งระบบอนุญาต
ให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลสาขาวิชาที่เลือกได้จนถึงเวลาปิดระบบ ทั้งนี้ กาหนดการรับสมัครให้เป็นไปตามกาหนดการของ
ทปอ.
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กลับหน้าสารบัญ
4. กาหนดการสอบคัดเลือก การตัดสินผลการสอบ
4.1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ผ่านระบบ TCAS หรือที่ www.aru.ac.th) 9 พฤษภาคม 2562
4.2. สอบสัมภาษณ์
12 พฤษภาคม 2562
4.3. ประกาศผลการคัดเลือกเป็นนักศึกษา (ผ่านระบบ TCAS หรือที่ www.aru.ac.th)
17 พฤษภาคม 2562
4.4. รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา
15 มิถุนายน 2562
4.5. เกณฑ์การตัดสินผลสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลั ย
แต่งตั้งเป็นผู้พิจารณา
หมายเหตุ
รายละเอียดการรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.aru.ac.th ได้ตงั้ แต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
เป็นต้นไป

5. ห้องสอบ/อาคารสอบสัมภาษณ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. ตามห้องที่กาหนด
คณะ

มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

หลักสูตร

สาขาวิชา
การพัฒนาชุมชนและสังคม
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
ประวัติศาสตร์
สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา
ภาษาจีน
นิเทศศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตร์
ประยุกต์ศิลป์
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปะการแสดง
ดนตรีสากล
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
การปกครองท้องถิ่น
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ห้องสอบ/อาคารสอบสัมภาษณ์
ห้อง 223 อาคารป่าตอง
(อาคาร 2)
ห้อง 123 อาคารฉะไกรน้อย (อาคาร 1)
ห้อง 122 อาคารฉะไกรน้อย (อาคาร 1)
ห้อง 113 อาคารฉะไกรน้อย (อาคาร 1)
ห้อง 213 อาคารป่าตอง
(อาคาร 2)
ห้อง 214 อาคารป่าตอง
(อาคาร 2)
ห้อง 222 อาคารป่าตอง
(อาคาร 2)
ห้อง 125 อาคารฉะไกรน้อย (อาคาร 1)
ห้อง 212 อาคารป่าตอง
(อาคาร 2)
ห้อง 224 อาคารป่าตอง
(อาคาร 2)
ห้อง 215 อาคารป่าตอง
(อาคาร 2)
ห้อง 216 อาคารป่าตอง
(อาคาร 2)
ห้อง 116B อาคารฉะไกรน้อย (อาคาร 1)
ห้อง 124 อาคารฉะไกรน้อย (อาคาร 1)
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คณะ

หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คหกรรมศาสตร์
เกษตรศาสตร์
เคมี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะ

สาขาวิชา

หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต
วิทยาการ
จัดการ
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต

ห้องสอบ/อาคารสอบสัมภาษณ์

ห้องประชุม 1
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จุลชีววิทยา
เทคโนโลยีการผลิตพืช
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขศาสตร์
วิศวกรรมการจัดการ
วิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชา
การบัญชี
การท่องเที่ยว
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการ
การตลาด
ธุรกิจระหว่างประเทศ
การเป็นผูป้ ระกอบการ
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยสมัยใหม่
การจัดการธุรกิจโรงแรม

ห้องสอบ/อาคารสอบสัมภาษณ์

ห้องอินทนิล 1
อาคารเจ้าพระยาโกษาธิบดี (อาคาร 41)

(มีการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร)

*****************
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

1
สาขาวิชาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
คณะครุศาสตร์
รหัสสาขา

สาขาวิชา

แผนรับ

15311100001 การศึกษาปฐมวัย

60

15311100002 คณิตศาสตร์

60

15311100003 เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

60

15311100004 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

60

15311100005 ภาษาอังกฤษ

60
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กลับหน้าสารบัญ

รายละเอียด/คุณสมบัติของผู้สมัคร

จานวนรับ

1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ตากว่
่ า 3.00
3. มีผลการทดสอบ O-NET
4. มีผลการทดสอบ GAT และ PAT 5
1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสายการเรียนวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คานวณ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ตากว่
่ า 2.00
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ตากว่
่ า 2.50
4. มีผลการทดสอบ O-NET
5. มีผลการทดสอบ 9 วิชาสามัญ / GAT / PAT 1 / PAT 5
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสายการเรียนวิทย์-คณิต
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ตากว่
่ า 2.00
3. มีผลการทดสอบ O-NET
4. มีผลการทดสอบ PAT 2 และ PAT 5
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสายการเรียนวิทย์-คณิต
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ตากว่
่ า 2.50
3. มีผลการทดสอบ O-NET
4. มีผลการทดสอบ 9 วิชาสามัญ / GAT / PAT 2 / PAT 5
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ตากว่
่ า 3.00
3. มีผลการทดสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ 50 คะแนนขึ้นไป
4. มีความรักและศรัทธาในอาชีพ และไม่เคยมีประวัติเป็นผู้มีบคุ ลิกภาพผิดปรกติอื่น อันจะเป็นอุปสรรและ
ก่อให้เกิดความเสียหายในการประกอบวิชาชีพ

735/1043

20

10

10

30

30

กลับหน้าสารบัญ

2
รหัสสาขา

สาขาวิชา

15311100007 ภาษาไทย

แผนรับ
60

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสสาขา
สาขาวิชา

รายละเอียด/คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ตากว่
่ า 2.50
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาไทยไม่ต่ากว่า 2.50
4. มีผลการทดสอบ O-NET วิชาภาษาไทย 60 คะแนนขึ้นไป

แผนรับ

15312100001 การพัฒนาชุมชน

30

15312100002
15312100003
15312100004
15312100005

40
40
40
40

จิตวิทยา (กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว)
จิตวิทยา (กลุ่มวิชาจิตวิทยาชุมชน)
จิตวิทยา (กลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
นิติศาสตร์

15312100006 ทัศนศิลป์

30

15312100007 ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร

30

15312100008 ภาษาอังกฤษ

75

15312100009 รัฐประศาสนศาสตร์

150

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

จานวนรับ

รายละเอียด/คุณสมบัติของผู้สมัคร

10

จานวนรับ

1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ตากว่
่ า 2.00
3. มีผลการทดสอบ O-NET

10
15
15
15
15

1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. มีผลการทดสอบ O-NET / GAT / PAT / 9 วิชาสามัญ
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. มีผลการทดสอบ O-NET / GAT / PAT / 9 วิชาสามัญ
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ตากว่
่ า 1.80
3. มีผลการทดสอบ O-NET / GAT / PAT / 9 วิชาสามัญ
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาไทยไม่ต่ากว่า 1.80
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ตากว่
่ า 1.75
3. มีผลการทดสอบ O-NET
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)

15
15
25
50
736/1043

กลับหน้าสารบัญ

3
รหัสสาขา

สาขาวิชา

แผนรับ

15312100010 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

40

15312100011 ศิลปะการแสดง

30

15312100012 ดุริยางคศิลป์

30

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสสาขา

สาขาวิชา

แผนรับ

15313100001 คหกรรมศาสตร์

60

15313100003 เทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

30

15313100004 เทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย)

30

15313100005 วิทยาการคอมพิวเตอร์

40

15313100006 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

40

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

รายละเอียด/คุณสมบัติของผู้สมัคร

จานวนรับ

1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. มีผลการทดสอบ O-NET / GAT / PAT / 9 วิชาสามัญ
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะการแสดง
3. ผู้สอบต้องเตรียมความสามารถมา 1 อย่าง เพื่อแสดงให้คณะกรรมการพิจารณาในวัน
สอบสัมภาษณ์
4. มีผลการทดสอบ O-NET
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้หนึ่งชิ้น หรือสามารถขับร้องเพลงได้
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
4. มีผลการทดสอบ O-NET / GAT / PAT / 9 วิชาสามัญ

รายละเอียด/คุณสมบัติของผู้สมัคร

15
10

10

จานวนรับ

1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ตากว่
่ า 2.00
3. มีผลการทดสอบ O-NET
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีผลการทดสอบ O-NET / GAT

20
13
13

1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีผลการทดสอบ O-NET / GAT / 9 วิชาสามัญ
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสายการเรียนวิทย์-คณิต
ศึกษาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต
2. ไม่มีปัญหาทางสายตาบอดสีรุนแรงทั้งสองข้าง

15
10
737/1043

กลับหน้าสารบัญ

4
รหัสสาขา

สาขาวิชา

แผนรับ

รายละเอียด/คุณสมบัติของผู้สมัคร
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00

จานวนรับ

4. มีผลการทดสอบ O-NET = 100 / GAT = 60
5. มีผลการทดสอบ PAT 1 = 60 และ PAT 2 = 60

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รหัสสาขา

สาขาวิชา

แผนรับ

15314100001 เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

30

15314100002 เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาสัตวศาสตร์

30

15314100003 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

30

15314100004 เทคโนโลยีภูมทิ ัศน์

40

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

รายละเอียด/คุณสมบัติของผู้สมัคร

จานวนรับ

1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสายการเรียนวิทย์-คณิต หรือ
ศิลป์-คานวณ
2. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายเกษตรศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ตากว่
่ า 2.00
4. มีผลการทดสอบ PAT 1 และ PAT 2
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสายการเรียนวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า หรืออยู่ใน
ดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. มีผลการทดสอบ O-NET / GAT
3. มีผลการทดสอบ PAT 1 และ PAT 2
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกสาขาวิชา
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ตากว่
่ า 2.00
3. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเกษตรศาสตร์ สายสถาปัตยกรรม
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 1.80

738/1043

5
5
5

20

กลับหน้าสารบัญ

5
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รหัสสาขา

สาขาวิชา

แผนรับ

รายละเอียด/คุณสมบัติของผู้สมัคร

จานวนรับ

15315100002 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

60

20

15315100004 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล

25

15315100005 เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

30

1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสาเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. มีผลการทดสอบ O-NET/ GAT
4. มีผลการทดสอบ PAT 2 และ PAT 3
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสาเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. มีผลการทดสอบ O-NET/ GAT / 9 วิชาสามัญ
4. มีผลการทดสอบ PAT 2 และ PAT 3
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสาเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ตากว่
่ า 1.80
3. มีผลการทดสอบ O-NET/ GAT / 9 วิชาสามัญ
4. มีผลการทดสอบ PAT 2 และ PAT 3

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
คณะวิทยาการจัดการ
รหัสสาขา

แผนรับ

รายละเอียด/คุณสมบัติของผู้สมัคร

จานวนรับ

สาขาวิชา

15316100001 การจัดการการท่องเที่ยว

30

15316100002 การจัดการทั่วไป

120

15316100004 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

100

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

10

4

1. เป็นสาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. มีผลการทดสอบ O-NET
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ตากว่
่ า 2.00
3. มีผลการทดสอบ O-NET
4. มีผลการทดสอบ PAT 1 / GAT

10
20
30

739/1043

กลับหน้าสารบัญ

6
รหัสสาขา

สาขาวิชา

แผนรับ

รายละเอียด/คุณสมบัติของผู้สมัคร

จานวนรับ

15316100005 บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร
15316100006 บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด
15316100007 บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

40
40
40

1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. มีผลการทดสอบ O-NET

10
10
10

15316100008 การบัญชี

80

30

15316100009 ธุรกิจดิจิทัล

40

1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ตากว่
่ า 2.00
3. มีผลการทดสอบ GAT / PAT 1
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. มีผลการทดสอบ GAT / PAT 1 / O-NET
4. รัก/สนใจ งานด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
5. มีสิ่งเหล่านี้เป็นของตนเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ: ธุรกิจออนไลน์ Chanel บน You Tube เพจ
หรือ Blog ความชานาญในการแคสเกม การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป เขียนโปรแกรม

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
รหัสสาขา

สาขาวิชา

แผนรับ

15318100001 สาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน

120

15318100002 สาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสุขศึกษาและ
การส่งเสริมสุขภาพ
15318100003 การจัดการสถานพยาบาล

35
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รายละเอียด/คุณสมบัติของผู้สมัคร

15

จานวนรับ

1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสายการเรียนวิทย์-คณิต
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีผลการทดสอบ O-NET
4. มีผลการทดสอบ GAT PAT 1 และ PAT 2
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีพนื้ ฐานทางวิทย์-คณิต ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ตากว่
่ า 2.00
3. มีผลการทดสอบ O-NET
4. มีผลการทดสอบ GAT PAT 1 และ PAT 2

20
5
5
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มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ทีต่ ้งั

เลขที่ 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)
คุณสมบัติดานความรู ตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา
จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 3.00
คุณสมบัติดานคุณลักษณะความเปนครู
(1) ไมเปนภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา
(2) มีรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคตอไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะปรากฏ
อาการเปนที่รังเกียจแกสังคม ติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
(3) มีความประพฤติเรียบรอย และมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
ก. เปนผูมีความรับผิดชอบตอภาระหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย
ข. เปนผูเ ลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
ดวยความบริสุทธิ์ใจ
ค. ไมเคยเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี ไมเคยมีประวัติและความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง
(4) คุณลักษณะทางจิต มีคุณลักษณะตอไปนี้
ก. มีความรัก และศรัทธาในอาชีพครู
ข. มีจิตใจมุงมั่นพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม
ค. ไมเคยมีประวัติเปนโรคจิต โรคประสาท
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
(1) สําหรับผูสมัครเขาศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร , สาขาวิชาเคมี, สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชา
ฟสิกส ตองเปนผูที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร
(2) สําหรับผูสมัครเขาศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร ตองเปนผูที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
สายวิทยาศาสตร หรือสายศิลปคํานวณ
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
2.1 ระดับ ปริญญาตรี 4 ป
คุณสมบัติดานความรู
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(1) ตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
(2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50
คุณสมบัติดานคุณลักษณะ
(1) ไมเปนภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา
(2) มีรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคตอไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะปรากฏ
อาการ เปนที่รังเกียจแกสังคม ติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
(3) มีความประพฤติเรียบรอย
2.2 ระดับ ปริญญาตรี 4 ป เทียบเขาศึกษา รับผูที่สําเร็จการศึกษา ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา ใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ (รวมระยะเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 2 ป)
คุณสมบัติดานความรู
(1) ตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษา ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา
(2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50
คุณสมบัติดานคุณลักษณะ
(1) ไมเปนภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา
(2) มีรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคตอไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะปรากฏ
อาการเปนที่รังเกียจแกสังคม ติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
(3) มีความประพฤติเรียบรอย
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
3.1 ระดับปริญญาตรี 4 ป
คุณสมบัติดานความรู
(1) ตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือผูที่สําเร็จการศึกษา ในระดับ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)ทุกสาขา และคุณสมบัติตามกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ
(2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50
คุณสมบัติดานคุณลักษณะ
(1) ไมเปนภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา
(2) มีรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคตอไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะปรากฏ
อาการ เปนที่รังเกียจแกสังคม ติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
(3) มีความประพฤติเรียบรอย
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
(1) สําหรับผูสมัครเขาศึกษา สาขาวิชาการจัดการงานชางและผังเมือง ตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ ปวช.ทุกสาขา และคุณสมบัติตามกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ
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3.2 ระดับ ปริญญาตรี 4 ป เทียบเขาศึกษา รับผูที่สําเร็จการศึกษา ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา ใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ (รวมระยะเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 2 ป)
คุณสมบัติดานความรู
(1) ตองเปนผูที่สําแร็จการระดับอนุปริญญาหรือ ป.วส. ทุกสาขา และคุณสมบัติตามกรรมการบริหารหลักสูตร
เห็นชอบ
(2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50
คุณสมบัติดานคุณลักษณะ
(1) ไมเปนภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา
(2) มีรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคตอไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะปรากฏ
อาการเปนที่รังเกียจแกสังคม ติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
(3) มีความประพฤติเรียบรอย
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
(1) สําหรับผูสมัครเขาศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีกอสรางและโยธา) และ สาขาวิชา
การจัดการงานชางและผังเมือง ตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. ชางกอสราง, ชางโยธา
,ชางเขียนแบบ, ชางสํารวจ, สถาปตยกรรม และคุณสมบัติตามกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ
(2) สําหรับผูสมัครเขาศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส) ตองเปนผูที่สําเร็จ
การศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. อิเล็กทรอนิกส, แมคคาทรอนิกส, ไฟฟา และคุณสมบัติตาม
กรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ
3.3 ระดับปริญญาตรี 2 ป ตอเนื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) รับผูที่สําเร็จการศึกษา
ในระดับอนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเทา ทางชางอุตสาหกรรม เทียบเขาศึกษา (รวมระยะเวลาในการศึกษา
ไมนอยกวา 2 ป)
คุณสมบัติดานความรู
(1) ตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา
(2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50
คุณสมบัติดานคุณลักษณะ
(1) ไมเปนภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา
(2) มีรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคตอไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะปรากฏ
อาการเปนที่รังเกียจแกสังคม ติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
(3) มีความประพฤติเรียบรอย
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
(1) สําหรับผูสมัครเขาศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการงานก อสราง (ตอเนื่อง) ตองเปนผูที่สําเร็ จ
การศึกษา ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา ทางดาน ชางกอสราง ชางโยธา สถาปตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวของ
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(2) สําหรับผูสมัครเขาศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ตอเนื่อง) ตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษาใน
ระดับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ป หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเทา ทุกสาขาวิชา
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต(ร.บ.) หลักสูตรนิเทศ
ศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) และ หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
4.1 ระดับปริญญาตรี 4 ป
คุณสมบัติดานความรู
(1) ตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
(2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50
คุณสมบัติดานคุณลักษณะ
(1) ไมเปนภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา
(2) มีรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคตอไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะปรากฏ
อาการเปนที่รังเกียจแกสังคม ติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
(3) มีความประพฤติเรียบรอย
4.2 ระดับปริญญาตรี 4 ป เทียบเขาศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต (บธ.บ.) รับผูที่สําเร็จการศึกษา ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของเทียบเขา
ศึกษา (รวมระยะเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 2 ป)
คุณสมบัติดานความรู
(1) ตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษาอยูในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา
(2 ) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50
คุณสมบัติดานคุณลักษณะ
(1) ไมเปนภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา
(2) มีรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคตอไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะปรากฏ
อาการเปนที่รังเกียจแกสังคม ติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
(3) มีความประพฤติเรียบรอย
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เกณฑการคัดเลือก
1. ผูที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทาจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
1.1 ใชคะแนน GAT และ PAT โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ในรอบ ดังนี้

-การสอบ GAT และ PAT ประจําป 2561 (กุมภาพันธ 2561) หรือ
-การสอบ GAT และ PAT ประจําป 2562 (กุมภาพันธ 2562)
1.2 จะใช ผ ลคะแนนสอบครั้ ง ที่ ดี ที่ สุ ด มาพิ จ ารณาการคั ด เลื อ ก ทั้ ง นี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคามจะ
ประสานงานขอรับผลคะแนนของผูสมัครจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) มาประมวลผลการ
คัดเลือก ผูสมัครไมตองยื่นคะแนน GAT และ PAT มายังมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1.3 เกณฑคะแนนและคาน้ําหนักที่ใชในการพิจารณาคัดเลือก ใชตามเกณฑแตละคณะที่รับเขาของมหาวิทยาลัย
กําหนด
2. ผูที่สําเร็จการศึกษา ในระดับอนุปริญญา (ปวส. ) หรือเทียบเทา
2.1 ใชผลการพิจารณาจากการสัมภาษณของคณะกรรมการสัมภาษณจากแตละสาขาที่เปดรับ
2.2 ผลการตัดสินของคณะกรรมการสัมภาษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามถือเปนทีส่ ิ้นสุด
องคประกอบวิชาและคาน้ําหนักของแตละคณะ/สาขาวิชา
คณะ/สาขาวิชา

คณะครุศาสตร
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
ปริญญาตรี 5 ป
1. สาขาวิชาภาษาไทย
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. สาขาวิชาคณิตศาสตร
4. สาขาวิชาเคมี
5. สาขาวิชาชีววิทยา
6. สาขาวิชาฟสิกส
7. สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร
9. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
10. สาขาวิชาสังคมศึกษา
11. สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
12. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอน
ภาษาไทย
13. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป
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รอยละคาน้ําหนัก
PAT 2
PAT 3
PAT 5
วิทยาศาสตร ความถนัดทาง ความถนัดทาง
วิศวกรรม
วิชาชีพครู

GAT
ความถนัด
ทั่วไป

PAT 1
คณิตศาสตร
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14 สาขาวิชาการประถมศึกษา
15. สาขาพลศึกษา
16. ดนตรีศึกษา
17 สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะ
แนว-คอมพิวเตอรศึกษา
18 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอรศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
ปริญญาตรี 4 ป
1.สาขาวิขาวิทยาศาสตรการกีฬา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
ปริญญาตรี 4 ป
1.สาขาวิขาการจัดการการกีฬา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
ปริญญาตรี 4 ป
1.สาขาวิชาเคมี
2.สาขาวิชาชีววิทยา
3.สาขาวิชาฟสิกส
4.สาขาวิชาคณิตศาสตร
5.สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
6.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
7.สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
8.สาขาวิชาสถิติศาสตรประยุกต
9.สาขาวิชาฟสิกสประยุกต
10. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
ปริญญาตรี 4 ป
1.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
2.สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
(กลุมวิชาการจัดการการผลิต)
3.สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
(กลุมวิชาการจัดการสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม)
4.สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
(กลุมวิชาการจัดการโลจิสติกส)
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5. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอาคาร
6. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
ปริญญาตรี 4 ป
1.สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา
2.สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต)
3.สาขาวิชาการจัดการงานชางและผังเมือง
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
ปริญญาตรี 4 ป เทียบเขา
1.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
2.สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
(กลุมวิชาการจัดการการผลิต)
3.สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
(กลุมวิชาการจัดการสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม)
4.สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
(กลุมวิชาการจัดการโลจิสติกส)
5. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอาคาร
6. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
ปริญญาตรี 4 ป เทียบเขา
1.สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา
2.สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต)
3.สาขาวิชาการจัดการงานชางและผังเมือง
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
ปริญญาตรี 4 ป
1.ภาษาไทย (แขนงภาษาไทยเพื่อการอาชีพ)
2.ภาษาไทย (แขนงภาษาและวรรณกรรมไทย)
3.ภาษาอังกฤษ
4.สารสนเทศศาสตร
5.นาฎศิลปและการละคร
6.ดนตรีสากล
7.ดนตรีเทคโนโลยี
8.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
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9.ภาษาจีน(ภาษาจีนเพื่องานอาชีพ)
10.ภาษาจีน(การสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาตางประเทศ 2+1+1)
11.สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
12.การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน
13.ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม
ศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
ปริญญาตรี 4 ป
1.สาขาวิชาศิลปกรรม
2.สาขาวิชาวิจิตรศิลป
คณะนิติศาสตร
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
ปริญญาตรี 4 ป
1.สาขาวิชานิติศาสตร
คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ปริญญาตรี
4 ป
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
ปริญญาตรี 4 ป
1. สาขาวิชารัฐศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
ปริญญาตรี 4 ป
1.สาขาวิชานิเทศศาสตร (แขนงการโฆษณาและ
การสื่อสารดิจิตอล)
2.สาขาวิชานิเทศศาสตร (แขนงประชาสัมพันธ
และการสื่อสารองคกร)
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
ปริญญาตรี 4 ป
1.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
ปริญญาตรี 4 ป
1.สาขาวิชาการบัญชี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
ปริญญาตรี 4 ป
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1.สาขาวิชาการตลาด
2.สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ
3.สาขาวิชาการจัดการ
4.สาขาวิชาบริหารการเงิน
5.สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย
6.สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
ปริญญาตรี 4 ป เทียบเขา
1.สาขาวิชาการบัญชี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
ปริญญาตรี 4 ป เทียบเขา
1.สาขาวิชาการตลาด
2.สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ
3.สาขาวิชาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
ปริญญาตรี 4 ป
1.เกษตรศาสตร (แขนงพืชศาสตร)
2.เกษตรศาสตร (แขนงการประมง)
3.เทคนิคการสัตวแพทยและการพยาบาลสัตว(แขนง
เทคนิคการสัตวแพทย)
4.เทคนิคการสัตวแพทยและการพยาบาลสัตว(แขนงการ
พยาบาลสัตว)

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
6. สาขาวิชาสัตวศาสตร
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร
8. สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
ปริญญาตรี 4 ป
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีมลั ติมเี ดียและแอนิเมชัน
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการ
สื่อสาร
4. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
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1. การสมัครเขาศึกษา
เริ่มสมัครไดตั้งแตวันที่ 17-29 เมษายน 2562 โดยใหผูสมัครบันทึกขอมูลการสมัครผานระบบ
ออนไลน ที่เวปไซต www.rmu.ac.th พรอมพิมพใบสมัครและชําระเงินคาสมัคร จํานวน 200 บาท
ผานธนาคารที่ระบุในใบสมัคร ภายในวันที่ 17-29 เมษายน 2562
2. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสัมภาษณทุกสาขาวิชา
ผูส มัครตรวจสอบรายชื่อผานระบบออนไลน ที่เวปไซต www.rmu.ac.th หรือ ที่สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
3. การสอบสัมภาษณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะทําการสอบสัมภาษณทุกสาขาวิชา วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
เวลา 09.00 – 12.00 น. สถานที่สอบ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยบัตรประจําตัวประชาชน
และ Portfolio แฟมสะสมงาน มาแสดงในวันสอบดวย
4. การประกาศผลสอบสัมภาษณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะประกาศรายชื่อผูสอบผานการสัมภาษณ วันที่ 14 พฤษภาคม
2562 โดยติดประกาศที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (ชั้น 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หรือ
ตรวจสอบผลการสอบผานระบบออนไลน ที่เวปไซต www.rmu.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5. ประกาศรายชื่อผูยืนยันการเขาศึกษาผานระบบ Clearing house ที่เวปไซต www.rmu.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

6. ผูผานการคัดเลือกชําระเงินยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาพิมพใบยืนยันการเข าศึ กษาที่เวปไซต www.rmu.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม นําไปชําระเงินผานธนาคารที่ระบุในใบยืนยันการเขาศึกษา ภายในวันที่ 21-24 พฤษภาคม
2562
7. การรายงานตัวสงหลักฐานการเขาศึกษา
นักศึกษาใหมทุกสาขาวิชาเขารับการรายงานตัว พรอมสงหลักฐานเอกสารตาง ๆ ที่ระบุไวทายประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และพิมพใบรายงานตัวเขาศึกษาที่เวปไซต www.rmu.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

750/1043

กลับหน้าสารบัญ
มหาสารคาม ภายในวั น ที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ
มหาสารคาม
9. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะจัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมทุกคน วันที่ 3-6
มิถุนายน 2562
10. เปดการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะเปดการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2562 ตั้งแต
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2562

(รองศาสตราจารยนิรุต ถึงนาค)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ทีต่ ้งั

133 ถนนเทศบาล3 ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา

คุณสมบัติเฉพาะ
คณะครุ ศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ต้องสําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่าทุกแผนการเรี ยน
มีความประพฤติเรี ยบร้อย
มีความรัก และศรัทธาในอาชีพครู
มีจิตใจมุ่งมัน่ พัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัวและสังคม
ไม่เคยมีประวัติเป็ นโรคจิต โรคประสาทขั้นรุ นแรง
ไม่เป็ นผูม้ ีบุคลิกภาคผิดปกติอื่นๆ อันจะเป็ นอุปสรรค และก่อให้เกิดความเสี ยหายในการประกอบอาชีพครู
หลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาพลศึ กษาและสุ ขศึ กษา ต้องมี สุขภาพร่ างกายและจิ ตใจที่ แข็งแรงสมบูรณ์ มีการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
8. หลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา ต้องมีเกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ รวม 6 ภาคเรี ยน
ไม่ต่าํ กว่า 2.00

คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์

1. หลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต ระดับปริ ญญาตรี 4 ปี ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาภาษามลายู,
สาขาวิชาสังคมศึกษา มีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้
1.1 ต้องสําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
1.2 มีความประพฤติเรี ยบร้อย
1.3 มีความรัก และศรัทธาในอาชีพครู
1.4 มีจิตใจมุ่งมัน่ พัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัวและสังคม
1.5 ไม่เคยมีประวัติเป็ นโรคจิต โรคประสาทขั้นรุ นแรง
1.6 ไม่เป็ นผูม้ ีบุคลิกภาคผิดปกติอื่นๆ อันจะเป็ นอุปสรรค และก่อให้เกิดความเสี ยหายในการประกอบอาชีพครู
2. หลักสู ตรอื่นๆ ได้แก่ ศิลปศาสตรบัณฑิต, ศิ ลปกรรมศาสตรบัณฑิต, รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต, รัฐศาสตรบัณฑิตและ
นิติศาสตรบัณฑิต ต้องสําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า หรื อสําเร็ จการศึกษาระดับ ปวช.
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คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการเกษตร
1. หลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต ระดับปริ ญญาตรี 4 ปี ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป, สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ , สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา มีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้
1.1 ต้องสําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิ ตศาสตร์
1.2 มีความประพฤติเรี ยบร้อย
1.3 มีความรัก และศรัทธาในอาชีพครู
1.4 มีจิตใจมุ่งมัน่ พัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัวและสังคม
1.5 ไม่เคยมีประวัติเป็ นโรคจิต โรคประสาทขั้นรุ นแรง
1.6 ไม่เป็ นผูม้ ีบุคลิกภาคผิดปกติอื่นๆ อันจะเป็ นอุปสรรค และก่อให้เกิดความเสี ยหายในการประกอบอาชีพครู
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ต้องมีเกรดเฉลี่ยวิชาเคมี รวมไม่ต่าํ กว่า 2.00
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ต้องสําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาย
วิทยาศาสตร์ – คณิ ตศาสตร์ หรื อ ปวช.สาขาวิชาเครื่ องกล ยานยนต์ เครื่ องมื อกลและซ่ อมบํารุ ง ไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิ กส์
เมคคาทรอนิกส์ การก่อสร้าง อุตสาหกรรม เทคโนโลยียางและพอลีเมอร์ เชื่อมโลหะ และช่างกลโรงงาน หรื อเทียบเท่า
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
4.1 ต้องสําเร็ จการศึ กษาระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิ ตศาสตร์ หรื อสายศิ ลป์ คํานวณ หรื อ
เรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ไม่นอ้ ยกว่า 10 หน่วยกิต
4.2 ต้อ งสํา เร็ จ การศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ (ปวช.) สาขาวิช าช่ า งไฟฟ้ ากํา ลัง ช่ า งอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์
โทรคมนาคม และสาขาแมคคาทรอนิกส์
5. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เที ยบโอน) ต้องสําเร็ จการศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ
ชั้นสูง(ปวส.) หรื อเทียบเท่า สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(เที ยบโอน) ต้องสําเร็ จการศึ กษาประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ
ชั้นสูง(ปวส.) หรื อเทียบเท่า สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
8. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอื่นๆ นอกเหนื อจากข้อที่ 1 – 7 ต้องสําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายวิทยาศาสตร์ – คณิ ตศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ
1. ระดับปริ ญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2. ระดับปริ ญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน ต้องสําเร็ จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรื อเทียบเท่า
3. หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาบัญชี (เทียบโอน) ต้องสําเร็ จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรื อเทียบเท่า
สาขาวิชาบัญชี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตร

สาขาวิชา

กลับหน้าสารบัญ

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑการพิจารณาคัดเลือก

คณะครุศาสตร
ครุศาสตรบัณฑิต
(ค.บ.)

การศึกษาปฐมวัย

1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม
นอยกวา 2.00
3. คะแนน O-NET คะแนน GAT และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)

การสอนอิสลามศึกษา

1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และจบ
ชั้นอิสลามศึกษาไมต่ํากวาชั้นอิสลามศึกษาตอนกลาง
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม
นอยกวา 2.00
3. คะแนน O-NET คะแนน GAT และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)

การประถมศึกษา

1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม
นอยกวา 2.00
3. คะแนน O-NET คะแนน GAT และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)

พลศึกษาและ
สุขศึกษา

1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน
ไมนอยกวา 2.00
3. คะแนน O-NET คะแนน GAT และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
4. มีสุขภาพรางกายและจิตใจที่แข็งแรง สมบูรณ
5. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม
นอยกวา 2.00
3. คะแนนเฉลี่ยภาษาอังกฤษ 6 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.00
4. คะแนน O-NET คะแนน GAT และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
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มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตร
สาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ครุศาสตรบัณฑิต
ภาษาไทย
(ค.บ.)
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ภาษามลายู
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษามลายู
(ศศ.บ.)
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี 4 ป
ภาษาจีน
ภาษาไทย
การพัฒนาชุมชน
สารสนเทศศาสตร
ภาษาอาหรับ
ศิลปบัณฑิต
ทัศนศิลปและการออกแบบ
(ศล.บ.)
(แขนงออกแบบทัศนศิลป)
ปริญญาตรี 4 ป
ทัศนศิลปและการออกแบบ
(แขนงออกแบบกราฟฟก)
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร
(รป.บ.)
ปริญญาตรี 4 ป
รัฐศาสตรบัณฑิต
(ร.บ.)
ปริญญาตรี 4 ป

การปกครองและกฏหมายมหาชน

นิตศิ าสตรบัณฑิต
(นศ.บ.)
ปริญญาตรี 4 ป

นิติศาสตร

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

กลับหน้าสารบัญ

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑการพิจารณาคัดเลือก
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
2. คะแนน O-NET คะแนน GAT และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)

1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
2. ใชคะแนน O-NET
3. สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใชคะแนน V-NET
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มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตร
สาขาวิชา
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร
วิทยาศาสตรทั่วไป
ครุศาสตรบัณฑิต
(ค.บ.)
คณิตศาสตร
คอมพิวเตอรศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วท.บ.)
ปริญญาตรี 4 ป

วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วท.บ.)
ปริญญาตรี 4 ป

กลับหน้าสารบัญ

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑการพิจารณาคัดเลือก
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา สาย
วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม
นอยกวา 2.00
3. คะแนน O-NET คะแนน GAT, PAT1 และ PAT5 (ความถนัดทาง
วิชาชีพครู)
4. เฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป เพิ่มเติม PAT2

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
2. คะแนน O-NET

เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร หรือ ปวช.สาขาเกษตรกรรม ชางอุตสาหกรรม และชาง
ยนตทุกสาขาวิชา หรือ สาขาที่เกี่ยวของ
2. คะแนน O-NET สําหรับระดับ ปวช. ใชคะแนน V-NET

ฟสิกส

1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
2. คะแนน O-NET

เคมี

1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน
เฉพาะวิชาเคมีไมนอยกวา 2.00
3. คะแนน O-NET

ชีววิทยา
จุลชีววิทยา
เกษตรศาสตร
สัตวศาสตร

1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
2. คะแนน O-NET
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
2. ใชคะแนน O-NET
3. สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใชคะแนน V-NET

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาศาสตร (แขนงวิทยาศาตรและเทคโนโลยีการ คณิตศาสตร
อาหาร)
2. คะแนน O-NET
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
(แขนงวิทยาศาสตรอาหารฮาลาล)
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กลับหน้าสารบัญ

สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑการพิจารณาคัดเลือก
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาศาสตร คณิตศาสตรหรือ ศิลป - คณิตศาสตร หรือเรียนคณิตศาสตรไมนอยกวา
10 หนวยกิต
2. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาชาง
ไฟฟากําลัง ชางอิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม และสาขาแมคคาทรอนิกส
3. คะแนน O-NET
4. สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใชคะแนน V-NET

วิทยาการคอมพิวเตอร
(เทียบโอน)

1. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเทา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ใชคะแนน V-NET
3. ใชวิธีการเทียบโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วา
ดวยการเทียบโอนผลการเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
2. ใชคะแนน O-NET
3. สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใชคะแนน V-NET

เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน)

1. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเทา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และสาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ
2. ใชคะแนน V-NET
3. ใชวิธีการเทียบโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วา
ดวยการเทียบโอนผลการเรียน

วิทยาการธุรกิจสุขภาพ

1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
2. คะแนน O-NET

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วท.บ.)
ปริญญาตรี 4 ป

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตร
คณะวิทยาการจัดการ
นิเทศศาสตรบัณฑิต
(นศ.บ.)
ปริญญาตรี 4 ป
บริหารธุรกิจบัณฑิต
(บธ.บ.)
ปริญญาตรี 4 ป

สาขาวิชา
นิเทศศาสตร
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และสื่อดิจิทัล
การตลาด
การจัดการ
คอมพิวเตอรธรุ กิจ
การตลาด (เทียบโอน)
การจัดการ (เทียบโอน)
คอมพิวเตอรธรุ กิจ (เทียบโอน)

บริหารธุรกิจบัณฑิต
(บธ.บ.)
ปริญญาตรี 4 ป

บัญชีบัญฑิต
(บช.บ.)
ปริญญาตรี 4 ป

กลับหน้าสารบัญ

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑการพิจารณาคัดเลือก
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
2. ใชคะแนน O-NET
3. สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใชคะแนน V-NET

1. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเทาสาขาวิชาอื่นๆทุกสาขา
2. ใชคะแนน V-NET
3. ใชวิธีการเทียบโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วา
ดวยการเทียบโอนผลการเรียน

เศรษฐศาสตรธุรกิจ
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
2. ใชคะแนน O-NET
การจัดการธุรกิจทองเที่ยว
3. สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใชคะแนน V-NET
การเงินการธนาคาร
ธรุกิจระหวางประเทศ
การจัดการการคาธุรกิจสมัยใหม
การจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม
บัญชี

บัญชี (เทียบโอน)

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

1. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเทาสาขาวิชาบัญชี
2. ใชคะแนน V-NET
3. ใชวิธีการเทียบโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วา
ดวยการเทียบโอนผลการเรียน

758/1043

กลับหน้าสารบัญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งอยู่เลขที่ 41 หมู่ที่ 5 ตําบลท่าช้าง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 6 กิโลเมตร บริเวณสามแยกเขาไร่ยา
ด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัยติดกับถนนรักศักดิ์ชมูล อีกด้านหนึ่งติดกับถนนสุขุมวิท มีเนื้อที่ 720 ไร่ 3 งาน

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rbru.ac.th/
คุณสมบัติเฉพาะรอบ 3
สาขาวิชา
การจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การเงินการธนาคาร
การเงินการธนาคาร 3 ปีครึ่ง
การบัญชี
การท่องเที่ยว
เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

คุณสมบัติ
คณะวิทยาการจัดการ
กําลังศึกษาอยู่ หรือสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า ปวช.
กําลังศึกษาอยู่ หรือสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า ปวช.
กําลังศึกษาอยู่ หรือสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า ปวช.
กําลังศึกษาอยู่ หรือสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า ปวช.
กําลังศึกษาอยู่ หรือสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า ปวช.
กําลังศึกษาอยู่ หรือสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า ปวช.
กําลังศึกษาอยู่ หรือสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า ปวช.
กําลังศึกษาอยู่ หรือสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า ปวช. และจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00
กําลังศึกษาอยู่ หรือสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า ปวช.

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

759/1043

กลับหน้าสารบัญ

การสื่อสารบูรณาการ

การสื่อสารมวลชน

นิเทศศาสตร์ (สองภาษา)

คณะนิเทศศาสตร์
- กําลังศึกษาอยู่หรือสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- มีผลการเรียนไม่ต่ํากว่า 2.00
- คะแนนที่ต้องใช้ยื่นประกอบการสัมภาษณ์ (1) ONET (2) GAT (3) PAT 6 (4) 9 วิชาสามัญ
ประกอบไปด้วย วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ
- กําลังศึกษาอยู่หรือสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- มีผลการเรียนไม่ต่ํากว่า 2.00
- คะแนนที่ต้องใช้ยื่นประกอบการสัมภาษณ์ (1) ONET (2) GAT (3) PAT 6 (4) 9 วิชาสามัญ
ประกอบไปด้วย วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ
- กําลังศึกษาอยู่หรือสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- มีผลการเรียนไม่ต่ํากว่า 2.00
- คะแนนที่ต้องใช้ยื่นประกอบการสัมภาษณ์ (1) ONET (2) GAT (3) PAT 6 (4) 9 วิชาสามัญ
ประกอบไปด้วย วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ
คณะนิติศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต

- จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- คะแนน O-NET (มี 5 วิชา คะแนนเต็มวิชาละ 100 คะแนน)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.๔ปี)
สาขาวิชาที่ขอรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ ปวช.หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
สาขาวิชาที่ไม่ขอรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคา
กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
ทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
และสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ เทียบเท่า
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การพัฒนาชุมชน

- กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- หากมีประสบการณ์ทํากิจกรรมจิตอาสาหรือการพัฒนาชุมชนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีคณ
ุ สมบัติอนื่ ครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ดนตรี
- กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- มีผลการเรียนไม่ต่ํากว่า 2.00 ( 5 ภาคเรียน)
รัฐประศาสนศาสตร์
- กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- มีผลการเรียนไม่ต่ํากว่า 2.25 ( 5 ภาคเรียน)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
- กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- มีผลการเรียนไม่ต่ํากว่า 2.50 ( 5 ภาคเรียน)
- มีความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐานเป็นอย่างดี
ภาษาไทย
- กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- มีผลการเรียนไม่ต่ํากว่า 2.50 ( 5 ภาคเรียน)
- มีความสามารถพิเศษหรือเชี่ยวชาญทักษะด้านภาษาไทยด้านใดด้านหนึ่ง
(วัดทักษะด้วยการสอบสัมภาษณ์)
ภาษาจีน
- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- มีผลการเรียนรวมไม่ต่ํากว่า 2.25 ( 5 ภาคเรียน)
- ต้องผ่านการสัมภาษณ์ด้วยคะแนน 60 คะแนนขึ้นไป
- มีความประพฤติเรียบร้อย
ทัศนศิลป์
- กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- มีผลการเรียนไม่ต่ํากว่า 1.80 ( 5 ภาคเรียน)
- มีแฟ้มสะสมผลงานศิลปะ (Portfolio) ที่มีจาํ นวนชิ้นงานไม่น้อยกว่า 5 ชิน้ งาน
รัฐศาสตร์
- กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- มีผลการเรียนไม่ต่ํากว่า 2.80 ( 5 ภาคเรียน)
- มี Portfolio โครงการหรือกิจกรรมจิตสาธารณะ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
- กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
- มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเกษตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ - กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
อาหาร
เทียบเท่า
- มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เทคโนโลยีการเกษตร
- กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
- มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา - กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
- มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
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อัญมณีศาสตร์
ออกแบบผลิตภัณฑ์
การออกแบบ
- แขนงวิขาออกแบบกราฟิก
- แขนงวิชาออกแบบ
เครื่องประดับและเครื่องแต่งกาย
สถิติประยุกต์

คหกรรมศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม
เคมี

จุลชีววิทยา

ชีววิทยา

คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

กําลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต หรือศิลป์-คํานวณ
- กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต หรือศิลป์-คํานวณ (ต่อ)
- มีผลการเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
- มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์หรือสถิติในระดับเบื้องต้นจากการสอบสัมภาษณ์
คะแนนที่ต้องใช้ยื่นประกอบการสอบสัมภาษณ์ คะแนน O-NET
- สําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต หรือศิลป์-คํานวณ
- กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต หรือศิลป์-คํานวณ
- มีผลการเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
- คะแนนที่ต้องใช้ยื่นประกอบการสอบสัมภาษณ์ คะแนน O-NET
- สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต
- กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต
- มีผลการเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
- คะแนนที่ต้องใช้ยื่นประกอบการสอบสัมภาษณ์ คะแนน O-NET
- สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต
- กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต
- มีผลการเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
- มีความรู้ทางเคมีในระดับดีจากการสอบสัมภาษณ์
- คะแนนที่ต้องใช้ยื่นประกอบการสอบสัมภาษณ์ คะแนน O-NET
- สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต
- กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต
- มีผลการเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
- มีความรู้ทางชีววิทยาหรือจุลชีววิทยาในระดับดีจากการสอบสัมภาษณ์
- คะแนนที่ต้องใช้ยื่นประกอบการสอบสัมภาษณ์ คะแนน O-NET
- สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต
- กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต
- มีผลการเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
- มีความรู้ทางชีววิทยาในระดับดีจากการสอบสัมภาษณ์
คะแนนที่ต้องใช้ยื่นประกอบการสอบสัมภาษณ์ คะแนน O-NET
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คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์

ภูมิสารสนเทศ

- กําลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- มีผลการเรียนไม่ต่ํากว่า 2.00 ( 6 ภาคเรียน)
- สามารถรับจํานวนที่เกินแผนรับได้ทั้งหมด
- จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในแผนการเรียนวิทย์-คณิต,
ศิลป์-คํานวณ หรือคอมพิวเตอร์ หรือ
- จบการศึกษาระดับ ปวช. ในแผนกคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออิเล็กทรอนิกส์
- มีผลการเรียน GPA ไม่ต่ํากว่า 2.00 ( 6 ภาคเรียน)
- กําลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
คณะครุศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

- จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- มีผลการเรียนไม่ต่ํากว่า 2.50 ( 6 ภาคเรียน)
- มีผลคะแนน PAT 5
- มีผลคะแนน GAT
- มีผลคะแนน ONET
- มีผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ประกอบด้วย วิชาภาษาไทย, วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคม
ศึกษา
การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ - จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- ต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมทั้งทางสุขภาพกายและจิตใจ
- ต้องเป็นผู้ที่มคี วามรู้ทางด้านวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
- มีผลการเรียนไม่ต่ํากว่า 2.50 ( 6 ภาคเรียน)
- มีผลคะแนน PAT 5
- มีผลคะแนน GAT
- มีผลคะแนน ONET
- มีผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ประกอบด้วย วิชาภาษาอังกฤษ
พลศึกษา
- จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- มีผลการเรียนไม่ต่ํากว่า 2.50 ( 6 ภาคเรียน)
- มีผลคะแนน PAT 5
- มีผลคะแนน GAT
- มีผลคะแนน ONET
- มีผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ประกอบด้วย วิชาภาษาอังกฤษ, วิชาภาษาไทย และวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
สังคมศึกษา
- จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- มีผลการเรียนไม่ต่ํากว่า 2.00 ( 6 ภาคเรียน)
- มีผลคะแนน PAT 5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
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ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คอมพิวเตอร์ศึกษา

คณิตศาสตร์

เคมี

ฟิสิกส์

- จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- มีผลการเรียนไม่ต่ํากว่า 2.50 ( 6 ภาคเรียน)
- มีผลคะแนน PAT 5
- มีผลคะแนน GAT
- มีผลคะแนน ONET
- มีผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ประกอบด้วย วิชาภาษาไทย, วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคม
ศึกษา
- จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- มีผลการเรียนไม่ต่ํากว่า 2.50 ( 5 ภาคเรียน)
- มีผลคะแนน PAT 5
- มีผลคะแนน GAT
- มีผลคะแนน ONET
- มีผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ประกอบด้วย วิชาภาษาไทย, วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคม
ศึกษา
- กําลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- มีผลการเรียนไม่ต่ํากว่า 2.50 ( 6 ภาคเรียน)
- มีผลคะแนน PAT 5
- มีผลคะแนน GAT
- จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (แผนการเรียนวิทย์-คณิต และ
ศิลป์-คํานวณ)
- มีผลการเรียนไม่ต่ํากว่า 2.50 ( 6 ภาคเรียน)
- มีผลคะแนน PAT 5
- มีผลคะแนน ONET
- จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- มีผลการเรียนไม่ต่ํากว่า 2.50 ( 6 ภาคเรียน)
- มีผลคะแนน PAT 5
- มีผลคะแนน GAT
- มีผลคะแนน ONET
- มีผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ประกอบด้วย วิชาเคมี, วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ 1
- จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- มีผลการเรียนไม่ต่ํากว่า 2.50 ( 6 ภาคเรียน)
- มีผลคะแนน PAT 5
- มีผลคะแนน GAT
- มีผลคะแนน ONET
- มีผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ประกอบด้วย วิชาฟิสิกส์ และวิชาคณิตศาสตร์ 1
รายละเอียดนอกจากนีศ้ ึกษาเพิม่ เติมได้ ทเี่ ว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
https://www.rbru.ac.th
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ทีตัง
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตําบลเขารู ปช้าง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ าเป็ นนักศึกษาตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่ าด้ วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หมวด 2 การรับเข้ าศึกษา
1. ไม่เคยเป็ นผูม้ ีความประพฤติเสี ยหายร้ายแรง
2. ไม่เคยเป็ นคนวิกลจริ ตและไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรงหรื อโรคอื1นซึ1 งสังคมรังเกียจ
3. ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที1สุดให้จาํ คุก เว้นแต่ในกรณี ที1โทษนั:นเกิดจากความผิด
อันได้กระทําโดยประมาท หรื อความผิดอันเป็ นลหุ โทษ
4. ไม่เคยถูกคัดชื1อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินยั
5. มีคุณสมบัติอื1นตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยและหรื อหลักสู ตรสาขาวิชาที1สมัครเข้าศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะคณะครุ ศาสตร์
1. คุณสมบัติด้านคุณลักษณะความเป็ นครู
1. เป็ นผูม้ ีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที1ที1ได้รับมอบหมายเป็ นอย่างดี
2. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็ นโรคต่อไปนี: คือ โรคเรื: อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างใน
ระยะปรากฏอาการเป็ นที1รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุ ราเรื: อรัง
3. มีความประพฤติเรี ยบร้อย
4. เป็ นผูเ้ ลื1อมใสในศาสนา และสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย อันมี
พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข ด้วยความบริ สุทธิ@ใจ
5. ไม่เคยเป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื1 อมเสี ยอย่างร้ายแรง
2. คุณลักษณะทางจิตใจ
1. มีความรัก และศรัทธาในอาชีพครู
2. ไม่เคยมีประวัติเป็ นโรคจิต โรคประสาทขั:นรุ นแรง
3. ไม่เป็ นผูม้ ีบุคลิกภาพผิดปกติอื1น ๆ อันเป็ นอุปสรรคและก่อให้เกิดความเสี ยหายในการ
ประกอบอาชีพครู
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หลักฐานทีนํามาวันสอบสั มภาษณ์
1. บัตรประชาชน
2. ใบแสดงผลการเรี ยน
3. วุฒิบตั ร/เกียรติบตั ร (ถ้ามี)
4. แฟ้ มสะสมผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี)
การแต่ งกาย : ชุดนักเรี ยนโรงเรี ยนเดิม
สถานทีสอบสั มภาษณ์ : ดูจากเว็บไซต์ http://regis.skru.ac.th
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
คณะครุ ศาสตร์ /สาขาวิชาภาษาไทย
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
2. ผูส้ มัครวุฒิ ม. 6 ใช้คะแนน GPAX , ONET, GAT, PAT5, วิชาสามัญ(ภาษาไทย)
3. ผูส้ มัครวุฒิ ปวช./เทียบเท่า ใช้คะแนน GPAX , VNET
คณะครุ ศาสตร์ /สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
2. ผูส้ มัครวุฒิ ม. 6 ใช้คะแนน GPAX , ONET, GAT, PAT5, วิชาสามัญ(ภาษาอังกฤษ)
3. ผูส้ มัครวุฒิ ปวช./เทียบเท่า ใช้คะแนน GPAX , VNET
คณะครุ ศาสตร์ /สาขาวิชาสั งคมศึกษา
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
2. ผูส้ มัครวุฒิ ม. 6 ใช้คะแนน GPAX , ONET, GAT, PAT5, วิชาสามัญ(ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคม,
คณิ ต 1, หรื อ คณิ ต2)
3. ผูส้ มัครวุฒิ ปวช./เทียบเท่า ใช้คะแนน GPAX , VNET
คณะครุ ศาสตร์ /สาขาวิชาสั งคมศึกษา (เรี ยน จ.สตูล)
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
2. ผูส้ มัครวุฒิ ม. 6 ใช้คะแนน GPAX , ONET, GAT, PAT5, วิชาสามัญ(ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคม,
คณิ ต 1, หรื อ คณิ ต2)
3. ผูส้ มัครวุฒิ ปวช./เทียบเท่า ใช้คะแนน GPAX , VNET

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

766/1043

กลับหน้าสารบัญ
คณะครุ ศาสตร์ /สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิ ต, สายคณิ ต-อังกฤษ หรื อสายวิชาที1เรี ยน
คณิ ตศาสตร์ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 12หน่วยกิต
2. มีคะแนน GPAX , ONET , GAT, PAT5, วิชาสามัญ(คณิ ต 1)
คณะครุ ศาสตร์ /สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทวไป
ั
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิ ต
2. มีคะแนน GPAX , ONET , GAT, PAT2, PAT5, วิชาสามัญ(ภาษาอังกฤษ, คณิ ต1, ฟิ สิ กส์, เคมี,
ชีววิทยา)
คณะครุ ศาสตร์ /สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
2. ผูส้ มัครวุฒิ ม. 6 ใช้คะแนน GPAX , ONET, GAT, PAT5, วิชาสามัญ(ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคม)
3. ผูส้ มัครวุฒิ ปวช./เทียบเท่า ใช้คะแนน GPAX , VNET
คณะครุ ศาสตร์ /สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
2. ผูส้ มัครวุฒิ ม. 6 ใช้คะแนน GPAX , ONET, GAT, PAT5, วิชาสามัญ(ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ)
3. ผูส้ มัครวุฒิ ปวช./เทียบเท่า ใช้คะแนน GPAX , VNET
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ /สาขาวิชาภาษาไทย
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน GPAX, ONET หรื อ VNET
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ /สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า และมีเกรดเฉลี1ยกลุ่มทักษะทาง
ภาษาอังกฤษไม่ต1าํ กว่า 2.50
2. ใช้คะแนน GPAX, ONET หรื อ VNET
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ /สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือธุรกิจบริการ
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน GPAX, ONET หรื อ VNET
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คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ /สาขาวิชาการพัฒนาชุ มชน
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน GPAX, ONET หรื อ VNET
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ /สาขาวิชาสวัสดิการสั งคม
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน GPAX, ONET หรื อ VNET
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ /สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิ ต, สายศิลป์ -คํานวณ
2. ใช้คะแนน GPAX, ONET หรื อ VNET
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ /สาขาวิชารั ฐประศาสนศาสตร์
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน GPAX, ONET หรื อ VNET
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี/สาขาวิชาฟิ สิ กส์
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิ ต
2. ใช้คะแนน GPAX, ONET
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี/สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิ ต
2. ใช้คะแนน GPAX, ONET
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี/สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน GPAX, ONET หรื อ VNET

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี/สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิ ต, สําเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) อุตสาหกรรมยาง
2. ใช้คะแนน GPAX, ONET หรื อ VNET
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คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี/สาขาวิชาชี ววิทยา
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิ ต
2. ใช้คะแนน GPAX, ONET
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี/สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, สําเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
(อาหารและโภชนาการ หรื อสาขาอื1นที1เกี1ยวข้อง)
2. ใช้คะแนน GPAX, ONET หรื อ VNET
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี/สาขาวิชาจุลชี ววิทยาประยุกต์
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิ ต
2. ใช้คะแนน GPAX, ONET
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี/สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิ ต
2. ใช้คะแนน GPAX, ONET
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี/สาขาวิชาเคมี
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิ ต
2. ใช้คะแนน GPAX, ONET
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี/สาขาวิชาการจัดการสิ งแวดล้ อม
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิ ต
2. ใช้คะแนน GPAX, ONET
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี/สาขาวิชาสาธารณสุ ขชุ มชน
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิ ต
2. ใช้คะแนน GPAX, ONET
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพและสปา
1. สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ – คณิ ตศาสตร์ , แผนการเรี ยน
ศิลป์ -คํานวณ
2. ใช้คะแนน GPAX, ONET
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กลับหน้าสารบัญ
คณะวิทยาการจัดการ/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน GPAX, ONET หรื อ VNET
คณะวิทยาการจัดการ/สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน GPAX, ONET หรื อ VNET
คณะวิทยาการจัดการ/สาขาวิชาการตลาด
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน GPAX, ONET หรื อ VNET
คณะวิทยาการจัดการ/สาขาวิชาการจัดการ
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน GPAX, ONET หรื อ VNET
คณะวิทยาการจัดการ/สาขาวิชาการจัดการท่ องเทียว
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน GPAX, ONET หรื อ VNET
คณะวิทยาการจัดการ/สาขาวิชานิเทศศาสตร์
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน GPAX, ONET หรื อ VNET
คณะวิทยาการจัดการ/สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิ ต, คณิ ต-อังกฤษ และสายวิชาที1เรี ยน
คณิ ตศาสตร์ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
2. ใช้คะแนน GPAX, ONET หรื อ VNET
คณะวิทยาการจัดการ/สาขาวิชาการบัญชี
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
2. ผูส้ มัครวุฒิ ม. 6 ใช้คะแนน GPAX, ONET, วิชาสามัญ(ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ,คณิ ต1 หรื อ คณิ ต2)
3. ผูส้ มัครวุฒิ ปวช./เทียบเท่า ใช้คะแนน VNET
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กลับหน้าสารบัญ
คณะวิทยาการจัดการ/สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้ า
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน GPAX, ONET หรื อ VNET
คณะเทคโนโลยีการเกษตร/สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิ ต, สําเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) เกษตรกรรม หรื อสาขาที1เกี1ยวข้อง
2. ผูส้ มัครวุฒิ ม. 6 ใช้คะแนน GPAX, ONET
3. ผูส้ มัครวุฒิ ปวช./เทียบเท่า ใช้คะแนน GPAX, VNET
คณะเทคโนโลยีการเกษตร/สาขาวิชาการเพาะเลียงสั ตว์ นํา
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิ ต, สําเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ประมงหรื อสาขาที1เกี1ยวข้อง
2. ผูส้ มัครวุฒิ ม. 6 ใช้คะแนน GPAX , ONET
3. ผูส้ มัครวุฒิ ปวช./เทียบเท่า ใช้คะแนน GPAX , VNET
คณะเทคโนโลยีการเกษตร/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิ ต
2. ใช้คะแนน GPAX , ONET
คณะเทคโนโลยีการเกษตร/สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตพืช)
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
2. ผูส้ มัครวุฒิ ม. 6 ใช้คะแนน GPAX , ONET
3. ผูส้ มัครวุฒิ ปวช./เทียบเท่า ใช้คะแนน GPAX , VNET
คณะเทคโนโลยีการเกษตร/สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตสั ตว์ )
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
2. ผูส้ มัครวุฒิ ม. 6 ใช้คะแนน GPAX , ONET
3. ผูส้ มัครวุฒิ ปวช./เทียบเท่า ใช้คะแนน GPAX , VNET
คณะเทคโนโลยีการเกษตร/สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์ อาหาร
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
2. ผูส้ มัครวุฒิ ม. 6 ใช้คะแนน GPAX , ONET
3. ผูส้ มัครวุฒิ ปวช./เทียบเท่า ใช้คะแนน GPAX , VNET
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กลับหน้าสารบัญ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ /สาขาวิชาดนตรีไทย
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน GPAX , ONET หรื อ VNET
คณะศิลปกรรมศาสตร์ /สาขาวิชานาฏศิลป์ และการแสดง
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน GPAX , ONET หรื อ VNET
คณะศิลปกรรมศาสตร์ /สาขาวิชาทัศนศิลป์
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน GPAX , ONET หรื อ VNET
คณะศิลปกรรมศาสตร์ /สาขาวิชาการออกแบบ
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน GPAX , ONET หรื อ VNET
คณะศิลปกรรมศาสตร์ /สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ตะวันตก
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน GPAX , ONET หรื อ VNET
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิ ต, คณิ ต-อังกฤษ หรื อสําเร็ จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา
2. ใช้คะแนน GPAX
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต
1. สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิ ต, หรื อสําเร็ จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา
2. ใช้คะแนน GPAX
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
1. สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรื อเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน ONET หรื อ VNET
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กลับหน้าสารบัญ
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กลับหน้าสารบัญ
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กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

775/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
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กลับหน้าสารบัญ
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กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
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กลับหน้าสารบัญ
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กลับหน้าสารบัญ
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กลับหน้าสารบัญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
ทีต่ ้งั
มหาวิท ยาลัยราชภัฏสวนสุ นัน ทา ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนอู่ท องนอก แขวงวชิ รพยาบาล เขตดุ สิต กรุ งเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์. 021601111, 021601023, 021601380 โทรสาร. 021601262 Web Site : http://admission.ssru.ac.th/ E-mail : Chontiya.le@ssru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 14 สาขาวิชา ที่ต้ งั อาคาร 22, 24, 25 และ 26 สอบถามการรับสมัครติดต่อ
ฝ่ ายบริการการศึกษา สานักงานคณะฯ ชั้น 1 อาคาร 26 โทร. 02-160-1143 -5 (เบอร์ตรงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ต่อ 12 – 13
โทรสาร 02-160-1146 Website : http://www.sci.ssru.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม เบอร์ต่อสาขาวิชา
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ อาคาร 22 ชั้น 4 โทร. 02 160-1082
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิ งแวดล้อม อาคาร 24 ชั้น 2 โทร.02-160-1208-9
3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ อาคารสดับสนธิ์เฉี ยดเกษม อาคาร 25 ชั้น1 โทร. 02-160-1168
4. สาขาวิชานิติวทิ ยาศาสตร์
อาคาร 26 ชั้น 1 โทร. 02-160-1143 -5 ต่อ 36
5. สาขาวิชาฟิ สิ กส์ประยุกต์
อาคาร 26 ชั้น 2
ต่อ 5204
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาคาร 26 ชั้น 2
ต่อ 5109-10
7. สาขาวิชาเคมี
อาคาร 26 ชั้น 3
ต่อ 5207
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
อาคาร 26 ชั้น 3
ต่อ 5105
9. สาขาวิชาชีววิทยา
อาคาร 26 ชั้น 4
ต่อ 5208
10. สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
อาคาร 26 ชั้น 4
ต่อ 5206
11. สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์สารสนเทศ
อาคาร 26 ชั้น 5
ต่อ 5205
12. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาคาร 26 ชั้น 5
ต่อ 5107-8 อาคาร 22 ชั้น 3
02 160-1159
13. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 26 ชั้น 5
ต่อ 5103
14. สาขาวิชาสถิติประยุกต์
อาคาร 26 ชั้น 5
ต่อ 5203
อัตราค่ าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคการศึกษาปกติของแต่ ละสาขาวิชา
- เหมาจ่าย ภาคเรี ยนละ 15,000 บาท และค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า เฉพาะนักศึ กษาใหม่ 13,050 บาท ยกเว้น
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุขภาพ เหมาจ่าย ภาคเรี ยนละ 20,000 บาท และ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า เฉพาะนักศึกษาใหม่
13,050 บาท
ภาคการศึกษาฤดูร้อนของแต่ ละสาขาวิชา
- เหมาจ่าย ภาคเรี ยนละ 7,500 บาท ยกเว้นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เหมาจ่าย ภาคเรี ยนละ
10,000 บาท
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คณะวิทยาการจัดการ
หลั ก สู ตรนิ เทศศาสตรบั ณ ฑิ ต (นศ.บ.) 5 แขน ง คื อ แขนงวารสารศาสตร์ แขนงการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละ
การสื่ อสารองค์กร แขนงการโฆษณาและสื่ อสารการตลาด แขนงวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ แขนงภาพยนตร์และสื่ อดิจิทลั
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต (บธ.บ.) 6 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ แขนงวิชาการเงิ นการธนาคาร
แขนงวิชาการตลาด แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริ การ แขนงวิชาการประกอบธุรกิจ
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) คือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (บช.บ.) คือ สาขาวิชาบัญชี
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ โทร. 02 160 1495, 02 160 1064
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต (วท.บ.) 9 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรอาคาร สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ค วามปลอดภัย และอาชี ว อนามัย สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ เพื่ อ งานสถาปั ต ยกรรม สาขาวิ ช า
การออกแบบกราฟิ กและมัลติมีเดีย สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ มี 3 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ แขนงวิชาการออกแบบสิ่ งพิมพ์ และแขนง
วิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ า มี 3 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์
และแขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมี 2 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และแขนง
วิชานวัตกรรมการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ โทร. 02 160 1435 ต่ อ 14-26 และ 02 160 1438 ต่ อ 14-26
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 8 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พกั สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
บริ การ สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม (มี 2 แขนงวิชา คื อ แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม
แขนง
วิชาการจัดการทางวัฒนธรรม)
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 2 สาขาวิ ชา คือ สาขาวิชาการบริ หารงานตารวจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(มี 3 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น แขนงวิชาการบริ หารรัฐกิจ แขนงวิชาการบริ หารภาครัฐและเอกชน)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสู ตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต (สท.บ.) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (มี 2 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา)
หมายเหตุ 1. สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มีผลการเรี ยนเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 2.00 และไม่เป็ นโรคที่เป็ นอุปสรรคทางการศึกษา
2. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ผูส้ มัครจะต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่เหมาะสมในการศึกษาทางด้านสารสนเทศศาสตร์
และ ไม่เป็ นโรคหรื อมีความบกพร่ องที่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต
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3. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ ยวและบริ การ ควรเป็ นผูม้ ีมนุ ษยสัมพันธ์ มีใจรักงานบริ การ ร่ างกายไม่เป็ น
อุปสรรคต่อการเดินทาง
4. สาขาวิชาการบริ หารงานตารวจ ผูส้ มัครต้องมีอายุไม่เกิน 21 ปี ผูช้ ายส่วนสู งไม่นอ้ ยกว่า 165 ซ.ม. ผูห้ ญิงส่วนสู งไม่นอ้ ย
กว่า 160 ซ.ม. ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 34.9 ไม่มีรอยสักตามร่ างกาย ไม่เป็ นผูพ้ ิการทางสายตา และไม่เป็ นผูพ้ ิการทางร่ างกาย
5. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนสาขาวิชาการบริ หารงานตารวจ ภาคเรี ยนละ 28,000 บาท
6. ค่ าธรรมเนี ยมพิ เศษเพิ่ ม เติ ม อัต ราค่ าธรรมเนี ยมพิ เศษการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ ภาคสนาม สาขาวิชาการจัด การ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริ การ ภาคเรี ยนปกติ ภาคเรี ยนละ 2,700 บาท
7. ค่าธรรมเนี ยมพิเศษเพิ่มเติม อัตราค่าธรรมเนี ยมพิเศษการฝึ กปฏิบตั ิและการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรมและธุรกิจที่พกั ภาคเรี ยนปกติ ภาคเรี ยนละ 2,700 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ โทร. 02-160-1540 (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ วและบริการ)
02-160-1536 (สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจทีพ่ กั ) 02-160-1305 (สาขาวิชาการบริหารงานตารวจ)
02-160-1282 (งานบริการการศึกษา)
คณะศิลปกรรมศาสตร์
หลักสู ต รศิ ล ปกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต (ศป.บ.) 7 สาขาวิช า คื อ สาขาวิชาการออกแบบนิ เทศศิ ล ป์ สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่ องแต่งกาย สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาดนตรี สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์
ไทย) และศิลปะการแสดง(ศิลปะการละคร) สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ โทร.02-160-1394 โทรสาร. 02-160-1393
คณะครุศาสตร์
หลักสู ต รครุ ศ าสตรบัณ ฑิ ต (ค.บ.) หลักสู ต ร 5 ปี 7 สาขาวิชา คื อ สาขาวิชาสังคมศึ กษา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิช า
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคปกติ เหมาจ่ายภาคเรี ยนละ 14,500 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ โทร.02-160-1061 ถึง 1062 โทรสาร. 02-160-1057
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสู ต รสถาปั ต ยกรรมศาสตรบัณฑิ ต (สถ.บ.) สาขาวิช าสถาปั ตยกรรม หลักสู ต ร 5 ปี ค่าธรรมเนี ยมการศึ กษาสาหรั บ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคปกติเหมาจ่ายภาคเรี ยนละ 21,000 บาท
หลัก สู ต รวิ ท ยศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารงานก่ อ สร้ า ง (วท.บ.) (หลัก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2561) หลัก สู ต ร 4 ปี
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคปกติเหมาจ่ายภาคเรี ยนละ 18,000 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม โทร. 02-160-1561 โทรสาร. 02-160-1562 หรื อ www.ca.ssru.ac.th
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
อาคาร 37 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา (อาคารเหมวดีพิทกั ษ์) เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุ งเทพฯ
เปิ ดรั บ หลัก สู ตรบริ ห ารธุ รกิ จบัณ ฑิ ต (บธ.บ) 3 สาขาวิช า คื อ สาขาวิช าการจัด การคุ ณ ภาพ สาขาวิช าการจัด การระบบ
สารสนเทศเพื่อธุ รกิ จ สาขาวิชาการจัดการทุนมนุ ษย์และองค์การ หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการตลาด หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (รบ.) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 2 แขวงวิชา
การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
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สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม โทร. 02-160-1182 , โทรสาร. 02-160-1184 http://www.cim.ssru.ac.th
อัตราค่ าธรรมเนียม ภาคการศึกษาปกติ เหมาจ่ าย 15,500 บาท
วิทยาลัยนานาชาติศูนย์ การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
วิท ยาลัยนานาชาติ มหาวิท ยาลัยราชภัฏสวนสุ นัน ทา จัด การเรี ยนการสอนหลักสู ต รภาคภาษาอังกฤษ เปิ ดรั บ หลักสู ต ร
บริ หารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการบริ หารธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) และ สาขาวิชาผูป้ ระกอบการธุรกิจ
ดิจิทลั (Digital Entrepreneurship Management)
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 3 สาขา คือ สาขาวิชาธุรกิจการบิน (Airline Business) สาขาวิชาการจัดการท่ องเที่ยว
(Tourism Management) สาขาวิ ช าการโรงแรม (Hotel Management) มี 2 วิ ช าเอกคื อ คื อ วิ ช าเอกการโรงแรม (Major Hotel
Management) และ วิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร (Major Restaurant Business)
สอบถามรายละเอีย ดเพิ่ ม เติม ที่ เบอร์ โทร.034-964-946 ต่ อ 101,102 หรื อ มื อ ถื อ 082-5601365 โทรสาร 034-964-945
http://www.ssruic.ssru.ac.th หรื อ Facebook: Information-ssruic
อัตราค่ าธรรมเนียม ภาคการศึกษาปกติ 35,000 บาท ภาคฤดูร้อน 17,500 บาท ยกเว้น สาขาวิชาธุรกิจการบิน และ สาขาวิชา
ผูป้ ระกอบการธุรกิจดิจิทลั ค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาปกติ 40,000 บาท
ภาคฤดูร้อน 20,000 บาท
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศู นย์ การศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา ศูนย์การศึ กษาจังหวัดสมุทรสงคราม ตาบลบางแก้ว อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม
เปิ ดรับหลักสูตร 3 หลักสูตร
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 2 สาขาวิชา คือ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาคเรี ยนละ 25,000 บาท
แขนงวิชาการดูแลสุขภาพและความงาม
แขนงวิชาการดูแลสุขภาพเด็ก
แขวงวิชาการดูแลสุขภาพผูส้ ูงอายุ
- สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข ภาคเรี ยนละ 30,000 บาท
2. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บณ
ั ฑิต (พป.บ.) 1 สาขาวิชา คือ
- สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ภาคเรี ยนละ 30,000 บาท
3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 1 สาขาวิชา คือ
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ภาคเรี ยนละ 25,000 บาท
4. หลักสูตรการแพทย์แผนจีน (พจ.บ.) หลักสูตร 6 ปี 1 สาขาวิชา คือ
- สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ภาคเรี ยนละ 65,000 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม โทร. 034-773-905 โทรสาร. 034-773-903
วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่ อใหม่ ศู นย์ การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่ อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 111/3
หมู่ที่ 2 ตาบลคลองโยง อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เปิ ดรับหลักสู ตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) 2 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์
- แขนงวิชาการสร้ างภาพยนตร์
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- แขนงวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์
2. สาขาวิชาการสร้ างสรรค์ และสื่ อดิจทิ ลั
- แขนงวิชาการออกแบบดิจทิ ลั
- แขนงวิชาการการตลาดดิจทิ ลั
(หลักสูตรนานาชาติ) สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม โทร. 034 964 918 หรื อ www.sisa.ssru.ac.th
อัตราค่ าธรรมเนียม ภาคการศึกษาปกติของแต่ละสาขาวิชา
นักศึกษาไทย
เหมาจ่าย ภาคเรี ยนละ 30,000 บาทค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10,000 บาท
นักศึกษาต่างชาติ เหมาจ่าย ภาคเรี ยนละ 50,000 บาทค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10,000 บาท
ภาคฤดูร้อน
เหมาจ่ าย ภาคเรียนละ 15,000 บาท
วิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ศู นย์ การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ตาบลคลองโยง อาเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุ รกิ จ 5 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาธุ รกิ จพาณิ ชยนาวี
แขนงวิช าการจัด การธุ ร กิ จ ค้าปลี ก แขนงวิช าการจัด การโซ่ อุ ป ทานธุ ร กิ จ อาหารและบริ ก าร แขนงวิช าการจัด การการขนส่ ง
แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสิ นค้าทางอากาศ
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
สามารถดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ http://www.cls.ssru.ac.th โทร. 034-964-917, 087-6625744, 091-5015357 อั ต รา
ค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาปกติ เหมาจ่ายภาคเรี ยนละ 15,000 บาท ภาคฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคเรี ยนละ 7,500 บาท หลักสูตรนานาชาติ
(International Program) ภาคการศึกษาปกติ เหมาจ่ายภาคเรี ยนละ 35,000 ภาคฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคเรี ยนละ 17,500 บาท
ศู นย์ การศึกษาจังหวัดชลบุรี
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ http://www.cls.ssru.ac.th โทร. 034-964-917 อัตราค่ าธรรมเนียม ภาคการศึกษาปกติ
เหมาจ่ ายภาคเรียนละ 20,000 บาท ภาคฤดูร้อน เหมาจ่ ายภาคเรียนละ 10,000 บาท
ศู นย์ การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริ การ
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ http://www.cls.ssru.ac.th โทร. 042-129556 อัตราค่ าธรรมเนียม ภาคการศึกษาปกติ
เหมาจ่ ายภาคเรียนละ 15,000 บาท ภาคฤดูร้อน เหมาจ่ ายภาคเรียนละ 7,500 บาท
ศู นย์ การศึกษาจังหวัดระนอง
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตาบลหงาว อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 มีการจัดการเรี ยนการสอน
ดังนี้
ระดับปริ ญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริ การ
หมายเหตุ - หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จ สาขาวิชาการโลจิ สติกส์ อัตราค่าธรรมเนี ยมภาคการศึ กษาปกติ ภาคเรี ยนละ 15,000 บาท
ภาคพิเศษ 14,000 บาท
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริ การ อัตราค่าธรรมเนี ยมเหมาจ่ าย
ภาคการศึกษาละ 14,500 บาท
- หลักสูตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพและรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ค่าธรรมเนี ยม
เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 12,000 บาท
สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่ http://www.ranong.ssru.ac.th โทร. 077-813308
อัตราค่ าธรรมเนียม
3.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ระดับปริ ญญาตรี 13,250 บาท
3.2 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเฉพาะวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ระดับปริ ญญาตรี 5,850 บาท
3.3 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเฉพาะวิทยาลัยนานาชาติ ระดับปริ ญญาตรี 4,350 บาท
3.4 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเฉพาะสาขาวิชาบริ หารงานตารวจ ระดับปริ ญญาตรี 6,000 บาท
3.5 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเฉพาะสาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ระดับปริ ญญาตรี 5,350 บาท
3.6 ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าวิท ยาลัยโจลิ สติ ก ส์ และซัพ พลายเชน ระดับ ปริ ญ ญาตรี เฉพาะสาขาวิช าการจัดการโลจิ สติ ก ส์
(หลักสูตรนานาชาติ) 2,200 บาท
3.7 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเฉพาะวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่ อใหม่ ระดับปริ ญญาตรี 10,200 บาท
3.8 ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาต่อภาคเรี ยน ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย 14,500 - 30,000 บาท(หลักสูตรปกติ)
3.9 ค่ า ธรรม เนี ยม การศึ กษ าส าห รั บ นั ก ศึ กษ าต่ อ ภาค เรี ยน ค่ าใช้ จ่ ายแบ บ เห ม าจ่ าย 25,000 - 50,000 บ าท
(หลักสูตรนานาชาติ)
3.10 เฉพาะหลักสู ตรการแพทย์แผนจีน ค่าธรรมเนี ยมขึ้นทะเบียนการเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียน
จิน สาธารณรัฐประชาชนจีน คนละ 3,000 บาท
3.11 ค่ า เอกสารและต าราประกอบการเรี ย น หมวดวิช าศึ ก ษาทั่ว ไปเหมาจ่ าย ภาคเรี ย นละ 500 บาท รวม 3 ภาคเรี ย น
ของการศึกษา
หมายเหตุ : *** มหาวิทยาลัยขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
*** นักศึกษาต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมการศึกษาในวันรายงานตัวเข้าศึกษา
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คุณสมบัตเิ ฉพาะ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผูส้ มัครหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มีคุณสมบัติตามหลักสูตรดังนี้
1. สาขาวิชาวิท ยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกี ฬ าและสุ ขภาพ ผูส้ มัครต้องสาเร็ จการศึ กษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนวิทย์-คณิ ต หรื อศิลป์ -คานวณ
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูส้ มัครต้องสาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนวิทย์-คณิ ต หรื อศิลป์ คานวณ หรื อศิลป์ -ภาษา หรื อวุฒิอื่นๆ ระดับที่เทียบเท่า
3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ผูส้ มัครต้องสาเร็ จการศึ กษาระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6) แผนวิทย์-คณิ ต หรื อศิ ลป์ คานวณ หรื อกรณี วฒ
ุ ิอื่นๆ ระดับที่เทียบเท่าต้องมีหลักฐาน ประสบการณ์ดา้ นคหกรรมศาสตร์
4. สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหาร สาขาวิ ช าเคมี สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ส่ิ ง แวดล้อ ม สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม และสาขาวิชานิ ติวิทยาศาสตร์ ผูส้ มัครต้องสาเร็ จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนวิทย์-คณิ ต
5. สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ สารสนเทศ ผูส้ มัครต้องสาเร็ จการศึ กษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนวิทย์ -คณิ ต หรื อ
อังกฤษ-คณิ ต หรื อวุฒิอื่นๆ ระดับที่เทียบเท่า
6. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ และสาขาวิชาฟิ สิ กส์ประยุกต์ ผูส้ มัครต้องสาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผน
วิทย์-คณิ ต หรื อศิลป์ -คานวณ หรื อวุฒิอื่นๆ ระดับที่เทียบเท่า
ทุกหลักสู ตรต้ องเป็ นผู้ทมี่ สี ุ ขภาพแข็งแรง ร่ างกายไม่ พกิ าร และไม่ เป็ นโรคทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่ อการเรียน การศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. ผูส้ มัครสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะต้องเรี ยนแผนการ
เรี ยนสายวิทย์ – คณิ ตเท่านั้น
2. ผูส้ มัครสาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ 3 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ และแขนงวิชาการออกแบบ
สิ่ งพิมพ์ และแขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์ นักศึกษาต้องไม่ตาบอดสี
3. ผูส้ มัครสาขาวิชาการออกแบบกราฟิ กและมัลติมีเดีย ให้นาใบคะแนนสอบ PAT6 มาในวันสัมภาษณ์
4. ผูส้ มัครสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ นักศึกษาต้องไม่ตาบอดสี และให้นาใบคะแนน PAT4 หรื อ
PAT6 มาในวันสัมภาษณ์
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
1. ผูส้ มัครที่เลือกสาขาวิชาภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ มีผลการเรี ยนเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 2.00 และไม่เป็ นโรคที่เป็ นอุปสรรคทาง
การศึกษา
2. ผูส้ มัครที่ เลื อกสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่ องเที่ ยวและบริ การ ควรเป็ นผูม้ ี มนุ ษ ยสัม พัน ธ์ มี ใจรักงานบริ การ
ร่ างกายไม่เป็ นอุปสรรคต่อการเดินทาง
3. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ผูส้ มัครจะต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่เหมาะสมในการศึกษาทางด้านสารสนเทศศาสตร์
และ ไม่เป็ นโรคหรื อมีความบกพร่ องที่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต
4. สาขาวิชาการบริ หารงานตารวจ ผูส้ มัครต้องมีอายุไม่เกิน 21 ปี ผูช้ ายส่วนสูงไม่นอ้ ยกว่า 165 ซ.ม. ผูห้ ญิงส่วนสูงไม่นอ้ ยกว่า 160
ซ.ม. ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 34.9 ไม่มีรอยสักตามร่ างกาย ไม่เป็ นผูพ้ ิการทางสายตา และไม่เป็ นผูพ้ ิการทางร่ างกาย

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

789/1043

กลับหน้าสารบัญ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
1. สาขาวิชาดนตรี
1.1 เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อเทียบเท่า
1.2 ผูส้ มัครต้องเป็ นผูต้ ้ งั ใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษาสาขาวิชาดนตรี มีทศั นคติที่ดีต่องานดนตรี
1.3 ผูส้ มัครควรมีคุณสมบัติสอดคล้องกับวิชาเอกที่เลือก ดังนี้
- ต้องมีความรู ้ ความสามารถ และทักษะในการเล่นเครื่ องดนตรี ไทย หรื อขับร้องเพลงไทยได้
- ต้องมีความรู ้ ความสามารถ และทักษะในการเล่นเครื่ องดนตรี สากล หรื อขับร้องเพลงสากลได้
1.4 ผูส้ มัครต้องไม่เป็ นโรคหรื อมีสภาพร่ างกายที่เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยนเครื่ องดนตรี
2. สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ ไทย,ศิลปะการละคร)
2.1 เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อเทียบเท่า
2.2 ผูส้ มัครต้องเป็ นผูต้ ้ งั ใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษา สาขาวิชาศิลปะการแสดง มีทศั นะคติที่ดีต่องานศิลปะการแสดง
2.3 ผูส้ มัครควรมีคุณสมบัติสอดคล้องกับวิชาเอกที่เลือก หรื อมีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งดังไปนี้
- มี ทัก ษะพื้ น ฐานทางด้านการแสดงละคร เช่ น มี ค วามกล้าแสดงออก สามารถแสดงอารมณ์ หรื อ สวมบทบาท
เป็ นตัวละครต่าง ๆ ได้ รวมถึงการร้องเพลง เล่านิทาน หรื อ พูดสุนทรพจน์ต่อหน้าสาธารณชน
- มีความรู ้ ความสามารถและทักษะพื้นฐานด้านนาฏศิลป์ ไทย เช่น การแสดงพื้นเมือง 4 ภาค ราหรื อระบาชุดต่างๆ
- มีความรู ้ ความสามารถและทักษะพื้นฐานด้านนาฏศิลป์ สากล เช่น การเต้นพื้นเมืองตะวันตก บัลเล่ต์ (ที่ สามารถ
เรี ยนต่อบัลเล่ตข์ ้ นั สูงได้) แจ๊สดานต์ โมเดิร์น ดานซ์ หรื อการเต้นร่ วมสมัย
- มีความคิดสร้างสรรค์ จิตนาการ มีทกั ษะทางด้านศิ ลปะหรื อภาษา เช่น สามารถสร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อการ
แสดงได้ อาทิ การออกแบบเครื่ องแต่งกาย ออกแบบฉาก ออกแบบการแต่งหน้า หรื อสามารถสร้างสรรค์งานอันเป็ นองค์ประกอบของ
การแสดงอื่นๆ ได้
3. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ , การออกแบบเครื่ องแต่ งกาย, การออกแบบผลิตภัณฑ์ สร้ างสรรค์ และสาขาวิชาจิตรกรรม
3.1 เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อเทียบเท่า
3.2 ผูส้ มัครต้องเป็ นผูต้ ้ งั ใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษา วิชาวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ และมีทศั นคติที่ดีต่องานศิลปะ
3.3 ผูส้ มัครมีทกั ษะ ความรู ้ และความสามารถพื้นฐานทางด้านศิ ลปะ เช่น การวาดเส้น จิ ตรกรรม การจัดองค์ประกอบศิ ลป์
หรื อการออกแบบ เป็ นต้น
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต ต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1. เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อเทียบเท่า
2. ผูส้ มัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.50 ในระดับมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรื อเทียบเท่า
คณะครุศาสตร์
1. เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อเทียบเท่า
2. ผูส้ มัครทุกแขนงวิชาจะต้องมีเกรดเฉลี่ยมากกว่าหรื อเท่ากับ 2.50 ในระดับมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรื อเทียบเท่า
3. ผูส้ มัครควรมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู ้ และความสามารถที่สอดคล้องกับวิชาเอกที่เลือก
4. ต้องเป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติเรี ยบร้อย สุขภาพร่ างกายแข็งแรง

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

790/1043

กลับหน้าสารบัญ
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. หลักสูตรสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถาปั ตยกรรม
1.1 ผูส้ มัครต้องสาเร็ จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิ ต,สายศิลป์ -คานวณ,สายศิลป์ -ภาษา เท่านั้น
1.2 ผูส้ มัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
1.3 ผูส้ มัครมีทกั ษะ ความรู ้ และความสามารถพื้นฐานทางด้านศิลปะ และสถาปั ตยกรรม
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารงานก่อสร้าง
1.1 ผู ้ส มัค รต้อ งส าเร็ จ การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อเที ย บเท่ า ขึ้ นไป หรื อ ต้อ งส าเร็ จ การศึ ก ษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1.2 ผูส้ มัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
1. ผูส้ มัครทุกหลักสูตรต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.00 ในระดับมัธยมตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
2. ผูส้ มัครหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการตลาด ต้องเป็ นผูศ้ ึ กษา
ในสายวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ หรื อสายศิลป์ คานวณเท่านั้น
วิทยาลัยนานาชาติ ศู นย์ การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
1. เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อเทียบเท่า
2. เกรดเฉลี่ยภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2.00 ขึ้นไป ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่ อใหม่ ศู นย์ การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
1. ผูส้ มัครทุกหลักสูตรต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.00 ในระดับมัธยมตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
2. ผูส้ มัครควรมี คุณสมบัติ ทักษะ ความรู ้ และความสามารถที่ สอดคล้องกับวิชาเอกที่ เลื อก หรื อมี ความสามารถด้านใด
ด้านหนึ่ง เช่น ด้ านการสร้ างภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง การสร้ างสรรค์ และสื่ อดิจทิ ลั การออกแบบดิจทิ ลั และ การตลาดดิจทิ ลั
3. ต้องเป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติเรี ยบร้อย สุขภาพร่ างกายแข็งแรง
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศู นย์ การศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
ผูส้ มัครทุ กหลักสู ตรมี คุณสมบัติตามข้อกาหนดของหลักสู ตรและต้องไม่เป็ นโรคที่ เป็ นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชี พ
**ดูรายละเอียดที่ www.ahs.ssru.ac.th
1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาสุขศึกษาและการส่ งเสริ มสุขภาพ
1.1 ผูส้ มัครต้องสาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ - คณิ ต
1.2 ผูส้ มัครต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพตามที่วทิ ยาลัยกาหนด
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
แขนงวิชาการดูแลสุขภาพและความงาม
แขนงวิชาการดูแลสุขภาพเด็ก
แขวงวิชาการดูแลสุขภาพผูส้ ูงอายุ
- สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข
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2.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผูส้ มัครต้องสาเร็ จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ – คณิ ต
2.2 สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข ผูส้ มัครต้องสาเร็ จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ – คณิ ต หรื อ สาย
ศิลป์ ภาษา
2.3 ผูส้ มัครต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพตามที่วทิ ยาลัยกาหนด
3. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บณ
ั ฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์**ใช้ คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับ
4. หลักสูตรการแพทย์แผนจีน สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ผูส้ มัครต้องสาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ คณิ ต
ผู้ทสี่ มัครเข้ าศึกษาคณะ/ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
3.1 ผูส้ มัครต้องสาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ - คณิ ต
3.2 ผูส้ มัครต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพตามที่วทิ ยาลัยกาหนด
วิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ศู นย์ การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
1. ผูส้ มัครทุ กหลักสู ตร ต้องมี เกรดเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.50 ในระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายหรื อเที ยบเท่า และไม่เป็ นโรค
ที่เป็ นอุปสรรคทางการศึกษา
2. สาขาวิชา Logistics Management (International Program) เกรดเฉลี่ ยภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2.50 ขึ้ นไป ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ศู นย์ การศึกษาจังหวัดชลบุรี
ผูส้ มัครต้องมีเกรดเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า และต้องไม่เป็ นโรคที่เป็ นอุปสรรคทาง
การศึกษา
ศู นย์ การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ผูส้ มัครต้องมีเกรดเฉลี่ย ไม่นอ้ ยกว่า 2.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า และต้องไม่เป็ นโรคที่เป็ นอุปสรรค
ทางการศึกษา
ศู นย์ การศึกษาจังหวัดระนอง
1. ผูส้ มัครต้องมีเกรดเฉลี่ย ไม่นอ้ ยกว่า 2.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเที ยบเท่ า และต้องไม่เป็ นโรคที่ เป็ น
อุปสรรคทางการศึกษา
2. ผูส้ มัครที่เลือกสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริ การ ควรเป็ นผูม้ ีมนุษยสัมพันธ์ มีใจรักงานบริ การ
ร่ างกายไม่เป็ นอุปสรรคต่อการเดินทาง

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

792/1043

กลับหน้าสารบัญ
ตำรำงแสดงจำนวนกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562
รอบ 3 กำรรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ
หลักสูตร

จำนวนรับ

สำขำวิชำ

GPAX

รอบ 3

แผนกำรเรียนที่ใช้สมัคร
วุฒิ ม.6/เทียบเท่ำ

ค่ำนำหนัก
GAT

รหัสวิชำ PAT
71

72

73

74

75

76

77-83

รวมค่ำ
นำหนัก
PAT

คณะครุศำสตร์
หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 5 ปี

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
การศึกษาปฐมวัย
สังคมศึกษา
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ศึกษา
รวมคณะครุศำสตร์

9
9
9
9
9
9
9
63

2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50

คหกรรมศาสตร์
เคมี
คณิตศาสตร์สารสนเทศ
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

30
11
10
10
10
12
15

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

วิทยาการคอมพิวเตอร์

32

2.00

ฟิสิกส์ประยุกต์

5

2.00

สายวิทย์-คณิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

10

2.00

สายวิทย์-คณิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

32

2.00

10
32
11
230

2.00
2.00
2.00

สถิติประยุกต์
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
นิติวิทยาศาสตร์
รวมคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

20
20
20
20
20
20
20

10

30
30
30
30
30
30
30

10

30
30
30
30
30
30
30

30

40

30

30

สายวิทย์-คณิต
สายวิทย์-คณิต, คณิต-อังกฤษ
สายวิทย์-คณิต
สายวิทย์-คณิต
สายวิทย์-คณิต
สายวิทย์-คณิต

20
สายวิทย์-คณิต

793/1043

กลับหน้าสารบัญ
หลักสูตร

จำนวนรับ

สำขำวิชำ
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต

การบริหารทรัพยากรอาคาร
การจัดการอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- นวัตกรรมการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์
การออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ
เทคโนโลยีไฟฟ้า
- เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
- เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
- เทคโนโลยีพลังงาน
อุตสาหกรรมการพิมพ์
- เทคโนโลยีการพิมพ์
- การออกแบบสิ่งพิมพ์
- การจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รวมคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาจีน
ภาษาไทย
การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

GPAX

รอบ 3
10
5
10
15
5
10

2.00
2.00
2.00
2.00
2.40
2.00

15
50

2.00
2.00

10

2.00

30
160

2.20

10
8
8
5
8
5
20
14

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

รหัสวิชำ PAT

แผนกำรเรียนที่ใช้สมัคร
วุฒิ ม.6/เทียบเท่ำ

ค่ำนำหนัก
GAT

71

72

สายวิทย์-คณิต

10

10

30

สายวิทย์-คณิต

15

10
50
50
50
50
50
50
50

15

10

73

74

75

76

77-83

รวมค่ำ
นำหนัก
PAT

40

20

35

30

40

10
10

794/1043

10
10

กลับหน้าสารบัญ
หลักสูตร

จำนวนรับ

สำขำวิชำ
สารสนเทศศาสตร์
- ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
- สารสนเทศศึกษา
การจัดการสังคมและวัฒนธรรม
- การจัดการพัฒนาสังคม
- การจัดการทางวัฒนธรรม
หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์
- การปกครองท้องถิ่น
- การบริหารรัฐกิจ
- การบริหารภาครัฐและเอกชน
การบริหารงานต ารวจ
หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต
นิติศาสตร์
รวมคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
คณะศิลปกรรมศำสตร์
หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต

การออกแบบนิเทศศิลป์
การออกแบบเครื่องแต่งกาย
การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
จิตรกรรม
ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)
ศิลปะการแสดง(ศิลปะการละคร)
ดนตรี
รวมคณะศิลปกรรมศำสตร์

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

GPAX

รอบ 3
10
10

2.00
2.00

10
10

2.00
2.00

10
10
10
15
16
179

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

5
5
10
5
5
5
5
40

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

แผนกำรเรียนที่ใช้สมัคร
วุฒิ ม.6/เทียบเท่ำ

ค่ำนำหนัก
GAT

30
30
50
30
50

รหัสวิชำ PAT
71

72

73

74

75

76

77-83

รวมค่ำ
นำหนัก
PAT

20
20

20
20

20

20

795/1043

กลับหน้าสารบัญ
หลักสูตร

จำนวนรับ

สำขำวิชำ
คณะวิทยำกำรจัดกำร
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต

บัญชี
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
- การเงินการธนาคาร
- ธุรกิจระหว่างประเทศ
- การตลาด
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์
- การจัดการธุรกิจบริการ
- การประกอบการธุรกิจ
รวมหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและบริหำรธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตร์
- วารสารศาสตร์
- การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
- การโฆษณาและการสื่อสารการตลาด
- วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
- ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
รวมหลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต
รวมคณะวิทยำกำรจัดกำร
รวมในมหำวิทยำลัยทังสิน
วิทยำลัยนำนำชำติ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต

บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
การโรงแรม
- การโรงแรม
- ธุรกิจภัตตาคาร
ธุรกิจการบิน
การจัดการท่องเที่ยว
รวมวิทยำลัยนำนำชำติ

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

GPAX

รอบ 3

แผนกำรเรียนที่ใช้สมัคร
วุฒิ ม.6/เทียบเท่ำ

รหัสวิชำ PAT

ค่ำนำหนัก
GAT

71

72

73

74

75

76

77-83

รวมค่ำ
นำหนัก
PAT

12
5
10

2.50
2.00
2.00

30
30
30

20
20
20

20
20
20

10
5
16
12
8
5
83

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

30
30
30
30
30
30

20
20
20
20
20
20

20
20
20
20
20
20

5
10

2.00
2.00

50
50

10
12
13
50
133
805

2.00
2.00
2.00

50
50
50

10
10

2.00
2.00

10
10
24
10
74

2.00
2.00
2.00
2.00

796/1043

กลับหน้าสารบัญ
หลักสูตร

จำนวนรับ

สำขำวิชำ
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต

การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
การจัดการคุณภาพ
การจัดการทุนมนุษย์และองค์การ
การจัดการอีสปอร์ต
นวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต
รัฐศำสตรบัณฑิต
รัฐศำสตรบัณฑิต

รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)
รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร

วิทยำลัยโลจีสติกส์และซัพพลำยเชน
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต

การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ

- ธุรกิจพาณิชยนาวี
- การจัดการธุรกิจการค้าปลีก
- การจัดการการขนส่ง
- การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ
การจัดการโลจิสติกส์ส าหรับธุรกิจออนไลน์
การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
รวมวิทยำลัยโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน
วิทยำลัยสหเวชศำสตร์
หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต การแพทย์แผนไทยประยุกต์
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
- การดูแลสุขภาพเด็กเล็ก
- การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
- การดูแลสุขภาพและความงาม

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

GPAX

รอบ 3

แผนกำรเรียนที่ใช้สมัคร
วุฒิ ม.6/เทียบเท่ำ

10
10
10
10
10
10

รหัสวิชำ PAT

ค่ำนำหนัก
GAT

71

72

10

10

30

73

74

75

76

77-83

รวมค่ำ
นำหนัก
PAT

40

25
10
95

2.00
2.00

24

2.00

30

20

20

24
10
10
16
12
10
106

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

30
30
30
30
30
30

20
20
20
20
20
20

20
20
20
20
20
20

10

2.00

10
10
10

2.00
2.00
2.00

สายวิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า

20

30

30

20
20
20

30
30
30

30
30
30

797/1043

กลับหน้าสารบัญ
หลักสูตร

จำนวนรับ

สำขำวิชำ
เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข
หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต
การแพทย์แผนจีน
หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตร์
สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
รวมวิทยำลัยสหเวชศำสตร์
วิทยำลัยกำรภำพยนตร์ฯ
หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต
ศิลปะภาพยนตร์ (การสร้างภาพยนตร์) หลักสูตรนานาชาติ
ศิลปะภาพยนตร์ (ศิลปะการแสดงประยุกต์) หลักสูตรนานาชาติ
การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (การออกแบบดิจิทัล)
การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (การตลาดดิจิทัล)
รวมวิทยำลัยกำรภำพยนตร์ สื่อสำรกำรแสดง และสื่อใหม่
วิทยำลัยสถำปัตยกรรมศำสตร์
หลักสูตรสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)
การบริหารงานก่อสร้าง
รวมวิทยำลัยสถำปัตยกรรมศำสตร์
ศูนย์กำรศึกษำจังหวัดอุดรธำนี
หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต
การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต
การจัดการโลจิสติกส์
รวมศูนย์กำรศึกษำจังหวัดอุดรธำนี
ศูนย์กำรศึกษำจังหวัดระนอง
หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต
การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต
การจัดการโลจิสติกส์
รวมศูนย์กำรศึกษำจังหวัดระนอง
ศูนย์กำรศึกษำจังหวัดชลบุรี
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต
การจัดการโลจิสติกส์
รวมศูนย์กำรศึกษำจังหวัดชลบุรี
รวมจำนวนรับภำคปกติทังสิน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ที่ต้งั
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่ำอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 055-416601 ต่อ 1613
Website : http://academic.uru.ac.th/smartURU
Line ID : @smartURU Facebook ID : SmartURU

คุณสมบัตเิ ฉพาะ
คณะครุศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา
1. มีบุคลิกภำพเหมำะสมกับควำมเป็ นครู
2. ไม่มีประวัติบุคลิกภำพผิดปกติ ที่จะก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อกำรประกอบวิชำชีพครู
3. สำมำรถใช้ทกั ษะในกำรสื่ อสำรได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน
4. มีควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพครู
5. มีจิตใจมุ่งมัน่ พัฒนำตนเอง ครอบครัว และสังคม
6. ไม่เคยมีประวัติเป็ นโรคจิต โรคประสำทขั้นรุ นแรง
7. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
8. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET และ PAT5
คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย
1. มีบุคลิกภำพเหมำะสมกับควำมเป็ นครู
2. ไม่มีประวัติบุคลิกภำพผิดปกติ ที่จะก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อกำรประกอบวิชำชีพครู
3. สำมำรถใช้ทกั ษะในกำรสื่ อสำรได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน
4. มีควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพครู
5. มีจิตใจมุ่งมัน่ พัฒนำตนเอง ครอบครัว และสังคม
6. ไม่เคยมีประวัติเป็ นโรคจิต โรคประสำทขั้นรุ นแรง
7. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
8. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET และ PAT5
คณะครุศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์
1. มีบุคลิกภำพเหมำะสมกับควำมเป็ นครู
2. ไม่มีประวัติบุคลิกภำพผิดปกติ ที่จะก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อกำรประกอบวิชำชีพครู
3. สำมำรถใช้ทกั ษะในกำรสื่ อสำรได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน
4. มีควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพครู
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5. มีจิตใจมุ่งมัน่ พัฒนำตนเอง ครอบครัว และสังคม
6. ไม่เคยมีประวัติเป็ นโรคจิต โรคประสำทขั้นรุ นแรง
7. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
8. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET และ PAT5
คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
1. มีบุคลิกภำพเหมำะสมกับควำมเป็ นครู
2. ไม่มีประวัติบุคลิกภำพผิดปกติ ที่จะก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อกำรประกอบวิชำชีพครู
3. สำมำรถใช้ทกั ษะในกำรสื่ อสำรได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน
4. มีควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพครู
5. มีจิตใจมุ่งมัน่ พัฒนำตนเอง ครอบครัว และสังคม
6. ไม่เคยมีประวัติเป็ นโรคจิต โรคประสำทขั้นรุ นแรง
7. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ สำยวิทย์-คณิ ต,ศิลป์ -คำนวณ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.๐๐ ขึ้นไป
8. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET และ PAT5
คณะครุศาสตร์ สาขานาฏศิลป์
1. มีบุคลิกภำพเหมำะสมกับควำมเป็ นครู
2. ไม่มีประวัติบุคลิกภำพผิดปกติ ที่จะก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อกำรประกอบวิชำชีพครู
3. สำมำรถใช้ทกั ษะในกำรสื่ อสำรได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน
4. มีควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพครู
5. มีจิตใจมุ่งมัน่ พัฒนำตนเอง ครอบครัว และสังคม
6. ไม่เคยมีประวัติเป็ นโรคจิต โรคประสำทขั้นรุ นแรง
7. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
8. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET และ PAT5
คณะครุศาสตร์ สาขาพลศึกษา
1. มีบุคลิกภำพเหมำะสมกับควำมเป็ นครู
2. ไม่มีประวัติบุคลิกภำพผิดปกติ ที่จะก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อกำรประกอบวิชำชีพครู
3. สำมำรถใช้ทกั ษะในกำรสื่ อสำรได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน
4. มีควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพครู
5. มีจิตใจมุ่งมัน่ พัฒนำตนเอง ครอบครัว และสังคม
6. ไม่เคยมีประวัติเป็ นโรคจิต โรคประสำทขั้นรุ นแรง
7. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
8. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET และ PAT5
คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
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1. มีบุคลิกภำพเหมำะสมกับควำมเป็ นครู
2. ไม่มีประวัติบุคลิกภำพผิดปกติ ที่จะก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อกำรประกอบวิชำชีพครู
3. สำมำรถใช้ทกั ษะในกำรสื่ อสำรได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน
4. มีควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพครู
5. มีจิตใจมุ่งมัน่ พัฒนำตนเอง ครอบครัว และสังคม
6. ไม่เคยมีประวัติเป็ นโรคจิต โรคประสำทขั้นรุ นแรง
7. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
8. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET และ PAT5
คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย
1. มีบุคลิกภำพเหมำะสมกับควำมเป็ นครู
2. ไม่มีประวัติบุคลิกภำพผิดปกติ ที่จะก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อกำรประกอบวิชำชีพครู
3. สำมำรถใช้ทกั ษะในกำรสื่ อสำรได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน
4. มีควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพครู
5. มีจิตใจมุ่งมัน่ พัฒนำตนเอง ครอบครัว และสังคม
6. ไม่เคยมีประวัติเป็ นโรคจิต โรคประสำทขั้นรุ นแรง
7. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
8. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET และ PAT5
คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ทั่วไป
1. มีบุคลิกภำพเหมำะสมกับควำมเป็ นครู
2. ไม่มีประวัติบุคลิกภำพผิดปกติ ที่จะก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อกำรประกอบวิชำชีพครู
3. สำมำรถใช้ทกั ษะในกำรสื่ อสำรได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน
4. มีควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพครู
5. มีจิตใจมุ่งมัน่ พัฒนำตนเอง ครอบครัว และสังคม
6. ไม่เคยมีประวัติเป็ นโรคจิต โรคประสำทขั้นรุ นแรง
7. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ สำยวิทย์-คณิ ต คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
8. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET และ PAT5
คณะครุศาสตร์ สาขาสั งคมศึกษา
1. มีบุคลิกภำพเหมำะสมกับควำมเป็ นครู
2. ไม่มีประวัติบุคลิกภำพผิดปกติ ที่จะก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อกำรประกอบวิชำชีพครู
3. สำมำรถใช้ทกั ษะในกำรสื่ อสำรได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน
4. มีควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพครู
5. มีจิตใจมุ่งมัน่ พัฒนำตนเอง ครอบครัว และสังคม
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6. ไม่เคยมีประวัติเป็ นโรคจิต โรคประสำทขั้นรุ นแรง
7. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
8. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET และ PAT5
คณะครุศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมศิลป์
1. มีบุคลิกภำพเหมำะสมกับควำมเป็ นครู
2. ไม่มีประวัติบุคลิกภำพผิดปกติ ที่จะก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อกำรประกอบวิชำชีพครู
3. สำมำรถใช้ทกั ษะในกำรสื่ อสำรได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน
4. มีควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพครู
5. มีจิตใจมุ่งมัน่ พัฒนำตนเอง ครอบครัว และสังคม
6. ไม่เคยมีประวัติเป็ นโรคจิต โรคประสำทขั้นรุ นแรง
7. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
8. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET และ PAT5
คณะครุศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการศึกษา(เอกคอมพิวเตอร์ )
1. มีบุคลิกภำพเหมำะสมกับควำมเป็ นครู
2. ไม่มีประวัติบุคลิกภำพผิดปกติ ที่จะก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อกำรประกอบวิชำชีพครู
3. สำมำรถใช้ทกั ษะในกำรสื่ อสำรได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน
4. มีควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพครู
5. มีจิตใจมุ่งมัน่ พัฒนำตนเอง ครอบครัว และสังคม
6. ไม่เคยมีประวัติเป็ นโรคจิต โรคประสำทขั้นรุ นแรง
7. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
8. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET และ PAT5
คณะครุศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการศึกษา(เอกเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ )
1. มีบุคลิกภำพเหมำะสมกับควำมเป็ นครู
2. ไม่มีประวัติบุคลิกภำพผิดปกติ ที่จะก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อกำรประกอบวิชำชีพครู
3. สำมำรถใช้ทกั ษะในกำรสื่ อสำรได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน
4. มีควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพครู
5. มีจิตใจมุ่งมัน่ พัฒนำตนเอง ครอบครัว และสังคม
6. ไม่เคยมีประวัติเป็ นโรคจิต โรคประสำทขั้นรุ นแรง
7. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
8. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET และ PAT5
คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาต่ างประเทศ(เอกภาษาจีน)
1. มีบุคลิกภำพเหมำะสมกับควำมเป็ นครู
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2. ไม่มีประวัติบุคลิกภำพผิดปกติ ที่จะก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อกำรประกอบวิชำชีพครู
3. สำมำรถใช้ทกั ษะในกำรสื่ อสำรได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน
4. มีควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพครู
5. มีจิตใจมุ่งมัน่ พัฒนำตนเอง ครอบครัว และสังคม
6. ไม่เคยมีประวัติเป็ นโรคจิต โรคประสำทขั้นรุ นแรง
7. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
8. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET และ PAT5
คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาต่ างประเทศ(เอกภาษาเกาหลี)
1. มีบุคลิกภำพเหมำะสมกับควำมเป็ นครู
2. ไม่มีประวัติบุคลิกภำพผิดปกติ ที่จะก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อกำรประกอบวิชำชีพครู
3. สำมำรถใช้ทกั ษะในกำรสื่ อสำรได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน
4. มีควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพครู
5. มีจิตใจมุ่งมัน่ พัฒนำตนเอง ครอบครัว และสังคม
6. ไม่เคยมีประวัติเป็ นโรคจิต โรคประสำทขั้นรุ นแรง
7. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
8. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET และ PAT5
คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ (เอกชีววิทยา)
1. มีบุคลิกภำพเหมำะสมกับควำมเป็ นครู
2. ไม่มีประวัติบุคลิกภำพผิดปกติ ที่จะก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อกำรประกอบวิชำชีพครู
3. สำมำรถใช้ทกั ษะในกำรสื่ อสำรได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน
4. มีควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพครู
5. มีจิตใจมุ่งมัน่ พัฒนำตนเอง ครอบครัว และสังคม
6. ไม่เคยมีประวัติเป็ นโรคจิต โรคประสำทขั้นรุ นแรง
7. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ สำยวิทย์-คณิ ต คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
8. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET และ PAT5
คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ (เอกเคมี)
1. มีบุคลิกภำพเหมำะสมกับควำมเป็ นครู
2. ไม่มีประวัติบุคลิกภำพผิดปกติ ที่จะก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อกำรประกอบวิชำชีพครู
3. สำมำรถใช้ทกั ษะในกำรสื่ อสำรได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน
4. มีควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพครู
5. มีจิตใจมุ่งมัน่ พัฒนำตนเอง ครอบครัว และสังคม
6. ไม่เคยมีประวัติเป็ นโรคจิต โรคประสำทขั้นรุ นแรง
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7. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ สำยวิทย์-คณิ ต คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
8. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET และ PAT5
คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ (เอกฟิ สิกส์ )
1. มีบุคลิกภำพเหมำะสมกับควำมเป็ นครู
2. ไม่มีประวัติบุคลิกภำพผิดปกติ ที่จะก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อกำรประกอบวิชำชีพครู
3. สำมำรถใช้ทกั ษะในกำรสื่ อสำรได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน
4. มีควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพครู
5. มีจิตใจมุ่งมัน่ พัฒนำตนเอง ครอบครัว และสังคม
6. ไม่เคยมีประวัติเป็ นโรคจิต โรคประสำทขั้นรุ นแรง
7. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ สำยวิทย์-คณิ ต คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
8. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET และ PAT5
คณะครุศาสตร์ สาขาจิตวิทยาแนะแนวและบรรณรักษ์ ศาสตร์
1. มีบุคลิกภำพเหมำะสมกับควำมเป็ นครู
2. ไม่มีประวัติบุคลิกภำพผิดปกติ ที่จะก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อกำรประกอบวิชำชีพครู
3. สำมำรถใช้ทกั ษะในกำรสื่ อสำรได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน
4. มีควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพครู
5. มีจิตใจมุ่งมัน่ พัฒนำตนเอง ครอบครัว และสังคม
6. ไม่เคยมีประวัติเป็ นโรคจิต โรคประสำทขั้นรุ นแรง
7. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
8. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET และ PAT5
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
1. เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย สนใจและมีควำมถนัดในสำขำที่สมัครเรี ยนอย่ำงแท้จริ ง
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ
5. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรื อ V-NET
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
1. เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย สนใจและมีควำมถนัดในสำขำที่สมัครเรี ยนอย่ำงแท้จริ ง
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
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4. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๓๐ ขึ้นไป
5. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรื อ V-NET
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์
1. เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย สนใจและมีควำมถนัดในสำขำที่สมัครเรี ยนอย่ำงแท้จริ ง
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ
5. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรื อ V-NET
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ สาขาศิลปกรรม
1. เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย สนใจและมีควำมถนัดในสำขำที่สมัครเรี ยนอย่ำงแท้จริ ง
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ
5. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรื อ V-NET
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ สาขาการท่ องเที่ยว
1. เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย สนใจและมีควำมถนัดในสำขำที่สมัครเรี ยนอย่ำงแท้จริ ง
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ
5. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรื อ V-NET
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ สาขาการจัดการวัฒนธรรม
1. เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย สนใจและมีควำมถนัดในสำขำที่สมัครเรี ยนอย่ำงแท้จริ ง
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ
5. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรื อ V-NET
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน
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1. เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย สนใจและมีควำมถนัดในสำขำที่สมัครเรี ยนอย่ำงแท้จริ ง
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ
5. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรื อ V-NET
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ สาขาดนตรีสากล
1. เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย สนใจและมีควำมถนัดในสำขำที่สมัครเรี ยนอย่ำงแท้จริ ง
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ
5. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรื อ V-NET
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ สาขาดนตรีไทย
1. เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย สนใจและมีควำมถนัดในสำขำที่สมัครเรี ยนอย่ำงแท้จริ ง
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ
5. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรื อ V-NET
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ (เอกภาษาอังกฤษ)
1. เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย สนใจและมีควำมถนัดในสำขำที่สมัครเรี ยนอย่ำงแท้จริ ง
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ
5. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรื อ V-NET
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารและการแปล)
1. เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย สนใจและมีควำมถนัดในสำขำที่สมัครเรี ยนอย่ำงแท้จริ ง
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
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4. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ
5. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรื อ V-NET
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ สาขาภาษาไทย
1. เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย สนใจและมีควำมถนัดในสำขำที่สมัครเรี ยนอย่ำงแท้จริ ง
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ
5. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรื อ V-NET
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ สาขาสั งคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้ องถิ่น
1. เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย สนใจและมีควำมถนัดในสำขำที่สมัครเรี ยนอย่ำงแท้จริ ง
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ
5. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรื อ V-NET
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์ ประยุกต์
1. เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย สนใจและมีควำมถนัดในสำขำที่สมัครเรี ยนอย่ำงแท้จริ ง
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ สำยวิทย์-คณิ ต,ศิลป์ -คำนวณ
5. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรื อ V-NET
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สาขาเคมี
1. เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย สนใจและมีควำมถนัดในสำขำที่สมัครเรี ยนอย่ำงแท้จริ ง
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ สำยวิทย์-คณิ ต
5. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรื อ V-NET
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา
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1. เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย สนใจและมีควำมถนัดในสำขำที่สมัครเรี ยนอย่ำงแท้จริ ง
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ สำยวิทย์-คณิ ต
5. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรื อ V-NET
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย สนใจและมีควำมถนัดในสำขำที่สมัครเรี ยนอย่ำงแท้จริ ง
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ
5. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรื อ V-NET
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1. เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย สนใจและมีควำมถนัดในสำขำที่สมัครเรี ยนอย่ำงแท้จริ ง
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ
5. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรื อ V-NET
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
1. เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย สนใจและมีควำมถนัดในสำขำที่สมัครเรี ยนอย่ำงแท้จริ ง
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำสำยวิทย์-คณิ ต หรื อ ผูม้ ีควำมสำมำรถพิเศษทำง กำรกีฬำ ซึ่งมี
ควำมรู ้พ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์
5. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรื อ V-NET
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
1. เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย สนใจและมีควำมถนัดในสำขำที่สมัครเรี ยนอย่ำงแท้จริ ง
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3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ สำยวิทย์-คณิ ต
5. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรื อ V-NET
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สาขาอาหารและโภชนาการ
1. เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย สนใจและมีควำมถนัดในสำขำที่สมัครเรี ยนอย่ำงแท้จริ ง
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ
5. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรื อ V-NET
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สาขาสาธารณสุ ขศาสตร์
1. เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย สนใจและมีควำมถนัดในสำขำที่สมัครเรี ยนอย่ำงแท้จริ ง
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ สำยวิทย์-คณิ ต
5. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรื อ V-NET
คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์
1. เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย สนใจและมีควำมถนัดในสำขำที่สมัครเรี ยนอย่ำงแท้จริ ง
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ
5. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรื อ V-NET
คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
1. เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย สนใจและมีควำมถนัดในสำขำที่สมัครเรี ยนอย่ำงแท้จริ ง
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ
5. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรื อ V-NET
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด
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1. เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย สนใจและมีควำมถนัดในสำขำที่สมัครเรี ยนอย่ำงแท้จริ ง
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ
5. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรื อ V-NET
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
1. เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย สนใจและมีควำมถนัดในสำขำที่สมัครเรี ยนอย่ำงแท้จริ ง
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ
5. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรื อ V-NET
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจบริการ
1. เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย สนใจและมีควำมถนัดในสำขำที่สมัครเรี ยนอย่ำงแท้จริ ง
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ
5. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรื อ V-NET
คณะวิทยาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
1. เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย สนใจและมีควำมถนัดในสำขำที่สมัครเรี ยนอย่ำงแท้จริ ง
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ
5. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรื อ V-NET
คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี
1. เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย สนใจและมีควำมถนัดในสำขำที่สมัครเรี ยนอย่ำงแท้จริ ง
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
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4. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ สำยวิทย์-คณิ ต,ศิลป์ -คำนวณ หรื อประกำศนียบัตรวิชำชีพ(ปวช.)
ทำงด้ำนบัญชี,บัญชีกำรเงิน
5. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรื อ V-NET
คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์
1. เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย สนใจและมีควำมถนัดในสำขำที่สมัครเรี ยนอย่ำงแท้จริ ง
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ สำยวิทย์-คณิ ต,ศิลป์ -คำนวณ หรื อประกำศนียบัตรวิชำชีพ(ปวช.)
ทำงด้ำนบัญชี,บัญชีกำรเงิน
5. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรื อ V-NET
คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์ (เอกนิเทศศาสตร์ )
1. เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย สนใจและมีควำมถนัดในสำขำที่สมัครเรี ยนอย่ำงแท้จริ ง
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ
5. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรื อ V-NET
คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์ (เอกการสื่ อสารการตลาด)
1. เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย สนใจและมีควำมถนัดในสำขำที่สมัครเรี ยนอย่ำงแท้จริ ง
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ
5. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรื อ V-NET
คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม สาขาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้ าง
1. เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย สนใจและมีควำมถนัดในสำขำที่สมัครเรี ยนอย่ำงแท้จริ ง
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ สำยวิทย์-คณิ ต,ศิลป์ -คำนวณ หรื อประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
ทำงช่ำงอุตสำหกรรม
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5. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรื อ V-NET
คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1. เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย สนใจและมีควำมถนัดในสำขำที่สมัครเรี ยนอย่ำงแท้จริ ง
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ สำยวิทย์-คณิ ต, ศิลป์ -คำนวณ หรื อประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
ทำงด้ำนคอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิคส์, ไฟฟ้ำ, แมคคำทรอนิกส์ หรื อสำขำที่เกี่ยวข้อง
5. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรื อ V-NET
คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์
1. เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย สนใจและมีควำมถนัดในสำขำที่สมัครเรี ยนอย่ำงแท้จริ ง
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ สำยวิทย์-คณิ ต,ศิลป์ -คำนวณ หรื อประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
ทำงช่ำงอุตสำหกรรม
5. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรื อ V-NET
คณะเทคโนโลยีอตุ สากรรม สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อจั ฉริยะ
1. เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย สนใจและมีควำมถนัดในสำขำที่สมัครเรี ยนอย่ำงแท้จริ ง
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ
5. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรื อ V-NET
คณะเทคโนโลยีอตุ สากรรม สาขาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
1. เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย สนใจและมีควำมถนัดในสำขำที่สมัครเรี ยนอย่ำงแท้จริ ง
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ
5. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรื อ V-NET
คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม สาขาเทคโนโลยีสารวจและภูมิสารสนเทศ
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1. เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย สนใจและมีควำมถนัดในสำขำที่สมัครเรี ยนอย่ำงแท้จริ ง
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ
5. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรื อ V-NET
คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ
1. เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย สนใจและมีควำมถนัดในสำขำที่สมัครเรี ยนอย่ำงแท้จริ ง
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ
5. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรื อ V-NET
คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
1. เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย สนใจและมีควำมถนัดในสำขำที่สมัครเรี ยนอย่ำงแท้จริ ง
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ
5. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรื อ V-NET
คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม สาขาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน
1. เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย สนใจและมีควำมถนัดในสำขำที่สมัครเรี ยนอย่ำงแท้จริ ง
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ
5. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรื อ V-NET
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสู ตรนานาชาติ)
1. เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย สนใจและมีควำมถนัดในสำขำที่สมัครเรี ยนอย่ำงแท้จริ ง
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
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4. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ
5. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรื อ V-NET
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาภาษาจีนธุรกิจ
1. เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย สนใจและมีควำมถนัดในสำขำที่สมัครเรี ยนอย่ำงแท้จริ ง
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ
5. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรื อ V-NET
วิทยาลัยน่ าน สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (เอกบริหารรัฐกิจ) เรียนทีจ่ ังหวัดน่ าน
1. เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย สนใจและมีควำมถนัดในสำขำที่สมัครเรี ยนอย่ำงแท้จริ ง
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ
5. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรื อ V-NET
วิทยาลัยน่ าน สาขาการจัดการ(กลุ่มการจัดการทัว่ ไป) เรียนทีจ่ ังหวัดน่ าน
1. เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย สนใจและมีควำมถนัดในสำขำที่สมัครเรี ยนอย่ำงแท้จริ ง
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ
5. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรื อ V-NET
วิทยาลัยน่ าน สาขาการจัดการ(กลุ่มการจัดการการค้ าปลีก) ตามความร่ วมมือสนับสนุนทุนการศึกษาจากบริษัท ซีพี
ออล์ล จากัด (มหาชน) เรียนที่จังหวัดน่ าน
1. เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีควำมประพฤติเรี ยบร้อย สนใจและมีควำมถนัดในสำขำที่สมัครเรี ยนอย่ำงแท้จริ ง
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4. มัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ
5. ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกผลคะแนน O-NET หรื อ V-NET
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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ที่ตั้ง
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

คุณสมบัติเฉพาะ
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
1. ผู้สมัครต้องสำเร็จกำรศึกษำหรือคำดว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) สำยวิทย์ – คณิต
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX 2.75 ขึ้นไป
3. คะแนน 9 วิชำสำมัญ
- คณิตศำสตร์ 1 -สังคมศึกษำ - ภำษำไทย - ภำษำอังกฤษ
- ฟิสิกส์
- เคมี
- ชีววิทยำ
4. คะแนน GAT และ PAT 2
5. อำยุไม่ต่ำกว่ำ 17 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ (นับจำกวันรำยงำนตัว)
6. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่ำ 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่ำ 40 กิโลกรัม และไม่เกินเกณฑ์มำตรฐำนคำนวณ BMI และ WHO
ซึ่งอำจเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรปฏิบัติวิชำชีพพยำบำล

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา รหัสสาขา
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

สังคมศึกษา (ค.บ.)

คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ สำเร็จ กำรศึก ษำหรือคำดว่ำจะสำเร็จ กำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอน
ปลำยปี ที่ 6 หรื อ เที ย บเท่ ำ (ม.ปลำย) กำรศึ ก ษำนอกระบบกำรศึ ก ษำตำมอั ธ ยำศั ย หรื อ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX 2.50 ขึ้นไป
3. คะแนน GPA กลุ่มต่ำงประเทศ 3.00 ขึ้นไป
4. คะแนนO-NET (ม.6),V-NET(ปวช.), N-NET (ม.ปลำย)
5. คะแนน PAT 5
1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ สำเร็จ กำรศึก ษำหรือคำดว่ำจะสำเร็จ กำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอน
ปลำยปี ที่ 6 หรื อ เที ย บเท่ ำ (ม.ปลำย) กำรศึ ก ษำนอกระบบกำรศึ ก ษำตำมอั ธ ยำศั ย หรื อ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX 2.50 ขึ้นไป
3. คะแนน GPA กลุ่มสังคม 3.00 ขึ้นไป
4. คะแนนO-NET (ม.6) , V-NET (ปวช.), N-NET (ม.ปลำย)
5. คะแนน PAT
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สาขาวิชา รหัสสาขา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)

คณิตศาสตร์ (ค.บ.)

การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)

การประถมศึกษา (ค.บ.)

พลศึกษา (ค.บ.)

คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำหรือคำดว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่ำสำยวิทย์ –คณิต
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX 3.00 ขึ้นไป
3. คะแนน GPA กลุ่มวิทยำศำสตร์ 3.00 ขึ้นไป
4. คะแนน O-NET
5. คะแนน PAT 2
6. คะแนน PAT 5
1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำหรือคำดว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่ำสำยวิทย์ –คณิต
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX 3.00 ขึ้นไป
3. คะแนน GPA กลุ่มคณิตศำสตร์ 3.00 ขึ้นไป
4. คะแนน O-NET
5. คะแนน PAT 1
6. คะแนน PAT 5
1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ สำเร็จ กำรศึก ษำหรือคำดว่ำจะสำเร็จ กำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอน
ปลำยปี ที่ 6 หรื อ เที ย บเท่ ำ (ม.ปลำย) กำรศึ ก ษำนอกระบบกำรศึ ก ษำตำมอั ธ ยำศั ย หรื อ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX 2.50 ขึ้นไป
3. คะแนน GPA กลุ่มภำษำไทย 3.00 ขึ้นไป
4. คะแนน O-NET (ม.6) , V-NET (ปวช.), N-NET (ม.ปลำย)
5. คะแนน PAT 5
1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ สำเร็จ กำรศึก ษำหรือคำดว่ำจะสำเร็จ กำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอน
ปลำยปี ที่ 6 หรื อ เที ย บเท่ ำ (ม.ปลำย) กำรศึ ก ษำนอกระบบกำรศึ ก ษำตำมอั ธ ยำศั ย หรื อ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX 2.75 ขึ้นไป
3. คะแนน GPA กลุ่มภำษำไทย 3.00 ขึ้นไป
4. คะแนน O-NET (ม.6) , V-NET (ปวช.), N-NET (ม.ปลำย)
5. คะแนน PAT 5
1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ สำเร็จ กำรศึก ษำหรือคำดว่ำจะสำเร็จ กำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอน
ปลำยปี ที่ 6 หรื อ เที ย บเท่ ำ (ม.ปลำย) กำรศึ ก ษำนอกระบบกำรศึ ก ษำตำมอั ธ ยำศั ย หรื อ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX 2.50 ขึ้นไป
3. คะแนน GPA กลุ่มสุขศึกษำและพลศึกษำ 3.00 ขึ้นไป
4. คะแนน O-NET (ม.6) , V-NET (ปวช.), N-NET (ม.ปลำย)
5. คะแนน PAT 5
6. ทดสอบภำคปฏิบัติ (พื้นฐำน)
- ลุก – นั่ง 30 วินำที
วิ่งเก็บของ - ดันพื้น 30 วินำที
- วิ่งระยะไกล ชำย : ระยะ 1000 เมตร หญิง : ระยะ 800 เมตร
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สาขาวิชา รหัสสาขา
การศึกษาพิเศษ (ค.บ.)

คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)

เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษา
(ค.บ.)

คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ สำเร็จ กำรศึก ษำหรือคำดว่ำจะสำเร็จ กำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอน
ปลำยปี ที่ 6 หรื อ เที ย บเท่ ำ (ม.ปลำย) กำรศึ ก ษำนอกระบบกำรศึ ก ษำตำมอั ธ ยำศั ย หรื อ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX 2.00 ขึ้นไป
3. คะแนน O-NET (ม.6) , V-NET (ปวช.), N-NET (ม.ปลำย)
4. คะแนน PAT 5
1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ สำเร็จ กำรศึก ษำหรือคำดว่ำจะสำเร็จ กำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอน
ปลำยปี ที่ 6 หรื อ เที ย บเท่ ำ (ม.ปลำย) กำรศึ ก ษำนอกระบบกำรศึ ก ษำตำมอั ธ ยำศั ย หรื อ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX 2.00 ขึ้นไป
3. คะแนน O-NET (ม.6) , V-NET (ปวช.), N-NET (ม.ปลำย)
4. คะแนน PAT 5
1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ สำเร็จ กำรศึก ษำหรือคำดว่ำจะสำเร็จ กำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอน
ปลำยปี ที่ 6 หรื อ เที ย บเท่ ำ (ม.ปลำย) กำรศึ ก ษำนอกระบบกำรศึ ก ษำตำมอั ธ ยำศั ย หรื อ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX 2.50 ขึ้นไป
3. คะแนน O-NET (ม.6) , V-NET (ปวช.), N-NET (ม.ปลำย)
4. คะแนน PAT 5

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ สำเร็จกำรศึก ษำหรือคำดว่ำจะสำเร็จกำรศึก ษำระดับมัธยมศึกษำชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ (ม.ปลำย)
กำรศึกษำนอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย
2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำหรือคำดว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกำศนียบัตร วิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX ที่สำเร็จกำรศึกษำ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ สำเร็จกำรศึก ษำหรือคำดว่ำจะสำเร็จกำรศึก ษำระดับมัธยมศึกษำชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ (ม.ปลำย)
กำรศึกษำนอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย
2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำหรือคำดว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกำศนียบัตร วิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX ที่สำเร็จกำรศึกษำ

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

817/1043

กลับหน้าสารบัญ
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ สำเร็จกำรศึก ษำหรือคำดว่ำจะสำเร็จกำรศึก ษำระดับมัธยมศึกษำชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ (ม.ปลำย)
กำรศึกษำนอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย
2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำหรือคำดว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกำศนียบัตร วิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX ที่สำเร็จกำรศึกษำ

คณะวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ สำเร็จกำรศึก ษำหรือคำดว่ำจะสำเร็จกำรศึก ษำระดับมัธยมศึกษำชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ (ม.ปลำย)
กำรศึกษำนอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย
2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำหรือคำดว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกำศนียบัตร วิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX ที่สำเร็จกำรศึกษำ

คณะเกษตรศาสตร์
คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ สำเร็จกำรศึก ษำหรือคำดว่ำจะสำเร็จกำรศึก ษำระดับมัธยมศึกษำชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ (ม.ปลำย)
กำรศึกษำนอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย
2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำหรือคำดว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกำศนียบัตร วิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX ที่สำเร็จกำรศึกษำ

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำหรือคำดว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำอยู่ระดับชั้น มัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต
- กลุ่มวิทยำศำสตร์ไม่น้อยกว่ำ 22 นก. - กลุ่มคณิตศำสตร์ไม่น้อยกว่ำ 12 นก.
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX ไม่ต่ำกว่ำ 2.20
3. โรคต้องห้ำมมิให้สมัครคัดเลือกสำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทย (พท.บ.)
- โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่น่ำรังเกียจแก่สังคม
- วัณโรคระยะอันตรำย
- โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่น่ำรังเกียจของสังคม
- โรคพิษสุรำเรื้อรัง
- โรคติดยำเสพติดให้โทษอย่ำงร้ำยแรง
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818/1043

กลับหน้าสารบัญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำหรือคำดว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6หรือเทียบเท่ากลุ่มวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX ไม่ต่ำกว่ำ 2.20

คณะนิติศาสตร์
คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
1.ผู้สมัครต้องเป็นผูส้ ำเร็จกำรศึกษำหรือคำดว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ (ม.ปลำย) กำรศึกษำ
นอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย
2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำหรือคำดว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX ที่สำเร็จกำรศึกษำ

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
1.ผู้สมัครต้องเป็นผูส้ ำเร็จกำรศึกษำหรือคำดว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ (ม.ปลำย) กำรศึกษำ
นอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย
2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำหรือคำดว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. คะแนนเฉลี่ยสะสม G-PAX ที่สำเร็จกำรศึกษำ

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

819/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การประเมินผลคะแนนของนักศึกษาที่สอบเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 Tcas'62
171 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
คณะ

สาขาวิชา

รวม

ถ่วงคะแนน

รหัส
G-PAX

GPA

ONET

GAT PAT1 PAT2 PAT5 9 วิชาสามัญ สัมภาษณ์

100%

คณะวิทยาศาสตร์

สถิตปิ ระยุกต์ (วท.บ.)

17130101240

100%

100%

คณะวิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์ (วท.บ.)

17130101247

100%

100%

คณะวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ (วท.บ.)

17130101249

100%

100%

คณะวิทยาศาสตร์

จุลชีววิทยา (วท.บ.)

17130101259

100%

100%

คณะวิทยาศาสตร์

ชีววิทยา (วท.บ.)

17130101268

100%

100%

คณะวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)

17130101277

100%

100%

คณะวิทยาศาสตร์

เคมี (วท.บ.)

17130101284

100%

100%

คณะวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (วท.บ.)

17130101208

100%

100%

คณะครุศาสตร์

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

17130802107

10%

10%

15%

20%

45%

100%

คณะครุศาสตร์

พลศึกษา (ค.บ.)

17130802108

10%

10%

15%

20%

45%

100%

คณะครุศาสตร์

สังคมศึกษา (ค.บ.)

17130802110

10%

10%

15%

20%

45%

100%

คณะครุศาสตร์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)

17130802145

5%

5%

15%

20%

45%

100%

คณะครุศาสตร์

คณิตศาสตร์ (ค.บ.)

17130802148

5%

5%

15%

20%

45%

100%

คณะครุศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)

17130802171

10%

10%

15%

20%

45%

100%

คณะครุศาสตร์

การประถมศึกษา (ค.บ.)

17130802188

10%

10%

15%

20%

45%

100%

คณะครุศาสตร์

การศึกษาพิเศษ (ค.บ.)

17130802109

10%

15%

20%

55%

100%

คณะครุศาสตร์

คอมพิวเตอร์ศกึ ษา (ค.บ.)

17130802113

10%

15%

20%

55%

100%

คณะครุศาสตร์

เทคโนโลยีดจิ ิดอล (ค.บ.)

17130802114

10%

15%

20%

55%

100%

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาไทย (ศศ.บ.)

17130103301

100%

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

10%
10%

100%
820/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การประเมินผลคะแนนของนักศึกษาที่สอบเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 Tcas'62
171 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
คณะ

สาขาวิชา

รวม

ถ่วงคะแนน

รหัส
G-PAX

GPA

ONET

GAT PAT1 PAT2 PAT5 9 วิชาสามัญ สัมภาษณ์

100%

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.)

17130103311

100%

100%

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.)

17130103314

100%

100%

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)

17130103330

100%

100%

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์ (ศศ.บ.)

17130103333

100%

100%

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาจีน (ศศ.บ.)

17130103353

100%

100%

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)

17130103361

100%

100%

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (ศศ.บ.)

17130103364

100%

100%

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทัศนศิลป์ (ศป.บ.)

17130103381

100%

100%

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การปกครองท้องถิ่น (รป.บ.)

17130103921

100%

100%

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

17130103302

100%

100%

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นาฏศิลป์ และการละคร (ศป.บ.)

17130802382

100%

100%

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดนตรี (ศป.บ.)

17130802383

100%

100%

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ

นิเทศศาสตร์ (ศศ.บ.)

17130104309

100%

100%

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ

การบัญชี (บธ.บ.)

17130104441

100%

100%

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ

การตลาด (บธ.บ.)

17130104442

100%

100%

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.)

17130104443

100%

100%

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.)

17130104444

100%

100%

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ

การจัดการทั่วไป (บธ.บ.)

17130104445

100%

100%

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.)

17130104446

100%

100%

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การประเมินผลคะแนนของนักศึกษาที่สอบเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 Tcas'62
171 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
คณะ

สาขาวิชา

รวม

ถ่วงคะแนน

รหัส
G-PAX

GPA

ONET

GAT PAT1 PAT2 PAT5 9 วิชาสามัญ สัมภาษณ์

100%

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ

หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (บช.บ.)

17130104722

100%

100%

คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

การจัดการโลจิสติกส์ (วท.บ.)

17130105201

100%

100%

คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

การออแบบแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ.)

17130105206

100%

100%

คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

โทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล (วท.บ.)

17130105207

100%

100%

คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)

17130105293

100%

100%

คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)

17130105297

100%

100%

คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.)

17130105298

100%

100%

คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

17130105822

100%

100%

คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.)
เทคโนโลยีไฟฟ้า (ทล.บ.)

17130105209

100%

100%

คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์ (ทล.บ.)

17130105210

100%

100%

คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

เทคโนโลยีโยธา (ทล.บ.)

17130105211

100%

100%

คณะเกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)

17130106241

100%

100%

คณะเกษตรศาสตร์

เกษตรศาสตร์ (วท.บ.)

17130106250

100%

100%

คณะเกษตรศาสตร์

การประมง (วท.บ.)

17130106256

100%

100%

คณะเกษตรศาสตร์

สัตวศาสตร์ (วท.บ.)

17130106258

100%

100%

คณะเกษตรศาสตร์

ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.)

17130106270

100%

100%

คณะนิตศิ าสตร์

อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุตธิ รรม (ศศ.บ.)

17130107363

100%

100%

คณะนิตศิ าสตร์

หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต (น.บ.)

17130107602

100%

100%

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

การแพทย์แผนไทย (พท.บ.)

17130108521

100%

100%
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822/1043

กลับหน้าสารบัญ

เกณฑ์การประเมินผลคะแนนของนักศึกษาที่สอบเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 Tcas'62
171 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
คณะ

สาขาวิชา

รวม

ถ่วงคะแนน

รหัส
G-PAX

GPA

ONET

GAT PAT1 PAT2 PAT5 9 วิชาสามัญ สัมภาษณ์

100%

คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาธารณสุขชุมชน (ส.บ.)

17130109502

100%

100%

คณะสาธารณสุขศาสตร์

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)

17130109205

100%

100%

คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (พย.บ.)

17130110902

10%

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีมลั ติมเี ดียและแอนิเมชัน (วท.บ.)

17130111204

100%

100%

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)

17130111242

100%

100%

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมซอฟแวร์ (วท.บ.ป

17130111271

100%

100%

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

15%

15%

30%

30%

823/1043

100%

กลับหน้าสารบัญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่ตั้ง
เลขที่ 398 หมู่ที่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ต ำบลนครสวรรค์ตก อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 0 5621 9100 - 0 5621 9129
โทรสำร : 0 5688 2523
Website : http://www.nsru.ac.th

คุณสมบัติเฉพาะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สำขำวิชำคณิตศำสตร์ รับเฉพำะผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทย์-คณิต
เท่ำนั้น
2. สำขำวิชำเคมี รับเฉพำะผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทย์-คณิตเท่ำนั้น
3. สำขำวิช ำฟิสิ กส์ รับ เฉพำะผู้ ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ มัธ ยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิท ย์ -คณิ ต
เท่ำนั้น
4. สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม รับเฉพำะผู้ สำเร็จกำรศึกษำระดับ มัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำร
เรียนวิทย์-คณิตเท่ำนั้น
5. สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ รับเฉพำะผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทย์คณิตเท่ำนั้น
6. สำขำวิชำชีววิทยำ รับเฉพำะผู้ สำเร็จกำรศึกษำระดับ มัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทย์-คณิต
เท่ำนั้น
7. สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย รับเฉพำะผู้ สำเร็จกำรศึกษำระดับ มัธยมศึกษำปีที่ 6
แผนกำรเรียนวิทย์-คณิตเท่ำนั้น
8. หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต รับเฉพำะผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับ มัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำร
เรียนวิทย์-คณิตเท่ำนั้น

คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต รับเฉพำะผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทย์คณิต หรือแผนกำรเรียนศิลป์-ค ำนวณ

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

824/1043

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

กลับหน้าสารบัญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่ำ ไม่จ ำกัดแผนกำรเรียน
2. ไม่จ ำกัดGPAX
- ยกเว้นแขนงวิชำกำรเมืองกำรปกครอง, แขนงวิชำกำรปกครองท้องถิ่น, แขนงวิชำ
รัฐประศำสนศำสตร์ GPAX ต้องไม่ต่ ำกว่ำ 2.00
- ยกเว้นสำขำวิชำภำษำไทย GPAX ต้องไม่ต่ ำกว่ำ 2.50
3. สอบสัมภำษณ์ทุกสำขำวิชำ/แขนงวิชำ
- ยกเว้นสำขำวิชำดนตรี สอบปฏิบัติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่ำ ไม่จ ำกัดแผนกำรเรียน
- ยกเว้น สำขำวิช ำคณิ ต ศำสตร์ , สำขำวิช ำเคมี , สำขำวิช ำฟิ สิ กส์ , สำขำวิช ำวิท ยำศำสตร์
สิ่งแวดล้อม, สำขำวิช ำเทคโนโลยีชีวภำพ, สำขำวิช ำชีววิทยำ, สำขำวิช ำอำชีว อนำมัยและควำมปลอดภัย,
สำธำรณสุข ศำสตรบั ณ ฑิต รับ เฉพำะผู้ สำเร็จกำรศึกษำระดับ มัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิท ย์-คณิ ต
เท่ำนั้น
2. ไม่จ ำกัดGPAX
- ยกเว้นสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต GPAX ต้องไม่ต่ ำกว่ำ2.00
- ยกเว้นสำขำวิชำชีววิทยำ GPAX ต้องไม่ต่ ำกว่ำ 2.50
3. สอบสัมภำษณ์ทุกสำขำวิชำ/แขนงวิชำ

คณะวิทยาการจัดการ
1. เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่ำ ไม่จ ำกัดแผนกำรเรียน
- ยกเว้นเศรษฐศำสตรบัณฑิต รับเฉพำะผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำร
เรียนวิทย์-คณิต หรือแผนกำรเรียนศิลป์-ค ำนวณ
2. ไม่จ ำกัดGPAX
- ยกเว้นสำขำวิชำกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม GPAX ต้องไม่ต่ ำกว่ำ 2.00
3. สอบสัมภำษณ์ทุกสำขำวิชำ/แขนงวิชำ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่ำ ไม่จ ำกัดแผนกำรเรียน
2. ไม่จ ำกัดGPAX
3. สอบสัมภำษณ์ทุกสำขำวิชำ/แขนงวิชำ
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ที่ 272 หมู่9 ตาบลขุนทะเล อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 มีเนื้อที่
ทั้งหมดประมาณ 600 ไร่ อยู่ติดกับทางหลวงแผ่นดินสายจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาเภอบ้านนาสาร ห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี
9 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0-7791-3333 หรือ 0-7791-3357 โทรสาร 0-7791-3358
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยคณะ/
วิทยาลัย ที่เปิดรับนักศึกษาจานวน 7 คณะ ดังต่อไปนี้ คือ
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์
3. คณะวิทยายาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
6. นิติศาสตร์
7. พยาบาลศาสตร์
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กลับหน้าสารบัญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะครุศาสตร์
คุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1. มีความประพฤติดี
2. มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร
4. สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
5. มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
6. มีผลคะแนน ONET ผลคะแนนการสอบวัดความถนัดทั่วๆไป (GAT) และผลคะแนนความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5)
คุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1. มีความประพฤติดี
2. มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร
4. สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
5. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
6. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.00
7. มีผลคะแนน ONET ผลคะแนนการสอบวัดความถนัดทั่วๆไป (GAT) ผลคะแนนความถนัดคณิตศาสตร์ (PAT1)
ผลคะแนนความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5)
คุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1. มีความประพฤติดี
2. มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร
4. สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
5. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
6. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 3.00
7. มีผลคะแนน ONET ผลคะแนนการสอบวัดความถนัดทั่วๆไป (GAT) และ ผลคะแนนความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5)
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คุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
1. มีความประพฤติดี
2. มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร
4. สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
5. คะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
6. คะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.00
7. มีผลคะแนน ONET ผลคะแนนการสอบวัดความถนัดทั่วๆไป (GAT) ผลคะแนนความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2)
และผลคะแนนความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5)
คุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชาภาษาไทย
1. มีความประพฤติดี
2. มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร
4. สาเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายศิลป์-คานวณ, ศิลป์-ภาษา หรือ วิทย์-คณิต
5. คะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.75
6. คะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยไม่น้อยกว่า 3.00
7. มีผลคะแนน ONET ผลคะแนนการสอบวัดความถนัดทั่วๆไป (GAT) และ ผลคะแนนความถนัดทางวิชาชีพครู
(PAT5)
คุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชาศิลปศึกษา
1. มีความประพฤติดี
2. มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร
4. สาเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
5. คะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.75
6. คะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาศิลปะไม่น้อยกว่า 3.00
7. มีผลคะแนน ONET ผลคะแนนการสอบวัดความถนัดทั่วๆไป (GAT) ผลคะแนนความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
(PAT6) และ ผลคะแนนความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5)
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คุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชาสังคมศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะ
1. มีความประพฤติดี
2. มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร
4. สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
5. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
6. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 3.00
7. มีผลคะแนน ONET ผลคะแนนการสอบวัดความถนัดทั่วๆไป (GAT) และ ผลคะแนนความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5)
คุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
1. มีความประพฤติดี
2. มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร
4. สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต, ศิลป์-คานวณ
5. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
6. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยกลุ่ม สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 2.75
7. มีผลคะแนน ONET ผลคะแนนการสอบวัดความถนัดทั่วๆไป (GAT) และผลคะแนนความถนัดทางวิชาชีพครู(PAT5)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คุณสมบัติเฉพาะ
สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาดนตรีสากล สาขาวิชาพัฒนาชุมชน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
สาขาวิชาภาษาไทย
1. สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลคะแนน ONET (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช) หรือ ผลคะแนน N-NET (สาหรับนักเรียน กศน.)
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต
2. มีผลคะแนน ONET
คุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1. ส าเร็จการศึกษาในระดั บมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิท ย์ - คณิต หรือ ศิล ป์- คานวณ หรือ ส าเร็จการศึกษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์
2. มีผลคะแนน ONET (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช)
คุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือสาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ทุกสาขาวิชา
2. มีผลคะแนน ONET (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช) หรือ ผลคะแนน N-NET (สาหรับนักเรียน กศน.)
คุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
1. สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต สายศิลป์-คานวณ สายศิลป์-สังคม หรือประกาศนีบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)
2. มีผลคะแนน ONET (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช)
คุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
1. สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีผลคะแนน ONET
คุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชาพืชศาสตร์
1. สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต หรือสายศิลป์คานวณ
2. มีผลคะแนน ONET
คุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1. สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้
การรับรองที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์
2. มีผลคะแนน ONET
คุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
1. ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ระดั บประกาศนียบัต รวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือ สาเร็จ
การศึกษาระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
2. มีผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือผลคะแนน VNET (ปวช./ปวส) หรือผลคะแนน N-NET (สาหรับนักเรียน กศน.)
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คุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต
1. ส าเร็จการศึกษาในระดั บมัธยมศึกษาตอนปลายเทียบเท่า หรือ ระดั บประกาศนียบัต รวิช าชีพ (ปวช.) หรือ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
2. มีผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช./ปวส) หรือ ผลคะแนน N-NET (สาหรับนักเรียน

คณะวิทยาการจัดการ
คุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร สาขาวิชาธุรกิจ
อาหาร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1. สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลคะแนน ONET (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช) และ ผลคะแนน N-NET (สาหรับนักเรียน กศน.
คุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ - วิชาเอกสื่อสารมวลชน - วิชาเอกประชาสัมพันธ์
1. สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลคะแนน ONET (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช) และ ผลคะแนน N-NET (สาหรับนักเรียน กศน.
คุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - วิชาเอกธุรกิจออนไลน์
1. สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลคะแนน ONET (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช) และ ผลคะแนน N-NET (สาหรับนักเรียน กศน.)
คุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- วิชาเอกการตลาด
– วิชาเอกการจัดการทั่วไป
- วิชาเอกบริหารทรัพยากรมนุษย์
- วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ
1. สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลคะแนน ONET (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช) และ ผลคะแนน N-NET (สาหรับนักเรียน กศน.)
คุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
1. สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ผู้สมัครสามารถดาเนินการเรียนการสอนแบบ Block Course ภาคเรียนละ 6 เดือน โดยเรียนภาคทฤษฎีทมี่ หาวิทยาลัย
3 เดือนและฝึกภาคปฏิบัติที่ร้านเซเว่นอิเลฟเว่น 3 เดือน
3. รับทุนสนับสนุนจากบริษัทซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) 70% ตลอดการศึกษา (เฉพาะภาคเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00)
4. มีผลคะแนน ONET (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช) และ ผลคะแนน N-NET (สาหรับนักเรียน กศน.)
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วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
คุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกการท่องเที่ยว
1. สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี
2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
3. สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
4. บุคลิกภาพดี มีจิตบริการ
5. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ สามารถออกฝึกประสบการณ์วชิ าชีพในสถานประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยวได้
6. สามารถเดินทางไปศึกษานอกสถานทีต่ ั้งตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยได้
7. มีผลคะแนน ONET (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช) และ ผลคะแนน N-NET (สาหรับนักเรียน กศน.)
คุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกการโรงแรม
1. สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
4. บุคลิกภาพดี มีจิตบริการ
5. มีความสนใจทางด้านการโรงแรม
6. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ สามารถออกฝึกประสบการณ์วชิ าชีพในสถานประกอบการ
ธุรกิจโรงแรมได้
7. สามารถเดินทางไปศึกษานอกสถานทีต่ ั้งตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยได้
8. มีผลคะแนน ONET (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช) และ ผลคะแนน N-NET (สาหรับนักเรียน กศน.)
คุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกธุรกิจการบิน
1. สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
4. บุคลิกภาพดี มีจิตบริการ
5. สามารถทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TOEIC) ตามทีส่ าขาวิชากาหนด
6. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
7. สามารถเดินทางไปศึกษานอกสถานทีต่ ั้งตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยได้
8. มีผลคะแนน ONET (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช) และ ผลคะแนน N-NET (สาหรับนักเรียน กศน.)
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คุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)
1. สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
4. บุคลิกภาพดี มีจิตบริการ
5. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ สามารถออกฝึกประสบการณ์วชิ าชีพในสถานประกอบการ
6. สามารถเดินทางไปศึกษานอกสถานทีต่ ั้งตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยได้
7. มีผลคะแนน ONET (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช) และ ผลคะแนน N-NET (สาหรับนักเรียน กศน.)

คณะนิติศาสตร์
คุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชานิติศาสตร์
1. สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลคะแนน ONET (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช) และ ผลคะแนน N-NET (สาหรับนักเรียน กศน.)
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ไม่รับเทียบเท่าและมีผลการศึกษาดังนี้
1.1 มีผลคะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ากว่า 2.50
1.2 มีผลการเรียนกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.00
1.3 มีผลการเรียนกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.00
2. อายุไม่ต่ากว่า 16 ปี และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดภาคการศึกษา
3. ส่วนสูงไม่ต่ากว่า 150 เซนติเมตร
4. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิต ใจ ไม่มีความพิการหรือผิด ปกติทางด้ านร่างกาย และจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่ อ
การศึกษาและการประกอบ วิชาชีพตามเกณฑ์สภาการพยาบาลกาหนด เช่น ตาบอดสีชนิด ความผิดปกติในการมองเห็น หูหนวกหรือหูตึง
โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ รวมถึงมีปัญหาทางจิตเวช เช่น โรคจิต โรคประสาท รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ
หรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่ผู้ตรวจร่างกายหรือคณะกรรมการรับนักศึก ษาเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา
6. กรณีที่ผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติต้องผ่านการทดสอบภาษาไทย
7. มีผลคะแนนสอบ O-NET มีผลคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ 7 วิชา ประกอบด้วย 1.วิชาภาษาไทย 2.วิชาภาษาอังกฤษ 3.
วิชาสังคม 4.วิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์-ศิลป์คานวน) 5.วิชาฟิวิกข์ 6.วิชาเคมี 7.วิชาชีววิทยา และต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
1. ทีต่ ้ัง
เลขที่ 1061 ซอยอิ ส รภาพ 15 ถนนอิ ส รภาพ แขวงหิ รั ญ รู จี เขตธนบุ รี กรุ งเทพ 10600 โทรศั พ ท์ 0 -2473-7000
โทรสาร 0-2466-6006 http://www.bsru.ac.th หรื อ http://www.bsru.net หรื อ http://admission.bsru.ac.th

2. การจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี 5 คณะ 69 สาขาวิชา ดังนี้

คณะครุ ศาสตร์ จานวน 7 สาขาวิชา
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี ) ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี จานวน 2 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาการประเมินผลและ
วิจยั ทางการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา
หลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี ) ใช้เวลาศึ กษาปกติ 4 ปี จานวน 5 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาการประถมศึ กษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป สาขาวิชาศิลปศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ จานวน 15 สาขาวิชา
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี จานวน 7 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาและวัฒ นธรรมเอเชี ย ตะวัน ออก สาขาวิชาภาษาอัง กฤษ สาขาวิชาสัง คมศาสตร์ เ พื่ อ การพัฒ นา สาขาวิ ช า
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาอาเซียนศึกษา
หลักสู ตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี จานวน 2 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชานาฏยศิลป์ สาขาวิชา
ออกแบบกราฟิ กและอินโฟร์
หลักสู ตรนิตศิ าสตรบัณฑิต (น.บ.) ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสู ตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี ) ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี จานวน 4 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชานาฏยศิลป์ ศึกษา สาขาวิชา
ภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ ใช้ เวลาศึกษาปกติ 4 ปี จานวน 13 สาขาวิชา
หลั ก สู ตรบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต (บธ.บ.) จ านวน 6 สาขาวิ ช า ดั ง นี้ สาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ
(หลักสู ตรนานาชาติ ) สาขาวิชาการจัดการโลจิ สติ กส์ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบริ ห ารทรั พยากรมนุ ษย์ สาขาวิชา
การประกอบการธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) จานวน 4 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาการโฆษณาและธุ รกิ จบันเทิ ง สาขาวิชาการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่ อสารองค์การ สาขาวิชาการสื่ อสารมวลชน สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทลั มีเดีย
หลักสู ตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จานวน 30 สาขาวิชา
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต (วท.บ.) ใช้เ วลาศึ ก ษาปกติ 4 ปี จ านวน 17 สาขาวิ ช า ดัง นี้ สาขาวิ ช าเกษตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาจุลชี ววิทยา สาขาวิชาชี ววิทยา
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สาขาวิชาเทคนิ คการแพทย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิ กส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน สาขาวิชาฟิ สิ กส์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิ งแวดล้อม สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาแอนิเมชัน่ และดิจิทลั มีเดีย
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี จานวน 3 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและ
ออกแบบแม่พิมพ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่ องกลการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
หลักสู ตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสู ตรการแพทย์ แผนไทย (พท.บ.) ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี สาขาวิชาผูป้ ระกอบการอาหาร
หลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี ) ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี จานวน 5 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิ สิ กส์

วิทยาลัยการดนตรี จานวน 4 สาขาวิชา
หลักสู ตรดุริยางศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี จานวน 2 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาดนตรี ตะวันตก สาขาวิชา
ดนตรี ไทย
หลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี ) ใช้เวลาศึ กษาปกติ 4 ปี จานวน 2 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาดนตรี ตะวันตกศึกษา
สาขาวิชาดนตรี ไทยศึกษา

3. อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนี ยมเหมาจ่าย ตามประกาศของมหาวิทยาลัย สามารถศึกษารายละเอียดได้ จากเว็บไซต์ http://financebsru.bsru.ac.th
หรื อ http://admission.bsru.ac.th
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กลับหน้าสารบัญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
คุณสมบัตเิ ฉพาะและเกณฑ์ การคัดเลือก
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั ทางการศึกษา (ศศ.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า หรื อสาเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชา
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรื อเป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับการ
คัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3. มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
4. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กาหนดขั้นต่า
5. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
6. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กาหนดขั้นต่า
เกณฑ์การคัดเลือก :
1. พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 30%
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ าหนัก 20%
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ าหนัก 20%
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5 ค่าน้ าหนัก 30%
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา (ศศ.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรื อเป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษา หรื อข้อกาหนดในมาตรฐานวิชาชีพ หรื อมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
3. มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
4. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กาหนดขั้นต่า
5. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
6. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กาหนดขั้นต่า
เกณฑ์การคัดเลือก :
1. พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 20%
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ าหนัก 30%
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ าหนัก 20%
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5 ค่าน้ าหนัก 30%
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กลับหน้าสารบัญ
สาขาวิชาการประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี )
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรื อเป็ นไปตามระเบียบ ข้อบังคับการคัดเลือก
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของคณะครุ ศาสตร์ โดยบุคคลที่จะเข้าศึกษาต้องมีความถนัดทางวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพ และ
จิตใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู
5. มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 3.00
6. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กาหนดขั้นต่า
7. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
8. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กาหนดขั้นต่า
เกณฑ์การคัดเลือก :
1. พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 20%
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ าหนัก 20%
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ าหนัก 30%
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5 ค่าน้ าหนัก 30%
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี )
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. มีความถนัดทางวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู
3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4. มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
5. มีความสามารถพิเศษที่แสดงถึงทักษะความสามารถของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
6. ผลงานที่ใส่ในแฟ้มสะสมผลงานไม่ควรเกิน 3 ปี ย้อนหลัง
7. มีหลักฐานการเข้าร่ วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย
8. Portfolio เน้นผลงานทางวิชาการ
9. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กาหนดขั้นต่า
10. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
11. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กาหนดขั้นต่า
เกณฑ์การคัดเลือก :
1. พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 20%
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ าหนัก 20%
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ าหนัก 30%
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5 ค่าน้ าหนัก 30%
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กลับหน้าสารบัญ
สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ. 4 ปี )
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรื อเป็ นไปตาม
ประกาศของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรื อ เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรื อคณะกรรมการบริ หารโครงการผลิตครู การศึกษาขั้น
พื้นฐานระดับปริ ญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี ) และข้อกาหนดของสาขาวิชา
4. มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.50
5. มีความสามารถทางกีฬา เป็ นตัวแทนหรื อได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับชาติ ระดับนานาชาติ
6. ผูส้ มัครเข้าร่ วมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตามที่สาขากาหนด
7. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กาหนดขั้นต่า
8. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
9. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กาหนดขั้นต่า
10. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ผูส้ มัครเตรี ยมชุดกีฬาเพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามที่สาขากาหนด)
เกณฑ์การคัดเลือก :
1. พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 20%
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ าหนัก 10%
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ าหนัก 30%
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5 ค่าน้ าหนัก 40%
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป (ค.บ. 4 ปี )
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวง ศึกษาธิการรับรอง หรื อเป็ นไปตาม
ประกาศของทางมหาวิทยาลัย โดยมีผลการเรี ยนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรื อ เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรื อคณะกรรมการบริ หารโครงการผลิตครู การศึกษาขั้น
พื้นฐานระดับปริ ญญาตรี และข้อกาหนดในมาตรฐานสาขาวิชาที่ศึกษา
4. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กาหนดขั้นต่า
5. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
6. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 2 : ไม่กาหนดขั้นต่า
7. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กาหนดขั้นต่า
เกณฑ์การคัดเลือก :
1. พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 20%
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ าหนัก 10%
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ าหนัก 20%
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT2 ค่าน้ าหนัก 20%
5. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5 ค่าน้ าหนัก 30%
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สาขาวิชาศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี )
1. สาเร็ จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า/ปวช. สาขาวิชาศิลปกรรม ศิลปะ ทัศนศิลป์ หรื อ สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีสุขภาพใจเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
ปราศจากโรคหรื ออาการของโรคอันเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิงานวิชาชีพครู
3. มีแฟ้มสะสมผลงานศิลปะ (Portfolio) ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านศิลปะ
4. เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย คณะครุ ศาสตร์ และ/หรื อหลักสูตรกาหนดเพิ่มเติม
5. มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
6. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กาหนดขั้นต่า
7. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
8. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กาหนดขั้นต่า
9. สอบปฏิบตั ิเกี่ยวกับความรู ้พ้นื ฐานด้านองค์ประกอบศิลป์ และทักษะพื้นฐานการวาดเส้น
รายละเอียดในการสอบปฏิบัตแิ ละการเตรียมอุปกรณ์ (ศิลปศึกษา ค.บ. 4 ปี )
1. วิชาองค์ประกอบศิลป์ : อุปกรณ์ที่ตอ้ งเตรี ยม
1.1 กระดาษ 100 ปอนด์ ชนิดหยาบ ขนาด A2
1.2 สี น้ า, สี ชอล์ค, สี อะคริ ลิก, สี โปสเตอร์ (อย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อผสมเทคนิคตามความถนัด
1.3 ดินสอ/ปากกาชนิดต่างๆ, ยางลบ, คัตเตอร์, กระดาษกาวกั้นขอบผลงาน,กระดานรองเขียน
1.4 อุปกรณ์อื่นๆ ตามความเหมาะสม (ไม่อนุญาตให้ใช้วสั ดุ อุปกรณ์ที่สร้างมลพิษทางอากาศ เช่น สี สเปรย์ สี น้ ามัน เป็ นต้น
2. วิชาวาดเส้น : อุปกรณ์ที่ตอ้ งเตรี ยม
2.1 กระดาษ 100 ปอนด์ ชนิดเรี ยบ ขนาด A2
2.2 ดินสอดา สาหรับการวาดเส้น เช่น EE หรื อ 6B ขึ้นไป
2.3 ยางลบ, คัตเตอร์, กระดานรองเขียน, คลิปหนีบกระดาษ
เกณฑ์การคัดเลือก :
1. พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 20%
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ าหนัก 30%
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ าหนัก 20%
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5 ค่าน้ าหนัก 30%
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2. เป็ นผูย้ ดึ มัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
3. เป็ นผูท้ ี่มีความสมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย และจิตใจที่ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติเรี ยบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้วา่ จะตั้งใจศึกษาเล่าเรี ยนเต็มความสามารถ และจะปฏิบตั ิ
ตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยูแ่ ล้ว หรื อที่จะมีต่อไปโดยเคร่ งครัดทุกประการ
5. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 100%
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กลับหน้าสารบัญ
สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 100%
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (ศศ.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สงั คมรังเกียจ หรื อโรคสาคัญที่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาทั้งทางร่ างกายและจิตใจ
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4. มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5. ไม่เป็ นผูท้ ุพพลภาพทางประสาทสัมผัสต่าง ๆ
6. ถ้ามีผลการทดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น/เกาหลี จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 100%
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2. เป็ นผูท้ ี่มีความพร้อมทางสุขภาพร่ างกาย ปั ญญา และสุขภาพจิต
3. ไม่เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติเสื่ อมเสี ยอย่างร้ายแรง ไม่อยูใ่ นระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุด
ให้รับโทษจาคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
4. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 100%
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบี ยบ/ข้อบังคับ/ประกาศ การรับนักศึ กษาหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 100%
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4. มีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับหลักสูตร และมีความพร้อมที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมจิตบริ การเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 100%
สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (ศศ.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 100%
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กลับหน้าสารบัญ
สาขาวิชานาฏยศิลป์ (ศป.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อในระดับเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. เป็ นผูม้ ี ความสามารถด้านนาฏยศิ ลป์ (ไทยหรื อสากล) หรื อเป็ นผูม้ ี คุณสมบัติอื่นที่ คณะกรรมการ บริ หารหลักสู ต ร
คณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พิจารณาแล้วเห็ นสมควรให้มีสิทธิ์ สมัครเข้ารั บ
การศึกษาได้
3. เป็ นผูม้ ีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
4. เป็ นผูม้ ีทกั ษะทางปั ญญา และมีสุขภาพร่ างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยนการสอน
5. มีทกั ษะในการฟังจังหวะ หากได้รับรางวัลระดับชาติ หรื อนานาชาติ จะได้รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 100%
สาขาวิชาออกแบบกราฟิ กและอินโฟร์ (ศป.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2. มีผลการเรี ยนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป และมีความสามารถพื้นฐานทางด้านศิ ลปะและการออกแบบ มีแฟ้ มสะสมผลงานด้าน
ศิลปะและการออกแบบที่เกี่ยวข้อง
3. เป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็ นโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกคัดชื่อออก หรื อถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางวินยั นักศึกษา
5. ไม่เคยเป็ นผูต้ อ้ งโทษ โดยคาพิพากษาถึ งที่ สุดให้จาคุ ก เว้นแต่ความผิดที่ เป็ นลหุ โทษ หรื อความผิดอันกระทาโดย
ประมาท
6. เป็ นผูท้ ี่ผา่ นการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
7. มีคุณสมบัติที่เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
8. มี Portfolio ด้านศิลปะ หรื อ การออกแบบ เช่น ผลงานภาพวาด, ผลงานออกแบบโปสเตอร์, โลโก้หรื ออื่นๆ เป็ นต้น
9. มีความสนใจและมีความสามารถด้านศิลปะ
เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 100%
สาขาวิชานิตศิ าสตร์ (น.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2. เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อย อยูใ่ นศีลธรรมอันดี
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรง มีใบรับรองแพทย์ที่ให้ความเห็นว่าสุขภาพเหมาะสมสาหรับการเข้าศึกษา
4. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศหรื อข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการรับเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัย
เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 100%
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2. คุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของสถาบันอุดมศึกษา โดยผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ/หรื อการรับตรงของสถาบัน ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 100%
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กลับหน้าสารบัญ
สาขาวิชานาฏยศิลป์ ศึกษา (ค.บ. 4 ปี )
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบี ยบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับนักศึ กษาหลักสู ตร ระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ภาควิชา/
สาขาวิชากาหนด โดยบุคคลที่ จะเข้าศึ กษาต้องมีความถนัดทางวิชาชี พครู มีบุคลิกภาพและจิ ตใจที่ เหมาะสมกับวิชาชี พครู และมี
ความรู ้ความสามารถพื้นฐานทางนาฏยศิลป์
4. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลิกและจิตใจเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู
5. มีแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio)
6. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
7. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กาหนดขั้นต่า
เกณฑ์การคัดเลือก :
1. พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 50%
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ าหนัก 20%
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5 ค่าน้ าหนัก 30%
สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี )
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมที่จะเป็ นครู
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรื อเป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษา หรื อข้อกาหนดในมาตรฐานวิชาชีพ หรื อมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
4. มีความรู ้พ้ืนฐานทางภาษาไทยที่เพียงพอต่อการพัฒนาและต่อยอดได้
5. มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.75
6. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กาหนดขั้นต่า
เกณฑ์การคัดเลือก :
1. พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 50%
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5 ค่าน้ าหนัก 50%
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี )
1. สาเร็ จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2. เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรื อเทียบเท่า หรื ออนุปริ ญญา
3. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมที่จะเป็ นครู
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรื อเป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษา หรื อข้อกาหนดในมาตรฐานวิชาชีพ หรื อมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
5. เป็ นผูท้ ี่มีความพร้อมทางปั ญญา สุขภาพกาย และสุขภาพจิต
6. ผูท้ ี่จบจากสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีหนังสื อเทียบโอนที่รับรองคุณวุฒิการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ผู ้ที่ ส ร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ กั บ สถานศึ ก ษาและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง จะได้ รั บ การพิ จ ารณาเป็ นกรณี พิ เ ศษจากคณะ
กรรมการบริ หารหลักสูตร
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8. หากมี ผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ ได้รับการยอมรั บทั้งในและต่างประเทศ จะได้รับการ
พิจารณาเป็ นพิเศษ เช่น CU-TEP, TU-GET, IELTS, TOEFL เป็ นต้น
9. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์ ปราศจากโรคหรื ออาการของโรคอันเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพครู
10. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กาหนดขั้นต่า
11. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กาหนดขั้นต่า
เกณฑ์การคัดเลือก :
1. พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 50%
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ าหนัก 25%
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5 ค่าน้ าหนัก 25%
สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี )
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2. เป็ นผูย้ ดึ มัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
3. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สงั คมรังเกียจ หรื อโรคสาคัญที่จะเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. ไม่เคยหรื อป่ วยเป็ นโรคจิต โรคประสาท
5. มีความสมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย และจิตใจที่ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
6. เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติเรี ยบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้วา่ จะตั้งใจศึกษาเล่าเรี ยนเต็มความสามารถ และจะปฏิบตั ิ
ตามระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยที่มีอยูแ่ ล้ว หรื อที่จะมีต่อไปโดยเคร่ งครัดทุกประการ
7. เป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
8. มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม ไม่นอ้ ยกว่า 2.75 และ GPA กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่นอ้ ยกว่า 3.00
9. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู
10. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรื อเป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษาหรื อข้อกาหนดในมาตรฐานวิชาชีพ หรื อมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
11. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กาหนดขั้นต่า
12. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กาหนดขั้นต่า
เกณฑ์การคัดเลือก :
1. พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 50%
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ค่าน้ าหนัก 25%
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5 ค่าน้ าหนัก 25%
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คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่ างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ) (บธ.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อนักศึกษาต่างประเทศที่มีวฒ
ุ ิเทียบเท่า
2. มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ากว่า 500 หรื อผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอื่นๆ ในระดับเทียบเท่า
3. กรณี มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษต่ากว่าเกณฑ์ ข้อ 2 ผูส้ มัครต้องเข้าปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษเพิ่มเติมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ผา่ นตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 100%
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.)
สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า หรื อสาเร็ จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 100%
สาขาวิชาการตลาด (บธ.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อสาเร็ จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อเทียบเท่า
2. เป็ นตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 100%
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า หรื อสาเร็ จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อ
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 100%
สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ (บธ.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า หรื อ
2. สาเร็ จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อ
3. สาเร็ จการศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) หรื ออนุปริ ญญาในสาขาที่สัมพันธ์กนั โดยผ่านการคัดเลือกตามที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากาหนด และเป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ องการจัดการศึกษาหลักสู ตร
ระดับปริ ญญาตรี (ต่อเนื่ อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 3 ให้สถาบันอุดมศึกษารับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับ ปวส. หรื อ
อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี (4 ปี ) ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรี ยนระดับปริ ญญาเข้าสู่
การศึกษาในระบบ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็ นต้นไป หรื อ
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 100%
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ (บธ.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 100%
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สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง (นศ.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 100%
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และการสื่ อสารองค์ การ (นศ.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 100%
สาขาวิชาการสื่ อสารมวลชน (นศ.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 100%
สาขาวิชาภาพยนตร์ และดิจทิ ลั มีเดีย (นศ.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3. มีความคิดสร้างสรรค์ในงานด้านศิลปะและการสื่ อสาร
4. ผ่านการทดสอบความรู ้พ้นื ฐานในด้านภาพยนตร์และดิจิทลั มีเดีย
เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 100%
สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อเทียบเท่า
2. สาเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี สาขา/สาขาวิชาอื่ น จากสถาบันอุดมศึ กษาที่ กระทรวงศึ กษาธิ การ และสานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) ให้การรับรอง
3. สาเร็ จการศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง สาขาวิชาการบัญชี จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการ และ ก.พ. ให้
การรับรอง
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 100%
สาขาวิชาการท่ องเทีย่ ว (ศศ.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ / ข้อบังคับ/ ประกาศ การรับนักศึกษาหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3. มีใจรักงานบริ การ การโรงแรม งานท่องเที่ยวและพูดอังกฤษได้ดี
4. รักและสนใจศึกษาประวัติศาสตร์ไทย และชอบบรรยายข้อมูล
5. ถ้ามีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวจะพิจารณาเป็ นพิเศษ
6. สนใจ มีความสามารถ ราไทย ดนตรี ไทย อาหารไทย และอื่นๆ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 100%
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กลับหน้าสารบัญ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ศ.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 100%
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร (วท.บ.)
สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 100%
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรื อเป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 100%
สาขาวิชาเคมี (วท.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า ในแผนการเรี ยนสายวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึ กษาและ/หรื อเป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 100%
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (วท.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึ กษาและ/หรื อเป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 100%
สาขาวิชาจุลชีววิทยา (วท.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 แผนการเรี ยน วิทย์-คณิ ต
2. มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.50
3. มีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง ไม่เป็ นโรคตาบอดสี (ใบรับรองแพทย์)
4. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
5. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 2 : ไม่กาหนดขั้นต่า
เกณฑ์การคัดเลือก :
1. พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 40%
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ าหนัก 10%
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT2 ค่าน้ าหนัก 50%
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กลับหน้าสารบัญ
สาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรี ยนของวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ หรื อเทียบเท่า
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรื อ เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 100%
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (วท.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญแผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
2. มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่ างกายและจิ ตใจ ไม่มีภาวะตาบอดสี ไม่เจ็บป่ วยหรื อเป็ นโรคติดต่อร้ายแรงอันเป็ นอุปสรรคต่อ
การศึกษา
3. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากาหนด
4. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กาหนดขั้นต่า
5. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
6. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 2 : ไม่กาหนดขั้นต่า
7. มีผลการทดสอบคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา (วิชาเคมี, ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ) : ไม่กาหนดขั้นต่า
เกณฑ์การคัดเลือก :
1. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ าหนัก 20%
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ าหนัก 25%
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT2 ค่าน้ าหนัก 25%
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา (วิชาเคมี, ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ) ค่าน้ าหนัก 30%
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อเิ ล็กทรอนิกส์ (วท.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า หรื อ
2. สาเร็ จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรื อเทียบเท่าหรื ออนุปริ ญญา
3. มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติมตามการพิจารณาของคณะกรรมการประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 100%
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (วท.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรื อเป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 100%
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน (วท.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรื อเป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 100%
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กลับหน้าสารบัญ
สาขาวิชาฟิ สิกส์ (วท.บ.)
สาเร็ จการศึ กษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ หรื อมีวุฒิเที ยบเท่า
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 100%
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
1. สาเร็ จการศึ กษาระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายหรื อเที ยบเท่ า หรื อสาเร็ จการศึ กษาประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง หรื อ
เทียบเท่า หรื ออนุปริ ญญา
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรื อ เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 100%
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรื อ เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
4. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 1 : ไม่กาหนดขั้นต่า
5. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 2 : ไม่กาหนดขั้นต่า
เกณฑ์การคัดเลือก :
1. พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 50%
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ าหนัก 20%
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT1 และ PAT2 ค่าน้ าหนัก 30%
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม (วท.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรี ยนของวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/ หรื อ เป็ นไปตามระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3. เป็ นผูม้ ีความสมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย และจิตใจไม่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 100%
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (วท.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรื อเป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3. มีสุขภาพสมบูรณ์ท้ งั ด้านร่ างกายและจิตใจ ไม่มีประวัติเป็ นโรคจิตโรคประสาท และปราศจากโรค อาการของโรค หรื อมี
ความพิการอันเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
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- มีปัญหาทางจิตเวช ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาท (neurosis) หรื อโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial
personality หรื อ borderline personality รวมถึ งปั ญหาทางจิ ตเวชอื่ นๆ ที่ พิจารณาเห็ นว่าเป็ นอุปสรรคต่อการศึ กษาและต่อการ
ประกอบวิชาชีพ
- โรคติ ดต่อในระยะติ ดต่ออันตรายที่ จะมี ผลต่อผูร้ ั บบริ การหรื อส่ งผลให้เกิ ดความพิการอย่างถาวรอันเป็ นอุปสรรคต่อ
การศึกษา
- โรคไม่ติดต่อหรื อภาวะอันเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
- ติดสารเสพติดให้โทษ
- ตาบอดทั้ง 2 ข้าง หรื อแม้แต่ขา้ งเดียว หรื อมีความผิดปกติในการเห็นภาพ
- ตาบอดสี โดยเฉพาะแม่สีหรื อตาบอดสี ชนิดรุ นแรง ซึ่งได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
- หู หนวกหรื อหู ตึง (threshold ของการได้ยินสู งกว่า 40 dB) จากการผิดปกติ ทางประสาทรั บฟั งเสี ยง หู หนวกหรื อหู ตึง
(threshold ของการได้ยนิ สูงกว่า 40 dB) จากการผิดปกติทางประสาทรับฟังเสี ยง (Sensorineural hearing loss) แม้แต่ขา้ งเดียว
- มีความพิการของนิ้วมือ มือ แขน
เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 100%
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และ/หรื อเป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และระบบแอดมิชชัน่ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
3. ผูส้ มัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ขา้ งต้น อาจเข้าศึกษาได้โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตร วท.บ. อาชี วอนามัยและความปลอดภัย เช่ น การเที ยบโอนผลการเรี ยนรู ้ สามารถเที ยบได้ท้ งั ในระบบการศึ กษา โดย
สามารถเทียบโอนผลการเรี ยนรู ้ในสาขาวิชาระหว่างสถาบันที่ข้ ึนทะเบียนรับรองมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ตามกรอบมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้ระดับชาติ ในระดับปริ ญญาตรี
4. มีเกรดเฉลี่ยวิชา คณิ ตศาสตร์ ฟิ สิ กส์ เคมี ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ ไม่นอ้ ยกว่า 2.5
เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 100%
สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจทิ ลั มีเดีย (วท.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า หรื อระดับ ปวช.
2. มีทศั นคติที่ดี มีความสนใจด้านแอนิเมชัน่
3. มีความประพฤติเรี ยบร้อย และมีความตั้งใจศึกษาตามหลักสูตร
4. มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
หมายเหตุ : นาผลงาน (ถ้ามี) ด้านศิลปะ หรื อการ์ตูน หรื อคอมพิวเตอร์กราฟิ ก มาแสดงวันสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 100%
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่ พมิ พ์ (วศ.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่าหรื อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. เป็ นผูก้ าลังศึกษา หรื อสาเร็ จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรื อเทียบเท่า หรื ออนุปริ ญญา
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรื อ เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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4. มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่มีความพิการจนเป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยน
เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 100%
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าเครื่ องกลการผลิต (วศ.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรี ยนของวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์หรื อเทียบเท่า
2. ต้องเป็ นผูก้ าลังศึกษา หรื อสาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาช่ างเขียนแบบเครื่ องกล สาขาวิชาช่างไฟฟ้ ากาลัง สาขาวิชาช่ างอิเล็กทรอนิ กส์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิ กส์ หรื ออื่นๆที่
เกี่ยวข้อง หรื อเทียบเท่า
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรื อ เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 100%
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า หรื อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรื อเป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 100%
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (อส.บ.)
สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า หรื อระดับ ปวช. ทุกสาขาวิชา
เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 100%
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพหรื อเที ยบเท่า
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหรื อเป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 100%
สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์ (ส.บ.)
1. สาเร็ จการศึ กษาในระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6) หรื อเที ยบเท่าสายวิทยาศาสตร์ - คณิ ตศาสตร์ ตามระเบี ยบการ
คัดเลื อกบุ คคลเข้าศึ กษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยระบบโควตา ระบบรั บตรง ระบบการคัดเลื อกโดย
โครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย และระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การหรื อระบบแอด
มิชชัน่
2. ผูส้ มัครต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ากว่า 2.50
3. ผูส้ มัค รที่ มี คุณ สมบัติน อกเหนื อ ไปจากที่ ระบุ ไ ว้ขา้ งต้น อาจเข้า ศึ ก ษาได้โ ดยให้อยู่ในดุ ล ยพิ นิจของคณะกรรมการ
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
4. มีทกั ษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษอยูใ่ นเกณฑ์ดี
5. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
6. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 2 : ไม่กาหนดขั้นต่า
หมายเหตุ : วันที่สอบสัมภาษณ์มีสอบอ่านภาษาอังกฤษ วัดผลโดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
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เกณฑ์การคัดเลือก :
1. พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 50%
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ าหนัก 30%
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT2 ค่าน้ าหนัก 20%
สาขาวิชาการแพทย์ แผนไทย (พท.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า ที่มีหน่วยกิตการเรี ยนรู ้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
ไม่ต่ากว่า 22 หน่วยกิต คณิ ตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 12 หน่วยกิต และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 9 หน่วยกิต ในกรณี ที่มีหน่วยกิตการเรี ยน
ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ครบ ให้สถาบันการศึกษาจัดการศึกษาเพิ่มเติมให้ครบตาม
กาหนด
2. มี สุขภาพสมบู รณ์ ท้ งั ร่ างกายและจิ ตใจ ไม่เจ็บป่ วยหรื อเป็ นโรคติดต่อร้ ายแรง หรื อมี ความผิดปกติที่เป็ นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและ/หรื อการขึ้นทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
หมายเหตุ : ให้ใช้ใบรับรองแพทย์ของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และให้การ
รับรองโดยสถานพยาบาลของรัฐ
3. มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.50
4. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากาหนด
เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 100%
สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร (บธ.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2. ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความบกพร่ องทางการศึกษา ได้แก่ ตาบอดสี บกพร่ องทางการมองเห็น บกพร่ องทางการได้ยนิ และความ
ผิดปกติทางสมอง (ออทิสติก)
3. ต้องไม่เป็ นโรคประจาตัวร้ายแรง ได้แก่ วัณโรค ไวรัสตับอักเสบบี และโรคภูมิคุม้ กันบกพร่ อง (AIDS)
4. ต้องไม่เป็ นผูต้ ิดสารเสพติดทุกชนิด
5. ต้องเป็ นผูท้ ี่มีใจรักในการประกอบอาหารและการบริ การ
6. นอกจากนี้ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 100%
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี )
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ หรื อภาษาอังกฤษคณิ ตศาสตร์
2. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมที่จะเป็ นครู
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรื อเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี หรื อข้อกาหนดในมาตรฐานวิชาชีพ หรื อมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
4. เคยเข้าร่ วมแข่งขันทางคณิ ตศาสตร์หรื อมีผลงานเกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์
5. มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 3.00
6. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กาหนดขั้นต่า
7. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กาหนดขั้นต่า
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เกณฑ์การคัดเลือก :
1. พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 40%
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ าหนัก 40%
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5 ค่าน้ าหนัก 20%
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ศึกษา (ค.บ. 4 ปี )
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า หรื อ
2. สาเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรื อเทียบเท่า หรื ออนุปริ ญญา
3. คุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วนตามประกาศหรื อข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการรับเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัย
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาควิชา/สาขาวิชากาหนด โดยบุคคลที่ จะเข้า
ศึ กษาต้อ งมี ความถนัดทางวิชาชี พ ครู มี บุ ค ลิ กภาพและจิ ตใจเหมาะสมกับวิช าชี พ ครู และมี ค วามรู ้ ความสามารถพื้ นฐานทาง
คอมพิวเตอร์
5. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กาหนดขั้นต่า
6. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
6. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กาหนดขั้นต่า
เกณฑ์การคัดเลือก :
1. พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 25%
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ าหนัก 25%
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ าหนัก 25%
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5 ค่าน้ าหนัก 25%
สาขาวิชาเคมี (ค.บ. 4 ปี )
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 สายวิทยาศาสตร์หรื อเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรื อ
เป็ นไปตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย
2. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมที่จะเป็ นครู
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรื อเป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษา หรื อข้อกาหนดในมาตรฐานวิชาชีพ หรื อมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
4. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กาหนดขั้นต่า
5. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กาหนดขั้นต่า
เกณฑ์การคัดเลือก :
1. พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 20%
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ าหนัก 40%
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5 ค่าน้ าหนัก 40%
สาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ. 4 ปี )
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 สายวิทย์-คณิ ต หรื อเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิ การรับรอง หรื อ
เป็ นไปตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย
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2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึ กษาธิ การ หรื อคณะกรรมการบริ หารโครงการผลิตครู การศึ กษาขั้น
พื้นฐานระดับปริ ญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี ) และข้อกาหนดในมาตรฐานสาขาวิชาที่ศึกษา
3. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กาหนดขั้นต่า
4. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กาหนดขั้นต่า
เกณฑ์การคัดเลือก :
1. พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 40%
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ าหนัก 30%
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5 ค่าน้ าหนัก 30%
สาขาวิชาฟิ สิกส์ (ค.บ. 4 ปี )
1. สาเร็ จการศึ กษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ เน้นวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ หรื อมีคุณวุฒิเที ยบเท่า และมีคุณวุฒิอื่น ๆ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
2. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์ ปราศจากโรคหรื ออาการของโรคอันเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพครู
3. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กาหนดขั้นต่า
4. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กาหนดขั้นต่า
เกณฑ์การคัดเลือก :
1. พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 20%
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ าหนัก 50%
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5 ค่าน้ าหนัก 30%
วิทยาลัยการดนตรี
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (ดศ.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศการรับนักศึกษา หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3. มีความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ตะวันตก หรื อขับร้อง การอ่านโน้ตดนตรี ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชาดนตรี
ตะวันตกกาหนด
4. มีความรู ้พ้ืนฐานความรู ้ทฤษฎีตะวันตก และด้านโสตทักษะตามเกณฑ์ที่สาขาวิชาดนตรี ตะวันตกกาหนด
5. ต้องผ่านการทดสอบพื้นฐานทฤษฎีดนตรี ตะวันตก ทดสอบบันไดเสี ยง (Scale) 4 sharp 4 flat บทเพลงบรรเลงเดี่ยว เช่น
Concerto, Sonata หรื อ บทเพลงอื่นๆ และ Etude ที่มีระดับความยากเทียบเท่าในบทเพลงดังกล่าว/อ่านโน้ตฉับพลัน (sight reading)
6. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่ต่ากว่าร้อยละ 25
7. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 6 : ไม่ต่ากว่าร้อยละ 40
เกณฑ์การคัดเลือก :
1. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ าหนัก 50%
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT6 ค่าน้ าหนัก 50%
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สาขาวิชาดนตรีไทย (ดศ.บ.)
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2. มีความสนใจในการเป็ นนักดนตรี ไทย และมีความรู ้ความสามารถพื้นฐานทางดนตรี ไทย
3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรื อเป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ภาควิชา/สาขาวิชากาหนด
5. เป็ นผูม้ ีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคหรื ออาการของโรค อันเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาด้านดนตรี ไทย
6. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพด้านดนตรี ไทย และมีคุณลักษณะ บุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพด้านดนตรี ไทย
7. มีความรู ้ความสามารถทางดนตรี ไทย หรื อมีผลงานทางด้านดนตรี ไทยในระดับสถาบัน ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด หรื อ
ระดับประเทศ โดยแนบหลักฐานประกอบใน Portfolio
8. เข้ารับการทดสอบความรู ้ ความสามารถทางดนตรี ไทย และสอบสัมภาษณ์
9. เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย วิทยาลัยการดนตรี และ/หรื อหลักสูตรกาหนดเพิ่มเติม และผ่านการ
ทดสอบความรู ้ ความสามารถทางดนตรี ไทย และสอบสัมภาษณ์ ทดสอบในประเด็น/หัวข้อ ดังนี้
9.1 ความรู ้ ประกอบด้วย การสอบพื้นฐานทางดนตรี ไทย ทฤษฎีดนตรี ไทย ประวัติดนตรี ไทย และคีตกวี
9.2 ความสามารถในการปฏิบตั ิดนตรี ไทย จานวน 2 เพลง ได้แก่
9.2.1 เพลงบังคับ 1 เพลง (ตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรี ไทย ขั้นที่ 4 – 6)
9.2.2 เพลงถนัด 1 เพลง (เลือกได้อิสระเพื่อแสดงทักษะทางดนตรี ไทยของผูส้ มัคร)
9.3 สอบสัมภาษณ์ เพื่อวัดเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพดนตรี ไทย ประเมินคุณลักษณะ บุคลิกภาพ และความพร้อมใน
การศึกษาต่อในหลักสูตร
10. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 6 : ไม่กาหนดขั้นต่า
เกณฑ์การคัดเลือก :
1. พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 20%
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT6 ค่าน้ าหนัก 80%
สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ. 4 ปี )
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมที่จะเป็ นครู และมีความรู ้ความสามารถพื้นฐานทางดนตรี ตะวันตก
3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรื อเป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ภาควิชา/สาขาวิชากาหนด
5. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจากโรคหรื ออาการของโรค อันเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพครู
6. มีแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) ทางด้านดนตรี ตะวันตก มีผลงานการแสดง การประกวดทางดนตรี ตะวันตกในระดับ
สถาบัน ระดับจังหวัด ระดับชาติ หรื อระดับนานาชาติ
7. เข้ารับการทดสอบความรู ้ ความสามารถทางดนตรี ตะวันตก และสอบสัมภาษณ์
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8. เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย คณะครุ ศาสตร์ และ/หรื อหลักสูตรกาหนดเพิ่มเติม การทดสอบ
ความรู ้ ความสามารถทางดนตรี ตะวันตก และสอบสัมภาษณ์ ทดสอบในประเด็น/หัวข้อ ดังนี้
8.1 ความรู ้ ประกอบด้วย การวัดความสามารถทางวิชาชีพครู พื้นฐานทฤษฎีดนตรี ตะวันตก และโสตทักษะทางดนตรี
ตะวันตกเบื้องต้น
8.2 ความสามารถในการปฏิบตั ิดนตรี ตะวันตก ประกอบด้วย
8.2.1 การปฏิบตั ิบนั ไดเสี ยงเมเจอร์ (Major Scale) บันไดเสี ยงไมเนอร์ (Minor Scale) ทุกแบบ และ Arpeggio ไม่เกิน 4
ชาร์ป (Sharp) 4 แฟลต (Flat)
8.2.2 บทเพลงที่นามาปฏิบตั ิตอ้ งจัดอยูใ่ นระดับปานกลาง หรื อมีทกั ษะไม่ต่ากว่าเกรด 4 (Trinity)
8.2.3 การอ่านโน้ตฉับพลัน (Sight Reading)
8.3 สอบสัมภาษณ์ เพื่อวัดเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพด้านดนตรี ไทย ประเมินคุณลักษณะ บุคลิกภาพ และความ
พร้อมในการศึกษาต่อในหลักสูตร
9. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่ต่ากว่าร้อยละ 20
10. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่ต่ากว่าร้อยละ 20
11. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 6 : ไม่ต่ากว่าร้อยละ 20
เกณฑ์การคัดเลือก :
1. พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 20%
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ าหนัก 30%
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5 ค่าน้ าหนัก 30%
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT6 ค่าน้ าหนัก 20%
สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (ค.บ. 4 ปี )
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมที่จะเป็ นครู และมีความรู ้ความสามารถพื้นฐานทางดนตรี ไทย
3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรื อเป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ภาควิชา/สาขาวิชากาหนด
5. เป็ นผูม้ ีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคหรื ออาการของโรค อันเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพครู
6. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู
7. มีความรู ้ความสามารถทางดนตรี ไทย และมีผลงานทางด้านดนตรี ไทยในระดับสถาบัน ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด
หรื อระดับประเทศ โดยแนบหลักฐานประกอบใน Portfolio
8. เข้ารับการทดสอบความรู ้ ความสามารถทางดนตรี ไทย และสอบสัมภาษณ์
9. เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย คณะครุ ศาสตร์ และ/หรื อหลักสูตรกาหนดเพิ่มเติม และผ่านการ
ทดสอบความรู ้ ความสามารถทางดนตรี ไทย และสอบสัมภาษณ์ ทดสอบในประเด็น/หัวข้อ ดังนี้
10. ความรู ้ ประกอบด้วย การวัดความสามารถทางวิชาชีพครู การสอบพื้นฐานทางดนตรี ไทย ทฤษฎีดนตรี ไทย และคีตกวี
11. ความสามารถในการปฏิบตั ิดนตรี ไทย จานวน 2 เพลง คือ
11.1 เพลงบังคับ 1 เพลง (เครื่ องสาย – เพลงนางนาค 2 ชั้น, ปี่ พาทย์ – เพลงสาธุการ)
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11.2 เพลงถนัด 1 เพลง (เลือกได้อิสระเพื่อแสดงทักษะทางดนตรี ไทยของผูส้ มัคร)
12. สอบสัมภาษณ์ เพื่อวัดเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพด้านดนตรี ไทย ประเมินคุณลักษณะ บุคลิกภาพ และความ
พร้อมในการศึกษาต่อในหลักสูตร
13. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
14. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กาหนดขั้นต่า
เกณฑ์การคัดเลือก :
1. พิจารณาจากผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ าหนัก 20%
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ าหนัก 40%
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5 ค่าน้ าหนัก 40%
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มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ทีต่ ้ัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 39/1 ถ.รั ชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุ งเทพฯ 10900

คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็ นผูส้ าเร็ จการศึ กษา หรื อกาลังศึ กษาในระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย หรื อ เที ยบเท่าที่ กระทรวงศึ กษาธิ การรับรอง
2. กรณี ที่จบการศึ กษาจากต่างประเทศ หรื อ หลักสู ตรที่ รับรองการศึ กษาจากต่างประเทศ ต้องมีใบเที ยบความรู ้จาก
สานักทดสอบทางการศึ กษากระทรวงศึ กษาธิ การ เพื่อรับรองวุฒิการศึ กษาที่ จบนั้น เที ยบเท่าหลักสู ตรมัธยมศึ กษาตอนปลาย
หรื อสู งกว่า และใช้ประกอบการสมัครเรี ยนต่อในระดับปริ ญญาตรี ได้
3. เป็ นผูไ้ ม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรื อ มีความผิดปกติที่เป็ นอุปสรรคต่อการศึ กษา
4. เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึ กษาเล่าเรี ยนเต็มความสามารถและจะ
ปฏิ บตั ิตามระเบี ยบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่ งครัด
5. เป็ นผูท้ ี่ อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
6. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศหรื อข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึ กษา
ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2554
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คณะเกษตรและชีวภาพ
รหัสสาขา 17701120303 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จ านวนรับ 10 คน
รหัสสาขา 17701120603 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ จ านวนรับ 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การคัดเลือก
1.1  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1.2  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 ปวช.
 กศน.
 ปวส.
1.3  กรณีที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ หลักสูตรที่รับรองการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีใบเทียบความรู้จาก
ส านักทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับรองวุฒิการศึกษาที่จบนั้น เทียบเท่าหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูง
กว่า และใช้ประกอบการสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้
1.4  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะ
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
1.5  เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันทียืนสมัคร
 GPAX………………
 ไม่ก าหนด
3. สุขภาพ เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือ มีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก ไม่กาหนด
ก่าหนดการ
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com)
สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com)
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ eadmission.chandra.ac.th
รายงานตัว
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เอกสารหลักฐานทีต้องน่ามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. หลักฐานการสมัคร จากเว็บไซต์ ทปอ.
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนา
3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
เอกสารหลักฐานทีต้องน่ามาในวันรายงานตัว
1. ใบรายงานตัว พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 ฉบับ
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนาจ านวน 2 ฉบับ
3. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) พร้อมส าเนาจานวน 2 ฉบับ
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คณะศึกษาศาสตร์
รหัสสาขา 17702230103 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
จ านวนรับ 15 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การคัดเลือก
1.1  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1.2  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 ปวช.
 กศน.
 ปวส.
1.3  กรณีที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ หลักสูตรที่รับรองการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีใบเทียบความรู้จาก
ส านักทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับรองวุฒิการศึกษาที่จบนั้น เทียบเท่าหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือสูงกว่า และใช้ประกอบการสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้
1.4  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะ
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
1.5  เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันทียืนสมัคร
 GPAX………………
 ไม่ก าหนด
3. สุขภาพ เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือ มีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก ไม่กาหนด
ก่าหนดการ
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com)
สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com)
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ eadmission.chandra.ac.th
รายงานตัว
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เอกสารหลักฐานทีต้องน่ามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. หลักฐานการสมัคร จากเว็บไซต์ ทปอ.
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนา
3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
เอกสารหลักฐานทีต้องน่ามาในวันรายงานตัว
1. ใบรายงานตัว พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 ฉบับ
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนาจ านวน 2 ฉบับ
3. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) พร้อมส าเนาจานวน 2 ฉบับ
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
คณะศึกษาศาสตร์
รหัสสาขา 17702211303 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา จ านวนรับ 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การคัดเลือก
1.1  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1.2  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 ปวช.
 กศน.
 ปวส.
1.3  กรณีที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ หลักสูตรที่รับรองการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีใบเทียบความรู้จากส านัก
ทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับรองวุฒิการศึกษาที่จบนั้น เทียบเท่าหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า
และใช้ประกอบการสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้
1.4  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
1.5  เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันทียืนสมัคร
 GPAX 2.50
 ไม่ก าหนด
3. สุขภาพ เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือ มีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก มีคะแนน PAT5 (ถ้ามี)
ก่าหนดการ
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com)
สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com)
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ eadmission.chandra.ac.th
รายงานตัว
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เอกสารหลักฐานทีต้องน่ามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. หลักฐานการสมัคร จากเว็บไซต์ ทปอ.
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนา
3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
เอกสารหลักฐานทีต้องน่ามาในวันรายงานตัว
1. ใบรายงานตัว พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 ฉบับ
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนาจ านวน 2 ฉบับ
3. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) พร้อมส าเนาจานวน 2 ฉบับ
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กลับหน้าสารบัญ
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
รหัสสาขา 17707710703 หลักสูตรแพทย์จีนบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน จ านวนรับ 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การคัดเลือก
1.1  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1.2  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 ปวช.
 กศน.
 ปวส.
1.3  กรณีที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ หลักสูตรที่รับรองการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีใบเทียบความรู้จาก
ส านักทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับรองวุฒิการศึกษาที่จบนั้น เทียบเท่าหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือสูงกว่า และใช้ประกอบการสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้
1.4  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะ
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
1.5  เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันทียืนสมัคร
 GPAX 2.50
 ไม่ก าหนด
3. สุขภาพ เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือ มีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก ไม่กาหนด
ก่าหนดการ
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com)
สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com)
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ eadmission.chandra.ac.th
รายงานตัว
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เอกสารหลักฐานทีต้องน่ามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. หลักฐานการสมัคร จากเว็บไซต์ ทปอ.
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนา
3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
เอกสารหลักฐานทีต้องน่ามาในวันรายงานตัว
1. ใบรายงานตัว พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 ฉบับ
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนาจ านวน 2 ฉบับ
3. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) พร้อมส าเนาจานวน 2 ฉบับ
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กลับหน้าสารบัญ
คณะวิทยาศาสตร์
รหัสสาขา 17705520103
รหัสสาขา 17705520303
รหัสสาขา 17705520803
รหัสสาขา 17705520903
รหัสสาขา 17705521203
รหัสสาขา 17705521803
รหัสสาขา 17705521903

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
จ านวนรับ 5 คน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
จ านวนรับ 10 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
จ านวนรับ 10 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จ านวนรับ 10 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
จ านวนรับ 5 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
จ านวนรับ 20 คน
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
จ านวนรับ 10 คน
อุตสาหกรรม
รหัสสาขา 17705522103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเครื่องส าอางและนวัตกรรมสมุนไพร จ านวนรับ 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การคัดเลือก
1.1  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1.2  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 ปวช.
 กศน.
 ปวส.
1.3  กรณีที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ หลักสูตรที่รับรองการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีใบเทียบความรู้จากส านัก
ทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับรองวุฒิการศึกษาที่จบนั้น เทียบเท่าหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า และ
ใช้ประกอบการสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้
1.4  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
1.5  เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันทียืนสมัคร
 GPAX............
 ไม่กาหนด
3. สุขภาพ เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือ มีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก ไม่กาหนด
ก่าหนดการ
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com)
สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com)
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ eadmission.chandra.ac.th
รายงานตัว
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เอกสารหลักฐานทีต้องน่ามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. หลักฐานการสมัคร จากเว็บไซต์ ทปอ.
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนา
3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
เอกสารหลักฐานทีต้องน่ามาในวันรายงานตัว
1. ใบรายงานตัว พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 ฉบับ
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนาจ านวน 2 ฉบับ
3. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) พร้อมส าเนาจานวน 2 ฉบับ
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กลับหน้าสารบัญ
คณะวิทยาศาสตร์
รหัสสาขา 17705210203 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
จ านวนรับ 10 คน
รหัสสาขา 17705210703 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จ านวนรับ 10 คน
รหัสสาขา 17705210903 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
จ านวนรับ 5 คน
รหัสสาขา 17705211403 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
จ านวนรับ 20 คน
รหัสสาขา 17705211603 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จ านวนรับ 30 คน
รหัสสาขา 17705211703 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
จ านวนรับ 30 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การคัดเลือก
1.1  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1.2  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 ปวช.
 กศน.
 ปวส.
1.3  กรณีที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ หลักสูตรที่รับรองการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีใบเทียบความรู้จากส านัก
ทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับรองวุฒิการศึกษาที่จบนั้น เทียบเท่าหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า
และใช้ประกอบการสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้
1.4  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
1.5  เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันทียืนสมัคร
 GPAX 2.50
 ไม่ก าหนด
3. สุขภาพ เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือ มีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก มีคะแนน PAT5 (ถ้ามี)
ก่าหนดการ
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com)
สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com)
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ eadmission.chandra.ac.th
รายงานตัว
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เอกสารหลักฐานทีต้องน่ามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. หลักฐานการสมัคร จากเว็บไซต์ ทปอ.
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนา
3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
เอกสารหลักฐานทีต้องน่ามาในวันรายงานตัว
1. ใบรายงานตัว พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 ฉบับ
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนาจ านวน 2 ฉบับ
3. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) พร้อมส าเนาจานวน 2 ฉบับ
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

864/1043

กลับหน้าสารบัญ
คณะวิทยาศาสตร์
รหัสสาขา 17705211503 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
จ านวนรับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การคัดเลือก
1.1  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1.2  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในแผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
1.3  กรณีที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ หลักสูตรที่รับรองการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีใบเทียบความรู้จากส านัก
ทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับรองวุฒิการศึกษาที่จบนั้น เทียบเท่าหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า
และใช้ประกอบการสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้
1.4  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
1.5  เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันทียืนสมัคร
 GPAX 2.50
 ไม่ก าหนด
3. สุขภาพ เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือ มีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก มีคะแนน PAT5 (ถ้ามี)
ก่าหนดการ
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com)
สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com)
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ eadmission.chandra.ac.th
รายงานตัว
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เอกสารหลักฐานทีต้องน่ามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. หลักฐานการสมัคร จากเว็บไซต์ ทปอ.
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนา
3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
เอกสารหลักฐานทีต้องน่ามาในวันรายงานตัว
1. ใบรายงานตัว พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 ฉบับ
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนาจ านวน 2 ฉบับ
3. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) พร้อมส าเนาจานวน 2 ฉบับ

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

865/1043

กลับหน้าสารบัญ
คณะวิทยาการจัดการ
รหัสสาขา 17704430203
รหัสสาขา 17704430303
รหัสสาขา 17704440303
รหัสสาขา 17704440403
รหัสสาขา 17704440503
รหัสสาขา 17704440603
รหัสสาขา 17704440703
รหัสสาขา 17704440803
รหัสสาขา 17704461403
รหัสสาขา 17704461503
รหัสสาขา 17704461603

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการเงินการธนาคาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาสาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตบัณฑิต แขนงวิชาวารสารศาสตร์ดิจิทัล
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตบัณฑิต แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และ
การโฆษณา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตบัณฑิต แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์และสื่อใหม่

จ านวนรับ 5 คน
จ านวนรับ 20 คน
จ านวนรับ 15 คน
จ านวนรับ 20 คน
จ านวนรับ 20 คน
จ านวนรับ 10 คน
จ านวนรับ 20 คน
จ านวนรับ 30 คน
จ านวนรับ 20 คน
จ านวนรับ 20 คน
จ านวนรับ 20 คน

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การคัดเลือก
1.1  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1.2  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 ปวช.
 กศน.
 ปวส.
1.3  กรณีที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ หลักสูตรที่รับรองการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีใบเทียบความรู้จาก
ส านักทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับรองวุฒิการศึกษาที่จบนั้น เทียบเท่าหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือสูงกว่า และใช้ประกอบการสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้
1.4  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะ
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
1.5  เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันทียืนสมัคร
 GPAX............
 ไม่ก าหนด
3. สุขภาพ เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือ มีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก ไม่กาหนด
ก่าหนดการ
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com)
สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com)
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ eadmission.chandra.ac.th
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

866/1043

กลับหน้าสารบัญ
รายงานตัว
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เอกสารหลักฐานทีต้องน่ามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. หลักฐานการสมัคร จากเว็บไซต์ ทปอ.
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนา
3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
เอกสารหลักฐานทีต้องน่ามาในวันรายงานตัว
1. ใบรายงานตัว พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 ฉบับ
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนาจ านวน 2 ฉบับ
3. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) พร้อมส าเนาจานวน 2 ฉบับ

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

867/1043

กลับหน้าสารบัญ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสสาขา 17703320103 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
จ านวนรับ 10 คน
รหัสสาขา 17703330103 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงการท่องเที่ยว จ านวนรับ 10 คน
รหัสสาขา 17703330203 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาชุมชน
จ านวนรับ 10 คน
รหัสสาขา 17703330903 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
จ านวนรับ 10 คน
รหัสสาขา 17703331503 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
จ านวนรับ 40 คน
รหัสสาขา 17703331703 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
จ านวนรับ 15 คน
รหัสสาขา 17703331803 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
จ านวนรับ 10 คน
รหัสสาขา 17703399103 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ จ านวนรับ 15 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การคัดเลือก
1.1  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1.2  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 ปวช.
 กศน.
 ปวส.
1.3  กรณีที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ หลักสูตรที่รับรองการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีใบเทียบความรู้จากส านัก
ทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับรองวุฒิการศึกษาที่จบนั้น เทียบเท่าหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า และ
ใช้ประกอบการสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้
1.4  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
1.5  เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันทียืนสมัคร
 GPAX............
 ไม่ก าหนด
3. สุขภาพ เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือ มีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก ไม่กาหนด
ก่าหนดการ
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com)
สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com)
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ eadmission.chandra.ac.th
รายงานตัว
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เอกสารหลักฐานทีต้องน่ามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. หลักฐานการสมัคร จากเว็บไซต์ ทปอ.
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนา
3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

868/1043

กลับหน้าสารบัญ
เอกสารหลักฐานทีต้องน่ามาในวันรายงานตัว
1. ใบรายงานตัว พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 ฉบับ
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนาจ านวน 2 ฉบับ
3. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) พร้อมส าเนาจานวน 2 ฉบับ

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

869/1043

กลับหน้าสารบัญ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสสาขา 17703331303 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จ านวนรับ 30 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การคัดเลือก
1.1  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1.2  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 ปวช.
 กศน.
 ปวส.
1.3  กรณีที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ หลักสูตรที่รับรองการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีใบเทียบความรู้จากส านัก
ทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับรองวุฒิการศึกษาที่จบนั้น เทียบเท่าหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า และ
ใช้ประกอบการสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้
1.4  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
1.5  เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันทียืนสมัคร
 GPAX 2.50
 ไม่ก าหนด
3. สุขภาพ เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือ มีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ในวันสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ) โดยต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม
2. หากมีคะแนน TOEIC / TOEFL / IELTS ที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ก่าหนดการ
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com)
สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com)
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ eadmission.chandra.ac.th
รายงานตัว
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เอกสารหลักฐานทีต้องน่ามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. หลักฐานการสมัคร จากเว็บไซต์ ทปอ.
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนา
3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
เอกสารหลักฐานทีต้องน่ามาในวันรายงานตัว
1. ใบรายงานตัว พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 ฉบับ
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนาจ านวน 2 ฉบับ
3. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) พร้อมส าเนาจานวน 2 ฉบับ
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

870/1043

กลับหน้าสารบัญ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสสาขา 17703210303 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
จ านวนรับ 23 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การคัดเลือก
1.1  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1.2  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 ปวช.
 กศน.
 ปวส.
1.3  กรณีที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ หลักสูตรที่รับรองการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีใบเทียบความรู้จากส านัก
ทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับรองวุฒิการศึกษาที่จบนั้น เทียบเท่าหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า และ
ใช้ประกอบการสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้
1.4  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
1.5  เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันทียืนสมัคร
 GPAX 2.50
 ไม่ก าหนด
3. สุขภาพ เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือ มีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
หมายเหตุ : นักศึกษาในชั้นปีที 3 จะต้องไปศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน และจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1 ปี 2
ภาคการศึกษา โดยประมาณ 100,000 บาท
เกณฑ์การคัดเลือก มีคะแนน PAT5 (ถ้ามี)
ก่าหนดการ
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com)
สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com)
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ eadmission.chandra.ac.th
รายงานตัว
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เอกสารหลักฐานทีต้องน่ามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. หลักฐานการสมัคร จากเว็บไซต์ ทปอ.
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนา
3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
เอกสารหลักฐานทีต้องน่ามาในวันรายงานตัว
1. ใบรายงานตัว พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 ฉบับ
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนาจ านวน 2 ฉบับ
3. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) พร้อมส าเนาจานวน 2 ฉบับ
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

871/1043

กลับหน้าสารบัญ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสสาขา 17703210603 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จ านวนรับ 10 คน
รหัสสาขา 17703211203 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย)
จ านวนรับ 5 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การคัดเลือก
1.1  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1.2  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 ปวช.
 กศน.
 ปวส.
1.3  กรณีที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ หลักสูตรที่รับรองการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีใบเทียบความรู้จาก
ส านักทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับรองวุฒิการศึกษาที่จบนั้น เทียบเท่าหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือสูงกว่า และใช้ประกอบการสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้
1.4  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและ
จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
1.5  เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันทียืนสมัคร
 GPAX ...........
 ไม่กาหนด
3. สุขภาพ เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือ มีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก มีคะแนน PAT5 (ถ้ามี)
ก่าหนดการ
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com)
สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com)
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ eadmission.chandra.ac.th
รายงานตัว
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เอกสารหลักฐานทีต้องน่ามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. หลักฐานการสมัคร จากเว็บไซต์ ทปอ.
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนา
3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
เอกสารหลักฐานทีต้องน่ามาในวันรายงานตัว
1. ใบรายงานตัว พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 ฉบับ
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนาจ านวน 2 ฉบับ
3. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) พร้อมส าเนาจานวน 2 ฉบับ
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสสาขา 17703211003 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
จ านวนรับ 30 คน
รหัสสาขา 17703211103 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
จ านวนรับ 30 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การคัดเลือก
1.1  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1.2  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 ปวช.
 กศน.
 ปวส.
1.3  กรณีที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ หลักสูตรที่รับรองการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีใบเทียบความรู้จาก
ส านักทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับรองวุฒิการศึกษาที่จบนั้น เทียบเท่าหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือสูงกว่า และใช้ประกอบการสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้
1.4  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและ
จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
1.5  เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เกณฑ์ขั้นต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันทียืนสมัคร
 GPAX 2.50
 ไม่กาหนด
3. สุขภาพ เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือ มีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก มีคะแนน PAT5 (ถ้ามี)
ก่าหนดการ
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com)
สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. (http://student.mytcas.com)
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ eadmission.chandra.ac.th
รายงานตัว
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เอกสารหลักฐานทีต้องน่ามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. หลักฐานการสมัคร จากเว็บไซต์ ทปอ.
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนา
3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
เอกสารหลักฐานทีต้องน่ามาในวันรายงานตัว
1. ใบรายงานตัว พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 ฉบับ
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง พร้อมส าเนาจ านวน 2 ฉบับ
3. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) พร้อมส าเนาจานวน 2 ฉบับ
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191 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
TCAS รอบที่ 3
1. ทีต่ ้ัง
1.1 เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิ ต–นครนายก ตาบลคลองหก อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 คณะที่เปิ ดรับสมัคร ได้แก่
1) คณะศิ ลปศาสตร์ 2) คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม 3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4) คณะบริ หารธุ รกิจ 5) คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์ 6) คณะศิ ลปกรรมศาสตร์ 7) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 8) คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
9) คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ 10) คณะพยาบาลศาสตร์
1.2 เลขที่ 2 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 2 ตาบลประชาธิปัตย์ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
อยูบ่ ริ เวณทางเข้าหมู่บา้ นเมืองเอกรังสิ ต (ตรงเข้าไปประมาณ 200 เมตร ด้านขวามือติดกับปั๊ มน้ ามัน ปตท.)
1.3 เลขที่ 8 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 2 ตาบลประชาธิปัตย์ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 ได้แก่ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
อยูบ่ ริ เวณทางเข้าหมู่บา้ นเมืองเอกรังสิ ต (ตรงเข้าไปประมาณ 200 เมตร ด้านขวามือติดกับปั๊ มน้ ามัน ปตท.)

2. การจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิ ดสอนระดับปริ ญญาตรี ในคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา ดังนี้

2.1 คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี รับผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ดังนี้
(1) การจัดการการโรงแรม (2) การท่องเที่ยว (3) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร (4) อุตสาหกรรมการบริ การการบิน
2.2 คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม
1) หลักสูตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หลักสูตรครู รับผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
1.1) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ ได้แก่
(1) วิศวกรรมโยธา (2) วิศวกรรมไฟฟ้ า (3) วิศวกรรมเครื่ องกล (4) วิศวกรรมอุตสาหการ
(5) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
1.2) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ หรื อวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) หลักสูตรครู รับผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ หรื อคอมพิวเตอร์ หรื อเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เทคโนโลยี
ดิจิทลั เพื่อการศึกษา
3) หลักสู ตรศึ กษาศาสตรบัณฑิ ต (ศษ.บ.) หลักสู ต ร 4 ปี รั บ ผูท้ ี่ สาเร็ จ การศึ กษา ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ทุ ก กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ ดังนี้
(1) เทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา (2) เทคโนโลยีสารสนเทศการศึ กษา
4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี คือ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
รับผูท้ ี่ สาเร็ จการศึ กษาชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ หรื อกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ศิลป์ -คานวณ
2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
รับผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ ดังนี้
1) เลือกสาขาวิชาที่ตอ้ งการศึกษาในชั้นปี ที่ 1 ดังนี้
(1) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมโทรคมนาคม (2) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (3) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมสื่ อสารโครงข่าย (4) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อากาศยาน (5) วิศวกรรมเคมี (6) วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ (7) วิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร (8) วิศวกรรม
ชลประทานและการจัดการน้ า (9) วิศวกรรมอาหาร
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

874/1043

กลับหน้าสารบัญ

2

2) เลือกสาขาวิชาที่ตอ้ งการในชั้นปี ที่ 2 โดยใช้เกณฑ์ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาหนด ดังนี้ (1) สอบผ่านรายวิชาพื้นฐาน
ที่จาเป็ นของสาขาวิชานั้น ๆ กาหนด (2) ตามความต้องการของนักศึกษาในสาขาวิชาที่จะเลือกเรี ยงตามลาดับ (3) เกรดเฉลี่ยสะสม
2 ภาคการศึ กษาในชั้นปี ที่ 1 (4) จานวนหน่ วยกิตรวมที่สอบผ่านรวม 2 ภาคการศึกษา (5) เงื่อนไขอื่น ๆ ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะ
ดาเนินการพิจารณากาหนดเพิ่มเติม โดยในชั้นปี ที่ 2 ให้นกั ศึกษาเลือกสาขาวิชา ดังนี้
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 7 สาขาวิชา ดังนี้
รับผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ ดังนี้
(1) วิศวกรรมโยธา (2) วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม (3) วิศวกรรมไฟฟ้ า (4) วิศวกรรม เครื่ องกล-วิศวกรรมเครื่ องกล
(5) วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต (6) วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ (7) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิศวกรรมการผลิตสิ่ งทอ 4 สาขาวิชา ดังนี้
(1) วิศวกรรมสิ่ งทอ (2) วิศวกรรมการจัดการผลิตภัณฑ์ส่ิ งทอ (3) เทคโนโลยีพอลิเมอร์และเส้นใย
(4) วิศวกรรมนวัตกรรมสี ส่ิ งทอ

2.4 คณะบริหารธุรกิจ
1) หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตร 4 ปี ดัง นี้
รั บผูท้ ี่ สาเร็ จการศึ กษาชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ดังนี้
(1) การตลาด (2) การจัดการ-การจัดการทัว่ ไป (3) การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (4) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รับผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ หรื อแผนศิลป์ – คานวณ ดังนี้
(5) การบริ หารธุรกิจระหว่างประเทศ (6) การเงิน (7) การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2) หลักสู ตรบัญชีบณ
ั ฑิต (บช.บ.) หลักสู ตร 4 ปี คือ บัญชีบณ
ั ฑิต
รับผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ หรื อแผนศิลป์ – คานวณ
3) หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) หลักสู ตร 4 ปี คือ เศรษฐศาสตร์ –เศรษฐศาสตร์ ธุรกิ จ
รับผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ หรื อแผนศิลป์ – คานวณ
4) หลักสูตรนานาชาติ (International B.B.A Program) บริ หารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
รั บผูท้ ี่ สาเร็ จการศึ กษาชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ดังนี้
(1) Marketing (2) International Business Administration
รับผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ หรื อแผนศิลป์ – คานวณ
คือ Logistics and Supply Chain Management

2.5 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
1) หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
รั บผูท้ ี่ สาเร็ จการศึ กษาชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ดังนี้
(1) ออกแบบแฟชัน่ และเครื่ องแต่งกาย (2) อาหารและโภชนาการ (3) ศิลปประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์
2) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) หลักสูตรครู คือ การศึกษาปฐมวัย
รั บผูท้ ี่ สาเร็ จการศึ กษาชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้

2.6 คณะศิลปกรรมศาสตร์
1) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สายศิลปกรรม (ศล.บ.) หลักสูตร 4 ปี
รั บผูท้ ี่ สาเร็ จการศึ กษาชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ดังนี้
(1) จิตรกรรม (2) ประติมากรรม (3) ศิลปะภาพพิมพ์ (4) ศิลปะไทย (5) ออกแบบนิเทศศิลป์ (6) ออกแบบผลิตภัณฑ์
(7) ออกแบบภายใน (8) นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย
2) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) หลักสูตรครู
รับผูท้ ี่ สาเร็ จการศึ กษาชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ดังนี้
(1) นาฏศิลป์ ไทยศึกษา (2) ดนตรี คีตศิลป์ ไทยศึกษา (3) ดนตรี คีตศิลป์ สากลศึกษา
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2.7 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต (ทล.บ.) หลักสูตร 4 ปี
รับผูท้ ี่ สาเร็ จการศึ กษาชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ดังนี้
(1) เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (2) เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสี ยง (3) เทคโนโลยีมลั ติมีเดีย
(4) เทคโนโลยีสื่อดิจิทลั (5) เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทลั และบรรจุภณั ฑ์ (6) เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

2.8 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี
รับผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ดังนี้
(1) คณิ ตศาสตร์ (2) ชีววิทยา (3) สถิติประยุกต์ (4) เคมี (5) ฟิ สิ กส์ประยุกต์
รับผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ หรื อแผนศิลป์ – คานวณ
(1) เทคโนโลยีสารสนเทศ (2) วิทยาการคอมพิวเตอร์

2.9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) หลักสูตร 5 ปี
รับผูท้ ี่ สาเร็ จการศึ กษาชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ดังนี้
(1) สถาปั ตยกรรม (2) สถาปั ตยกรรมภายใน

2.10 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี
รั บผูท้ ี่ สาเร็ จการศึ กษาชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ดังนี้
(1) การผลิตพืช (2) สัตวศาสตร์ (3) ประมง (4) เทคโนโลยีภูมิทศั น์
รับผูท้ ่ีสาเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ดังนี้
(5) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2.11 คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) หลักสูตร 4 ปี คือ พยาบาลศาสตร์
รับผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์

2.12 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
1) หลักสูตรการเเพทย์แผนไทยประยุกต์บณ
ั ฑิต (พทป.บ.) หลักสูตร 4 ปี คือ การเเพทย์เเผนไทยประยุกต์บณ
ั ฑิต
รับผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี
รับผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ (รวมในแผนการศึกษา
วิทยาศาสตร์-คณิ ตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ -คอมพิวเตอร์ / วิทยาศาสตร์-อังกฤษ เป็ นต้น) หรื อเทียบเท่า ดังนี้
(1) สุขภาพและความงาม (2) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ

3. การสอบสั มภาษณ์
ให้ผมู ้ ีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามประกาศของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ดูกาหนดการสอบสัมภาษณ์และสถานที่
สอบสัม ภาษณ์ ได้ที่เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th หลังจากสมาคมที่ ประชุมอธิ การบดี แห่ งประเทศไทย ประกาศผลผูม้ ี สิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
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4. การขึน้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน
ให้ผูม้ ี สิทธิ์ เข้าศึ กษาตามประกาศของสมาคมที่ ป ระชุ มอธิ การบดี แห่ งประเทศไทย บันทึ กข้อมูล ทะเบี ยนประวัติ
นักศึกษาพร้อมชาระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึ กษาและลงทะเบี ยนเรี ย น ตามอัตราการเก็บเงินค่าบารุ งการศึกษา ค่าลงทะเบียน
และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th หลังจากสมาคมที่ ประชุมอธิ การบดี
แห่ งประเทศไทย ประกาศผลผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ให้นักศึ กษาใหม่ที่ชาระเงิ นค่าขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึ กษาและค่าลงทะเบียนเรี ยนแล้ว เข้ารับการตรวจร่ างกายและปฐมนิ เทศ
นักศึ กษาใหม่ หรื อกิ จกรรมอื่ น ๆ ตามก าหนดการของมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุ รี โดยดู รายละเอี ยดที่ เว็บไซต์
www.oreg.rmutt.ac.th

5. อัตราค่ าธรรมเนียมการศึ กษา
ให้นกั ศึกษาใหม่ชาระเงินค่าธรรมเนี ยมการศึกษาตามอัตราการเก็บเงินค่าบารุ งการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนี ยม
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังนี้
1. คณะศิลปศาสตร์
ภาคปกติ/พิเศษ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริ การการบิน
ภาคการศึกษาละ 25,000.สาขาวิชาอื่น ๆ
ภาคการศึกษาละ 14,000.-/20,000.2. คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
ภาคการศึกษาละ 20,000.สาขาวิชาอื่น ๆ
ภาคการศึกษาละ 14,000.3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน
ภาคการศึกษาละ 30,000.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และทุกสาขาวิชา
ภาคการศึกษาละ 16,000.4. คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ภาคการศึกษาละ 20,000.หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงิน
ภาคการศึกษาละ 14,000.สาขาวิชาอื่น ๆ
ภาคการศึกษาละ 12,000.-/18,000.หลักสูตรนานาชาติ ทุกสาขาวิชา
ภาคการศึกษาละ 35,000.5. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
ภาคการศึกษาละ 12,000.6. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
7. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ทุกสาขาวิชา
ภาคการศึกษาละ 14,000.8. คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชา
ภาคการศึกษาละ 14,000.9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
ภาคการศึกษาละ 16,000.10. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาประมง การผลิตพืช เทคโนโลยีภูมิทศั น์
ภาคการศึกษาละ 12,000.สาขาวิชาอื่น ๆ
ภาคการศึกษาละ 14,000.11. คณะพยาบาลศาสตร์
ภาคการศึกษาละ 100,000.12. วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทย
หลักสูตรการเเพทย์แผนไทยประยุกต์บณ
ั ฑิต
ภาคการศึกษาละ 16,000.สาขาวิชาสุขภาพและความงาม
ภาคการศึกษาละ 14,000.สาขาวิชา นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ภาคการศึกษาละ 20,000.หมายเหตุ : 1. นักศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย ที่ข้ นึ ทะเบียนเป็ นนักศึกษาฯ ต้องชาระเงินค่าธรรมเนี ยมการศึกษาแรกเข้าคนละ 1,000 บาท โดยจะต้องชาระภายในเวลาที่กาหนด
เมื่อชาระแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้
2. สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ที่ตั้ง
39 หมู่ที่ 1 ตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110

คุณสมบัติเฉพาะ
รหัส

ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

TCAS 3
รายละเอียด

จานวนรับ

คณะศิลปศาสตร์
19101000001

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ภาคปกติ

ม.6 ทุกแผนการเรียน
20
1. ใช้ GPAX=20%
2. O-NET=30%
3. GAT=40%
4. PAT 7.4=10%
5. สอบสัมภาษณ์
6. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

19101000002

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม ภาคปกติ

ม.6 ทุกแผนการเรียน
20
1. ใช้ GPAX=20%
2. O-NET=30%
3. GAT=40%
4. PAT 7.4=10%
5. สอบสัมภาษณ์
6. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

19101000003

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม ภาคพิเศษ

ม.6 ทุกแผนการเรียน
30
1. ใช้ GPAX=20%
2. O-NET=30%
3. GAT=40%
4. PAT 7.4=10%
5. สอบสัมภาษณ์
6. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

878/1043

กลับหน้าสารบัญ

รหัส

ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

19101000004

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคปกติ

19101000005

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคพิเศษ

19101000084

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน ภาค
ปกติ

TCAS 3
รายละเอียด
จานวนรับ
ม.6 ทุกแผนการเรียน
30
1. ใช้ GPAX=20%
2. O-NET=30%
3. GAT=30%
4. PAT 7.4=20%
5. สอบสัมภาษณ์
6. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน
ม.6 ทุกแผนการเรียน
40
1. ใช้ GPAX=20%
2. O-NET=30%
3. GAT=30%
4. PAT 7.4=20%
5. สอบสัมภาษณ์
6. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน
ม.6 ทุกแผนการเรียน
20
1. ใช้ GPAX=20%
2. O-NET=30%
3. GAT=30%
4. PAT 7.4=20%
5. สอบสัมภาษณ์
6. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
19102000006

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ค.อ.บ.) ภาค
ปกติ

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

6

1. แผนวิทย์-คณิต
10
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 10%
5. PAT 3 = 25%
6. PAT 5 = 15%
7. สอบสัมภาษณ์
8. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

879/1043

กลับหน้าสารบัญ
TCAS 3

รหัส

ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

19102000007

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ค.อ.บ.) ภาค
ปกติ

19102000008

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ.)
ภาคปกติ

1. แผนวิทย์-คณิต
5
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 10%
5. PAT 3 = 25%
6. PAT 5 = 15%
7. สอบสัมภาษณ์
8. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

19102000009

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ค.อ.บ.)
ภาคปกติ

1. แผนวิทย์-คณิต
20
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 10%
5. PAT 3 = 25%
6. PAT 5 = 15%
7. สอบสัมภาษณ์
8. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

7

รายละเอียด
จานวนรับ
1. แผนวิทย์-คณิต
6
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 10%
5. PAT 3 = 25%
6. PAT 5 = 15%
7. สอบสัมภาษณ์
8. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

880/1043

กลับหน้าสารบัญ

รหัส

ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

TCAS 3
รายละเอียด
จานวนรับ
1. แผนวิทย์-คณิต
15
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 10%
5. PAT 3 = 25%
6. PAT 5 = 15%
7. สอบสัมภาษณ์
8. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

19102000010

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม (ค.อ.บ.) ภาคปกติ

19102000011

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(ค.อ.บ.) ภาคปกติ

19102000012

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ภาค 1. แผนวิทย์-คณิต หรือแผน
10
ปกติ
ศิลป์-คํานวณ
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT=15%
5. PAT2=15%
6. PAT3=20%
7. สอบสัมภาษณ์
8. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

8

1. แผนวิทย์-คณิต หรือแผน
8
วิทย์-คอมพิวเตอร์
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 10%
5. PAT 3 = 25%
6. PAT 5 = 15%
7. สอบสัมภาษณ์
8. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

881/1043

กลับหน้าสารบัญ

รหัส

ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

TCAS 3
รายละเอียด
จานวนรับ
ม.6 ทุกแผนการเรียน
10
1. GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT=10%
4. PAT1=25%
5. PAT5=15%
6. สอบสัมภาษณ์
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

19102000013

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา ภาคปกติ

19102000015

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษา ภาคปกติ

19102000017

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 1. แผนวิทย์-คณิต/
10
(ศษ.บ.) ภาคปกติ
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT=10%
5. PAT1=25%
6. PAT5=15%
7. สอบสัมภาษณ์
8. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

9

ม.6 ทุกแผนการเรียน
7
1. GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT=10%
4. PAT1=25%
5. PAT5=15%
6. สอบสัมภาษณ์
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

882/1043

กลับหน้าสารบัญ

รหัส

ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
19103000018 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาการผลิตพืช ภาคปกติ

TCAS 3
รายละเอียด

จานวนรับ

ม.6 ทุกแผนการเรียน
20
1. GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 10%
4. PAT 1 = 10%
5. PAT 2 = 30%
6. สอบสัมภาษณ์
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

19103000019

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาสัตวศาสตร์ ภาคปกติ

ม.6 ทุกแผนการเรียน
20
1. GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 10%
4. PAT 1 = 10%
5. PAT 2 = 30%
6. สอบสัมภาษณ์
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

19103000020

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง ภาคปกติ

ม.6 ทุกแผนการเรียน
10
1. GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 10%
4. PAT 1 = 10%
5. PAT 2 = 30%
6. สอบสัมภาษณ์
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

10

883/1043

กลับหน้าสารบัญ

รหัส

ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

19103000021

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ภาคปกติ

19103000022

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร ภาคปกติ

TCAS 3
รายละเอียด
จานวนรับ
ม.6 ทุกแผนการเรียน
30
1. GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 10%
4. PAT 1 = 10%
5. PAT 2 = 30%
6. สอบสัมภาษณ์
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

1. แผนวิทย์-คณิต
60
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 10%
5. PAT 1 = 10%
6. PAT 2 = 30%
7. สอบสัมภาษ์
8. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
19104000023

คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ
(7 สาขาวิชา)
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

11

1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 15%
5. PAT 1 = 10%
6. PAT 2 = 10%
7. PAT 3 = 15%
8. สอบสัมภาษณ์
9. ไม่รับตาบอดสี
10. จะพิจารณารับผู้ที่เลือก
เป็นลําดับต้น ๆ ก่อน

60

884/1043

กลับหน้าสารบัญ

รหัส

ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

TCAS 3
รายละเอียด
1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 15%
5. PAT 1 = 10%
6. PAT 2 = 10%
7. PAT 3 = 15%
8. สอบสัมภาษณ์
9. ไมรับตาบอดสี
10. จะพิจารณารับผู้ที่เลือก
เป็นลําดับต้น ๆ ก่อน

จานวนรับ
35

19104000024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาคปกติ

19104000025

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม-วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย ภาคปกติ

1. แผนวิทย์-คณิต
30
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 15%
5. PAT 1 = 10%
6. PAT 2 = 10%
7. PAT 3 = 15%
8. สอบสัมภาษณ์
9. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

19104000027

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์
ภาคปกติ

1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 15%
5. PAT 1 = 10%
6. PAT 2 = 10%
7. PAT 3 = 15%
8. สอบสัมภาษณ์
9. ไม่รับตาบอดสี
10. จะพิจารณารับผู้ที่เลือก
เป็นลําดับต้น ๆ ก่อน

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

12

15

885/1043

กลับหน้าสารบัญ

รหัส
19104000028

ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

13

TCAS 3

รายละเอียด
จานวนรับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ภาค 1. แผนวิทย์-คณิต
40
ปกติ
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 15%
5. PAT 1 = 10%
6. PAT 2 = 10%
7. PAT 3 = 15%
8. สอบสัมภาษณ์
9. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

19104000029

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการ 1. แผนวิทย์-คณิต
30
น้ํา ภาคปกติ
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 15%
5. PAT 1 = 10%
6. PAT 2 = 10%
7. PAT 3 = 15%
8. สอบสัมภาษณ์
9. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

19104000030

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ภาคปกติ

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

1. แผนวิทย์-คณิต
30
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 15%
5. PAT 1 = 10%
6. PAT 2 = 10%
7. PAT 3 = 15%
8. สอบสัมภาษณ์
9. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

886/1043

กลับหน้าสารบัญ

รหัส
19104000085

ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

14

TCAS 3

รายละเอียด
จานวนรับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน 1. แผนวิทย์-คณิต
5
ภาคปกติ
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 15%
5. PAT 1 = 10%
6. PAT 2 = 10%
7. PAT 3 = 15%
8. สอบสัมภาษณ์
9. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

19104000107

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตสิ่งทอ ( 4 สาขาวิชา)
-วิศวกรรมสิ่งทอ
-วิศวกรรมการจัดการผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอ
- เทคโนโลยีพอลิเมอร์และเส้นใย
- วิศวกรรมนวัตกรรมสีสิ่งทอ

1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 15%
5. PAT 1 = 10%
6. PAT 2 = 10%
7. PAT 3 = 15%
8. สอบสัมภาษณ์
9. ไม่รับตาบอดสี
10. จะพิจารณารับผู้ที่เลือก
เป็นลําดับต้น ๆ ก่อน

19104000143

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม-วิศวกรรมโทรคมนาคม ภาคปกติ

1. แผนวิทย์-คณิต
25
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 15%
5. PAT 1 = 10%
6. PAT 2 = 10%
7. PAT 3 = 15%
8. สอบสัมภาษณ์
9. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน
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887/1043

กลับหน้าสารบัญ

รหัส
19104000144

ชื่อ คณะ/สาขาวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ

TCAS 3
รายละเอียด
จานวนรับ
1. แผนวิทย์-คณิต
15
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 15%
5. PAT 1 = 10%
6. PAT 2 = 10%
7. PAT 3 = 15%
8. สอบสัมภาษณ์
9. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

คณะบริหารธุรกิจ
19105000035

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ภาคปกติ

ม.6 ทุกแผนการเรียน
10
1. GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 30%
4. PAT 1 = 20%
5. สอบสัมภาษณ์
6. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

19105000036

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ภาคพิเศษ

ม.6 ทุกแผนการเรียน
5
1. GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 30%
4. PAT 1 = 20%
5. สอบสัมภาษณ์
6. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน
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888/1043

กลับหน้าสารบัญ

รหัส

ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

TCAS 3
รายละเอียด
จานวนรับ
ม.6 ทุกแผนการเรียน
10
1. GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 30%
4. PAT 1 = 20%
5. สอบสัมภาษณ์
6. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

19105000037

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป ภาคปกติ

19105000039

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ภาคปกติ

ม.6 ทุกแผนการเรียน
10
1. GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 30%
4. PAT 1 = 20%
5. สอบสัมภาษณ์
6. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

19105000040

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคปกติ

ม.6 ทุกแผนการเรียน
10
1. GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 30%
4. PAT 1 = 20%
5. สอบสัมภาษณ์
6. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

19105000041

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค
ปกติ

1. แผนวิทย์-คณิต หรือแผน
20
ศิลป์-คํานวณ
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 30%
5. PAT 1 = 20%
6. สอบสัมภาษณ์
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน
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889/1043

กลับหน้าสารบัญ

รหัส

ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

19105000042

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ภาค
ปกติ

19105000043

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ภาคปกติ

19105000044

คณะบริหารธุรกิจ การบัญชีบณ
ั ฑิต ภาคปกติ

19105000045

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาค
ปกติ

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

17

TCAS 3
รายละเอียด
จานวนรับ
1. แผนวิทย์-คณิต หรือแผน
10
ศิลป์-คํานวณ
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 30%
5. PAT 1 = 20%
6. สอบสัมภาษณ์
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน
1. แผนวิทย์-คณิต หรือแผน
60
ศิลป์-คํานวณ
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 30%
5. PAT 1 = 20%
6. สอบสัมภาษณ์
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน
1. แผนวิทย์-คณิต หรือแผน
20
ศิลป์-คํานวณ
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 30%
5. PAT 1 = 20%
6. สอบสัมภาษณ์
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน
1. แผนวิทย์-คณิต หรือ แผน 30
ศิลป์-คํานวณ
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 30%
5. PAT 1 = 20%
6. สอบสัมภาษณ์
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

890/1043

กลับหน้าสารบัญ

รหัส

ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

19105000047

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา Marketing ภาคปกติ หลักสูตร
นานาชาติ

19105000048

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา International Business
Adminsitration ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ

19105000049

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา Business Engilsh ภาคปกติ
หลักสูตรนานาชาติ
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา Logistics and Supply Chani
Management ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ

19105000145
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TCAS 3
รายละเอียด
จานวนรับ
ม.6 ทุกแผนการเรียน
30
1. GPAX =20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 30%
4. PAT 1= 20%
5. สอบสัมภาษณ์
6. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

ม.6 ทุกแผนการเรียน
40
1. GPAX =20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 30%
4. PAT 1= 20%
5. สอบสัมภาษณ์
6. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

1. แผนวิทย์-คณิต หรือแผน
30
ศิลป์-คํานวณ
2. GPAX =20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 30%
5. PAT 1= 20%
6. สอบสัมภาษณ์
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

891/1043

กลับหน้าสารบัญ

รหัส

ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

TCAS 3
รายละเอียด

จานวนรับ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
19106000050

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและ
เครื่องแต่งกาย ภาคปกติ

19106000051

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ภาคปกติ

19106000053

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศษ.บ.)
ภาคปกติ

ม.6 ทุกแผนการเรียน
1. GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 20%
4. PAT 5 = 30%
5 .สอบสัมภาษณ์
6. จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่
เลือกสมัครในลําดับต้น ๆ

19106000117

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปประดิษฐ์ในงานคห
กรรมศาสตร์ ภาคปกติ

ม.6 ทุกแผนการเรียน
10
1. GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 35%
4. PAT 6 = 15%
5 .สอบสัมภาษณ์
6. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน
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ม.6 ทุกแผนการเรียน
4
1. GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 35%
4. PAT 6 = 15%
5 .สอบสัมภาษณ์
6. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน
ม.6 ทุกแผนการเรียน
5
1. GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 35%
4. PAT 6 = 15%
5 .สอบสัมภาษณ์
6. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน
5

892/1043

กลับหน้าสารบัญ

รหัส

TCAS 3

ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

รายละเอียด

จานวนรับ

คณะศิลปกรรมศาสตร์
19107000054

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม ภาคปกติ

ม.6 ทุกแผนการเรียน
2
1.ใช้ GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 10%
4. PAT 6 = 40%
5. สอบสัมภาษณ์
6. สอบปฎิบัติ
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

19107000055

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาประติมากรรม

ภาคปกติ

ม.6 ทุกแผนการเรียน
8
1.ใช้ GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 10%
4. PAT 6 = 40%
5. สอบสัมภาษณ์
6. สอบปฎิบัติ
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

19107000056

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาคปกติ

ม.6 ทุกแผนการเรียน
5
1.ใช้ GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 10%
4. PAT 6 = 40%
5. สอบสัมภาษณ์
6. สอบปฎิบัติ
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน
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893/1043

กลับหน้าสารบัญ

รหัส

ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

TCAS 3
รายละเอียด
จานวนรับ
ม.6 ทุกแผนการเรียน
5
1.ใช้ GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 10%
4. PAT 6 = 40%
5. สอบสัมภาษณ์
6. สอบปฎิบัติ
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

19107000057

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะไทย ภาคปกติ

19107000058

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ภาคปกติ

ม.6 ทุกแผนการเรียน
2
1.ใช้ GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 10%
4. PAT 6 = 40%
5. สอบสัมภาษณ์
6. สอบปฎิบัติ
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

19107000059

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาคปกติ

ม.6 ทุกแผนการเรียน
2
1.ใช้ GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 10%
4. PAT 6 = 40%
5. สอบสัมภาษณ์
6. สอบปฎิบัติ
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

19107000060

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบภายใน ภาคปกติ

ม.6 ทุกแผนการเรียน
2
1.ใช้ GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 10%
4. PAT 6 = 40%
5. สอบสัมภาษณ์
6. สอบปฎิบัติ
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน
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894/1043

กลับหน้าสารบัญ

รหัส

ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

TCAS 3
รายละเอียด
จานวนรับ
ม.6 ทุกแผนการเรียน
6
1.ใช้ GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 10%
4. PAT 6 = 40%
5. สอบสัมภาษณ์
6. สอบปฎิบัติ
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

19107000061

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์
ร่วมสมัย ภาคปกติ

19107000063

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (ศษ.บ.) ภาค
ปกติ

ม.6 ทุกแผนการเรียน
12
1.ใช้ GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 15%
4. PAT 5 = 15%
5. PAT 6 = 20%
6. สอบสัมภาษณ์
7. สอบปฎิบัติ
8. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

19107000064

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา (ศษ.บ.)
ภาคปกติ

ม.6 ทุกแผนการเรียน
11
1.ใช้ GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 15%
4. PAT 5 = 15%
5. PAT 6 = 20%
6. สอบสัมภาษณ์
7. สอบปฎิบัติ
8. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน
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895/1043

กลับหน้าสารบัญ

รหัส

ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

19107000065

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา (ศษ.บ.)
ภาคปกติ

TCAS 3
รายละเอียด
จานวนรับ
ม.6 ทุกแผนการเรียน
6
1.ใช้ GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 15%
4. PAT 5 = 15%
5. PAT 6 = 20%
6. สอบสัมภาษณ์
7. สอบปฎิบัติ
8. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
19108000066

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและ
ภาพยนตร์ ภาคปกติ

ม.6 ทุกแผนการเรียน
10
1. GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 30%
4. PAT 1 = 20%
5. สอบสัมภาษณ์ (แนบผลงาน
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร
มาด้วย)
6. ไม่รับตาบอดสี
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

19108000067

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง ภาคปกติ

ม.6 ทุกแผนการเรียน
20
1. GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 30%
4. PAT 1 = 20%
5. สอบสัมภาษณ์ (แนบผลงาน
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร
มาด้วย)
6. ไม่รับตาบอดสี
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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896/1043

กลับหน้าสารบัญ

รหัส

ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

TCAS 3
รายละเอียด
จานวนรับ
ม.6 ทุกแผนการเรียน
5
1. GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 30%
4. PAT 1 = 20%
5. สอบสัมภาษณ์ (แนบผลงาน
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร
มาด้วย)
6. ไม่รับตาบอดสี
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

19108000068

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ภาค
ปกติ

19108000069

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ภาค
ปกติ

ม.6 ทุกแผนการเรียน
15
1. GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 30%
4. PAT 1 = 20%
5. สอบสัมภาษณ์ (แนบผลงาน
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร
มาด้วย)
6. ไม่รับตาบอดสี
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

19108000070

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัล
และบรรจุภณ
ั ฑ์ ภาคปกติ

ม.6 ทุกแผนการเรียน
20
1. GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 30%
4. PAT 1 = 20%
5. สอบสัมภาษณ์ (แนบผลงาน
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร
มาด้วย)
6. ไม่รับตาบอดสี
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน
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897/1043

กลับหน้าสารบัญ

รหัส
19108000071

ชื่อ คณะ/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ

TCAS 3
รายละเอียด
จานวนรับ
ม.6 ทุกแผนการเรียน
20
1. GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 30%
4. PAT 1 = 20%
5. สอบสัมภาษณ์ (แนบผลงาน
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร
มาด้วย)
6. ไม่รับตาบอดสี
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19109000072

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคปกติ

1. แผนวิทย์-คณิต
25
2. GPAX =20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 10%
5. PAT 1 = 25%
6. PAT 2 = 15%
7. หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการสอบสัมภาษณ์
8. สอบสัมภาษณ์
9. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

19109000073

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ภาค
ปกติ

1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 10%
5. PAT 1 = 10%
6. PAT 2 = 30%
7. หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการสอบสัมภาษณ์
8. สอบสัมภาษณ์
9.ไม่รับตาบอดสี
10. จะพิจารณารับผู้ที่เลือก
เป็นลําดับต้น ๆ ก่อน
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898/1043

กลับหน้าสารบัญ

รหัส

ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

TCAS 3
รายละเอียด
จานวนรับ
1. แผนวิทย์-คณิต
30
2. GPAX =20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 10%
5. PAT 1 = 20%
6. PAT 2 = 20%
7. หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการสอบสัมภาษณ์
8. สอบสัมภาษณ์
9. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

1910900074

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ปกติ

19109000075

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ

1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 10%
5. PAT 1 = 10%
6. PAT 2 = 30%
7. หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการสอบสัมภาษณ์
8. สอบสัมภาษณ์
9.ไม่รับตาบอดสี
10. จะพิจารณารับผู้ที่เลือก
เป็นลําดับต้น ๆ ก่อน

19109000076

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคปกติ

1. แผนวิทย์-คณิต หรือแผน
25
ศิลป์-คํานวณ
2. GPAX =20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 10%
5. PAT 1 = 20%
6. PAT 2 = 20%
7. หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการสอบสัมภาษณ์
8. สอบสัมภาษณ์
9. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน
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35

899/1043

กลับหน้าสารบัญ

รหัส

ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

19109000077

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาคปกติ

19109000078

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ภาคปกติ

TCAS 3
รายละเอียด
จานวนรับ
1. แผนวิทย์-คณิต หรือแผน
25
ศิลป์-คํานวณ
2. GPAX =20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 10%
5. PAT 1 = 20%
6. PAT 2 = 20%
7. หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการสอบสัมภาษณ์
8. สอบสัมภาษณ์
9. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน
1. แผนวิทย์-คณิต
2. GPAX =20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 10%
5. PAT 1 = 10%
6. PAT 2 = 30%
7. หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการสอบสัมภาษณ์
8. สอบสัมภาษณ์
9. ไม่รับตาบอดสี
10. จะพิจารณารับผู้ที่เลือก
เป็นลําดับต้น ๆ ก่อน

40

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
19110000079

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)
ภาคปกติ
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ม.6 ทุกแผนการเรียน
15
1. ใช้ GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 10%
4. PAT 4 = 40%
5. สอบปฏิบัติ
6. สอบสัมภาษณ์
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

900/1043

กลับหน้าสารบัญ

รหัส

ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

19110000080

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน(หลักสูตร
5 ปี) ภาคปกติ

TCAS 3
รายละเอียด
จานวนรับ
ม.6 ทุกแผนการเรียน
15
1. ใช้ GPAX = 20%
2. O-NET = 30%
3. GAT = 10%
4. PAT 4 = 40%
5. สอบปฏิบัติ
6. สอบสัมภาษณ์
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทย
19111000081

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ภาค 1. แผนวิทย์-คณิต
20
ปกติ
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 20%
5. PAT2 = 30%
6. สอบสัมภาษณ์
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน
(ผู้เข้าศึกษาต้องมีร่างกายและ
จิตใจสมบูรณ์ตามที่กาหนดไว้
ใน พ.ร.บ. การประกอบโรค
ศิลปะ พ.ศ. 2542 มาตรา 32
เนื่องจากผู้สาเร็จการศึกษาต้อง
ขอขึ้นทะเบียนและสอบรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรค
ศิลปะ)
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901/1043

กลับหน้าสารบัญ

รหัส

ชื่อ คณะ/สาขาวิชา

19111000082

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาสุขภาพและความงาม ภาค
ปกติ

19111000133

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ภาคปกติ

TCAS 3
รายละเอียด
จานวนรับ
1. 1. แผนวิทยาศาสตร์
60
(รวมในแผนการศึกษา
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์-อังกฤษ เป็นต้น)
หรือเทียบเท่า
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 20%
5. PAT2 = 30%
6. สอบสัมภาษณ์
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน
1. 1. แผนวิทยาศาสตร์
25
(รวมในแผนการศึกษา
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์-อังกฤษ เป็นต้น)
หรือเทียบเท่า
2. GPAX = 20%
3. O-NET = 30%
4. GAT = 20%
5. PAT2 = 30%
6. สอบสัมภาษณ์
7. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

คณะพยาบาลศาสตร์
19112000083

คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ
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1. แผนวิทย์-คณิต
20
2. GPAX
3. สอบสัมภาษณ์
4. 3. ผลการตรวจร่างกายเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
โดยมหาวิทยาลัยจัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพในวันสอบ
สัมภาษณ์
5. จะพิจารณารับผู้ที่เลือกเป็น
ลําดับต้น ๆ ก่อน

902/1043

กลับหน้าสารบัญ
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30

กลับหน้าสารบัญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ทีตัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ เลขที ถนนนางลินจี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ - เว็บไซต์ www.admissions.rmutk.ac.th

คุณสมบัติเฉพาะ
คุณสมบัตขิ องผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ
1. เป็ นผูม้ ีคุณวุฒิการศึกษาตามทีกําหนดไว้ในหลักสูตร
2. ไม่เป็ นคนวิกลจริ ตหรื อโรคติดต่อร้ายแรง โรคทีสังคมรังเกียจ หรื อโรคทีจะเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. ไม่เป็ นผูม้ ีความประพฤติเสื อมเสี ยอย่างร้ายแรง
4. กรณี ได้รับการสอบสัมภาษณ์ ผูส้ มัครต้องแต่งกายสุภาพ เรี ยบร้อย ตามทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพกําหนด
5. มีบุคลิกภาพทีเหมาะสม เช่น กริ ยาท่าทาง การพูดจา และการแสดงความคิดเห็น

คณะศิลปศาสตร์
 สาขาวิชาการโรงแรม นักศึกษาชาย ต้องมีส่วนสูงไม่ตากว่
ํ า เซ็นติเมตร / นักศึกษาหญิง ต้องมีส่วนสูงไม่ตากว่
ํ า
เซ็นติเมตร ไม่พิการทางร่ างกาย นําหนักเหมาะสมกับส่วนสูงเพือความหมาะสมกับงานอาชีพการโรงแรม
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือการสือสารสากล

มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษพูดสือสารในชีวติ ประจําวันได้

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 สาขาวิชาเคมี สําเร็ จ การศึ กษาระดับ มัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม. ) และต้องมี ผลการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ทาง
วิทยาศาสตร์ รวมกับ คณิตศาสตร์ ไม่ น้อยกว่ า หน่ วยกิต
 สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร สําเร็ จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อ
เทียบเท่า และต้องมีผลการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ทางวิทยาศาสตร์ รวมกับ คณิตศาสตร์ ไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ ต้องมีใบรับรองแพทย์ทีผ่านการทดสอบตาบอดสี ดว้ ยการทดสอบแบบ Ishihara test โดย
ให้อ่านเฉพาะ แผ่นแรก หากอ่านได้ถูกต้องมากกว่าหรื อเท่ากับ แผ่นถือว่าไม่มีตาบอดสี หากอ่านได้น้อยกว่า
แผ่น ถือว่าไม่ผ่านการทดสอบ และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิ ทธิ ในการไม่รับเข้าศึกษา ทังนี ในส่ วนของใบรับรองแพทย์
จะต้องระบุผลการทดสอบ Ishihara test และความไม่พิการทางร่ างกาย มาในใบรับรองแพทย์ดว้ ย (สามารถเข้ารับการ
ทดสอบตาบอดสี ได้ตาม โรงพยาบาลรัฐ หรื อ โรงพยาบาลเอกชน หรื อ คลินิคทีสามารถทดสอบตาบอดสี ดว้ ยวิธี Ishihara
test ได้)
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ ายภาพและภาพยนตร์ ต้องมีใบรับรองแพทย์ทีผ่านการทดสอบตาบอดสี ดว้ ยการทดสอบแบบ
Ishihara test โดยให้อ่านเฉพาะ แผ่นแรก หากอ่านได้ถูกต้องมากกว่าหรื อเท่ากับ แผ่นถือว่าไม่มีตาบอดสี หากอ่าน
ได้น้อยกว่า แผ่น ถือว่าไม่ผ่านการทดสอบ และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิ ทธิ ในการไม่รับเข้าศึ กษา ทังนี ในส่ วนของ
ใบรั บ รองแพทย์จะต้อ งระบุ ผ ลการทดสอบ Ishihara test และความไม่ พิ การทางร่ างกาย มาในใบรั บรองแพทย์ด้ว ย
(สามารถเข้ารับการทดสอบตาบอดสี ได้ตาม โรงพยาบาลรัฐ หรื อ โรงพยาบาลเอกชน หรื อ คลินิคทีสามารถทดสอบตาบอดสี
ด้วยวิธี Ishihara test ได้)
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 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสี ยง ต้องมี ใบรับรองแพทย์ทีผ่านการทดสอบตาบอดสี ดว้ ยการ
ทดสอบแบบ Ishihara test โดยให้อ่านเฉพาะ แผ่นแรก หากอ่านได้ถูกต้องมากกว่าหรื อเท่ากับ แผ่นถือว่าไม่มีตา
บอดสี หากอ่านได้นอ้ ยกว่า แผ่น ถือว่าไม่ผ่านการทดสอบ และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิ ทธิ ในการไม่รับเข้าศึกษา ทังนี
ในส่วนของใบรับรองแพทย์จะต้องระบุผลการทดสอบ Ishihara test และความไม่พิการทางร่ างกาย มาในใบรับรองแพทย์
ด้วย (สามารถเข้ารับการทดสอบตาบอดสี ได้ตาม โรงพยาบาลรัฐ หรื อ โรงพยาบาลเอกชน หรื อ คลินิคทีสามารถทดสอบ
ตาบอดสี ดว้ ยวิธี Ishihara test ได้)

คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครืองกล หลักสู ตรปริ ญญาตรี ปี ปกติ สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดย
จะต้องมีผลการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ทาง วิทยาศาสตร์ รวมกับ คณิตศาสตร์ หรื อกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อืน ๆ หรื อ
เที ย บเท่ า โดยให้เ ป็ นไปตามดุ ล พิ นิจ ของคณะกรรมการประจําหลักสู ต ร หรื อ มี คุ ณ สมบัติอื นๆ ตามข้อบัง คับ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสู ตรปริญญาตรี ปี ปกติ สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ) โดย
จะต้องมีผลการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ทาง วิทยาศาสตร์ รวมกับ คณิตศาสตร์ หรื อกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อืน ๆ หรื อ
เที ย บเท่ า โดยให้เ ป็ นไปตามดุ ลพิ นิจ ของคณะกรรมการประจําหลัก สู ต ร หรื อ มี คุ ณสมบัติ อืน ๆ ตามข้อบัง คับ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สําเร็ จการศึ กษาระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม. ) โดยจะต้องมีผลการเรี ยนกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ทาง วิทยาศาสตร์ รวมกับ คณิตศาสตร์ ไม่ น้อยกว่ า หน่ วยกิต
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ) แผนการเรี ยน คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครืองกล สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ) โดยจะต้องมีผลการเรี ยนกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ทาง วิทยาศาสตร์ รวมกับ คณิตศาสตร์ ไม่ น้อยกว่ า หน่ วยกิต
 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ) โดยจะต้องมีผลการเรี ยนกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ทาง วิทยาศาสตร์ รวมกับ คณิตศาสตร์ ไม่ น้อยกว่ า หน่ วยกิต
 สาขาวิชาวิศวกรรมสํ ารวจ สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ) โดยจะต้องมีผลการเรี ยนกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ทาง วิทยาศาสตร์ รวมกับ คณิตศาสตร์ ไม่ น้อยกว่ า หน่ วยกิต
 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
- สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6) โดยจะต้องมีผลการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ทาง วิทยาศาสตร์
รวมกับ คณิตศาสตร์ ไม่ น้อยกว่ า 20 หน่ วยกิต
- ต้องมีใบรับรองแพทย์ทีผ่านการทดสอบตาบอดสี ดว้ ยการทดสอบแบบ Ishihara test โดยให้อ่านเฉพาะ แผ่นแรก
หากอ่านได้ถูกต้องมากกว่าหรื อเท่ากับ แผ่นถือว่าไม่มีตาบอดสี หากอ่านได้นอ้ ยกว่า แผ่น ถือว่าไม่ผ่านการ
ทดสอบ และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิ ทธิ ในการไม่รับเข้าศึกษา ทังนี ในส่ วนของใบรับรองแพทย์จะต้องระบุผลการ
ทดสอบ Ishihara test และความไม่พิการทางร่ างกาย มาในใบรับรองแพทย์ดว้ ย (สามารถเข้ารับการทดสอบตาบอดสี
ได้ตาม โรงพยาบาลรัฐ หรื อ โรงพยาบาลเอกชน หรื อ คลินิคทีสามารถทดสอบตาบอดสี ดว้ ยวิธี Ishihara test ได้)
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 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
- สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ) โดยจะต้องมีผลการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ทาง วิทยาศาสตร์
รวมกับ คณิตศาสตร์ ไม่ น้อยกว่ า หน่ วยกิต
- ต้องมีใบรับรองแพทย์ทีผ่านการทดสอบตาบอดสี ดว้ ยการทดสอบแบบ Ishihara test โดยให้อ่านเฉพาะ แผ่นแรก
หากอ่านได้ถูกต้องมากกว่าหรื อเท่ากับ แผ่นถือว่าไม่มีตาบอดสี หากอ่านได้นอ้ ยกว่า แผ่น ถือว่าไม่ผ่านการ
ทดสอบ และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิ ทธิ ในการไม่รับเข้าศึกษา ทังนี ในส่ วนของใบรับรองแพทย์จะต้องระบุผลการ
ทดสอบ Ishihara test และความไม่พิการทางร่ างกาย มาในใบรับรองแพทย์ดว้ ย (สามารถเข้ารับการทดสอบตาบอดสี
ได้ตาม โรงพยาบาลรัฐ หรื อ โรงพยาบาลเอกชน หรื อ คลินิคทีสามารถทดสอบตาบอดสี ดว้ ยวิธี Ishihara test ได้)
 สาขาวิชาวิศวกรรมซ่ อมบํารุงอากาศยาน
- สําเร็ จการศึ กษาระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ หรื อเทียบเท่า หรื อมีคุณสมบัติอืน ๆ
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
- ต้องมีใบรับรองแพทย์ทีผ่านการทดสอบตาบอดสี ดว้ ยการทดสอบแบบ Ishihara test โดยให้อ่านเฉพาะ แผ่นแรก
หากอ่านได้ถูกต้องมากกว่าหรื อเท่ากับ แผ่นถือว่าไม่มีตาบอดสี หากอ่านได้นอ้ ยกว่า แผ่น ถือว่าไม่ผ่านการ
ทดสอบ และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิ ทธิ ในการไม่รับเข้าศึกษา ทังนี ในส่ วนของใบรับรองแพทย์จะต้องระบุผลการ
ทดสอบ Ishihara test และความไม่พิการทางร่ างกาย มาในใบรับรองแพทย์ดว้ ย (สามารถเข้ารับการทดสอบตาบอดสี
ได้ตาม โรงพยาบาลรัฐ หรื อ โรงพยาบาลเอกชน หรื อ คลินิคทีสามารถทดสอบตาบอดสี ดว้ ยวิธี Ishihara test ได้)
 สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัตแิ ละหุ่นยนต์
- สําเร็ จการศึ กษาระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ หรื อเทียบเท่า หรื อมีคุณสมบัติอืน ๆ
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
- ต้องมีใบรับรองแพทย์ทีผ่านการทดสอบตาบอดสี ดว้ ยการทดสอบแบบ Ishihara test โดยให้อ่านเฉพาะ แผ่นแรก
หากอ่านได้ถูกต้องมากกว่าหรื อเท่ากับ แผ่นถือว่าไม่มีตาบอดสี หากอ่านได้นอ้ ยกว่า แผ่น ถือว่าไม่ผ่านการ
ทดสอบ และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิ ทธิ ในการไม่รับเข้าศึกษา ทังนี ในส่ วนของใบรับรองแพทย์จะต้องระบุผลการ
ทดสอบ Ishihara test และความไม่พิการทางร่ างกาย มาในใบรับรองแพทย์ดว้ ย (สามารถเข้ารับการทดสอบตาบอดสี
ได้ตาม โรงพยาบาลรัฐ หรื อ โรงพยาบาลเอกชน หรื อ คลินิคทีสามารถทดสอบตาบอดสี ดว้ ยวิธี Ishihara test ได้)
 สาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมการผลิตความแม่ นยําสู ง
- สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย์ -คณิต หรื อเทียบเท่า หรื อมีคุณสมบัติอืน ๆ ตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
- ต้องมีใบรับรองแพทย์ทีผ่านการทดสอบตาบอดสี ดว้ ยการทดสอบแบบ Ishihara test โดยให้อ่านเฉพาะ แผ่นแรก
หากอ่านได้ถูกต้องมากกว่าหรื อเท่ากับ แผ่นถือว่าไม่มีตาบอดสี หากอ่านได้นอ้ ยกว่า แผ่น ถือว่าไม่ผ่านการ
ทดสอบ และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิ ทธิ ในการไม่รับเข้าศึกษา ทังนี ในส่ วนของใบรับรองแพทย์จะต้องระบุผลการ
ทดสอบ Ishihara test และความไม่พิการทางร่ างกาย มาในใบรับรองแพทย์ดว้ ย (สามารถเข้ารับการทดสอบตาบอดสี
ได้ตาม โรงพยาบาลรัฐ หรื อ โรงพยาบาลเอกชน หรื อ คลินิคทีสามารถทดสอบตาบอดสี ดว้ ยวิธี Ishihara test ได้)
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คณะอุตสาหกรรมสิ งทอ
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิงทอ
- สําเร็ จการศึ กษาระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม. ) (วิทย์ -คณิต) หรื อ (ศิ ลป์ -คํานวณ) หรื อมีคุณสมบัติอืน ๆ ตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
- ต้องมีใบรับรองแพทย์ทีผ่านการทดสอบตาบอดสี ดว้ ยการทดสอบแบบ Ishihara test โดยให้อ่านเฉพาะ แผ่นแรก
หากอ่านได้ถูกต้องมากกว่าหรื อเท่ากับ แผ่นถือว่าไม่มีตาบอดสี หากอ่านได้นอ้ ยกว่า แผ่น ถือว่าไม่ผ่านการ
ทดสอบ และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิ ทธิ ในการไม่รับเข้าศึกษา ทังนี ในส่ วนของใบรับรองแพทย์จะต้องระบุผลการ
ทดสอบ Ishihara test และความไม่พิการทางร่ างกาย มาในใบรับรองแพทย์ดว้ ย (สามารถเข้ารับการทดสอบตาบอดสี
ได้ตาม โรงพยาบาลรัฐ หรื อ โรงพยาบาลเอกชน หรื อ คลินิคทีสามารถทดสอบตาบอดสี ดว้ ยวิธี Ishihara test ได้)
 สาขาวิชานวัตกรรมสิงทอ
- สํา เร็ จ การศึ ก ษาระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม. ) หรื อ เที ย บเท่ า หรื อ มี คุ ณ สมบัติ อื น ๆ ตามข้อ บัง คับ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
- ต้องมีใบรับรองแพทย์ทีผ่านการทดสอบตาบอดสี ดว้ ยการทดสอบแบบ Ishihara test โดยให้อ่านเฉพาะ แผ่นแรก
หากอ่านได้ถูกต้องมากกว่าหรื อเท่ากับ แผ่นถือว่าไม่มีตาบอดสี หากอ่านได้นอ้ ยกว่า แผ่น ถือว่าไม่ผ่านการ
ทดสอบ และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิ ทธิ ในการไม่รับเข้าศึกษา ทังนี ในส่ วนของใบรับรองแพทย์จะต้องระบุผลการ
ทดสอบ Ishihara test และความไม่พิการทางร่ างกาย มาในใบรับรองแพทย์ดว้ ย (สามารถเข้ารับการทดสอบตาบอดสี
ได้ตาม โรงพยาบาลรัฐ หรื อ โรงพยาบาลเอกชน หรื อ คลินิคทีสามารถทดสอบตาบอดสี ดว้ ยวิธี Ishihara test ได้)
 สาขาวิชาออกแบบสิงทอและแฟชัน
- สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ) ทุกแผนการเรี ยน
- ต้องมีใบรับรองแพทย์ทีผ่านการทดสอบตาบอดสี ดว้ ยการทดสอบแบบ Ishihara test โดยให้อ่านเฉพาะ แผ่นแรก
หากอ่านได้ถูกต้องมากกว่าหรื อเท่ากับ แผ่นถือว่าไม่มีตาบอดสี หากอ่านได้นอ้ ยกว่า แผ่น ถือว่าไม่ผ่านการ
ทดสอบ และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิ ทธิ ในการไม่รับเข้าศึกษา ทังนี ในส่ วนของใบรับรองแพทย์จะต้องระบุผลการ
ทดสอบ Ishihara test และความไม่พิการทางร่ างกาย มาในใบรับรองแพทย์ดว้ ย (สามารถเข้ารับการทดสอบตาบอดสี
ได้ตาม โรงพยาบาลรัฐ หรื อ โรงพยาบาลเอกชน หรื อ คลินิคทีสามารถทดสอบตาบอดสี ดว้ ยวิธี Ishihara test ได้)
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กลับหน้าสารบัญ
หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562
(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน)
คณะศิลปศาสตร

คณะศิลปศาสตร
สาขาวิชา / หลักสูตร ที่เปดรับ
ลําดับ
สาขาวิชา/หลักสูตร
1 สาขาวิชาการทองเที่ยว
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ
2 สาขาวิชาการโรงแรม
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ
3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ
4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ
5 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ
6 สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑภูมิปญญาไทย
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ

คุณสมบัติ / เกณฑการคัดเลือก
 คะแนนสอบวิชา GAT รหัส 85 รวมคะแนน
แลวไมต่ํากวา 30 %
 สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอื่น ๆ ที่คณะ
กําหนดตามความเหมาะสม

คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา
สาขาวิชา
การทองเที่ยว
การโรงแรม

คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ป
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกสายหรือเทียบเทาหรือมีคุณสมบัติ
อื่น ๆ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา หรือมีคุณสมบัติอื่นตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- คุณสมบัติเพิ่มเติม นักศึกษาชาย ตองมีสวนสูงไมต่ํากวา 165 เซ็นติเมตร / นักศึกษาหญิง
ตองมีสวนสูงไมต่ํากวา 155 เซ็นติเมตร ไมพิการทางรางกาย น้ําหนักเหมาะสมกับสวนสูง
เพื่อความหมาะสมกับงานอาชีพการโรงแรม
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กลับหน้าสารบัญ
หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562
(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน)
คณะศิลปศาสตร

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากล
ภาษาญี่ปุน

คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา
-

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร การพัฒนาผลิตภัณฑภูมิ ปญญาไทย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ป
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา
คุณสมบัติเพิ่มเติม มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษพูดสื่อสารในชีวิตประจําวันได
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา หรือมีคุณสมบัติอื่น ๆ
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา หรือมีคุณสมบัติอื่น ๆ
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกสาย หรือเทียบเทา หรือมี
คุณสมบัติอื่นๆ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

แนวทางประกอบอาชีพ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว
อาชีพเกี่ยวกับธุรกิจนําเที่ยว ตัวแทนนําเที่ยว
มัคคุเทศก (Tour Guide) /ผูแนะนําการเดินทาง (Travel Consultant)/ตัวแทนทองเที่ยว (Travel Agencies)/
งาน ขายและ การตลาด (Sales and Marketing)/งาน ออ กตั๋ วโดยสาร (Ticketing Officer)/งาน จอ ง
(Reservations Officer)/ฝายปฎิบัติการทัวร (Tour Operation)/พนักงานบนเรือสําราญ (Cruise Line Staff)
ตําแหนงงานในองคกรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
เจาหนาที่ดานการทองเที่ยวกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา / เจาหนาที่ดานการทองเที่ยวการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย / เจาหนาที่ดานการทองเที่ยวกรมการทองเที่ยว /เจาหนาที่ประจําแหลงทองเที่ยวภาครัฐบาลและเอกชน /
นักพัฒนาการการทองเที่ยวองคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด /ตํารวจทองเที่ยว กองบังคับ
การตํารวจทองเที่ยว / เจาหนาที่หนวยงานอุทยานแหงชาติ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม
ผู ประกอบการในธุ รกิ จโรงแรม/ผู ประกอบอาชี พในธุรกิ จโรงแรม ได แก พนั กงานบริการส วนหน าในโรงแรม
พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม พอครัว พอครัวขนมปงอบ และพนักงานแมบานในโรงแรม (จากมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาธุรกิจโรงแรม)/ผูประกอบอาชีพในธุรกิจการบินและธุรกิจบริการอื่นๆ/เจาหนาที่ในหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

909/1043

กลับหน้าสารบัญ
หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562
(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน)
คณะศิลปศาสตร

แนวทางประกอบอาชีพ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
นักศึกษาที่เรียนสําเร็จหลักสูตรนี้สามารถประกอบวิชาชีพที่ใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการสื่อสาร ไมวาจะ
เปนหนวยงาน รัฐบาล ธุรกิจในประเทศ ตางประเทศ หรือประกอบอาชีพอิสระ อาชีพที่นักศึกษาอาจจะทํา อาทิ
นักวิเทศสัมพันธ/นักประชาสัมพันธ/เลขานุการ/พนักงานตอนรับ/เจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ/นักแปลเอกสาร/
นักสื่อสารธุรกิจระหวางประเทศ/อาจารย/
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุน
อาจารย/มัคคุเทศก/ลาม/นักแปล/เจาหนาที่สถานทูต/พนักงานบริษัท/พนักงานธนาคาร/เลขานุการ/
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
บุคลากรในธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ (ธุรกิจโรงแรม บริษัททองเที่ยว บริษัทสายการบิน
และสถานพยาบาล)/บุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรม หรือธุรกิจนําเขาและสงออก/ผูแปลภาษา หรือลามภาษา/
อาจารยสอนภาษาจีน/เจาของธุรกิจที่ดําเนินธุรกิจโดยใชภาษาจีน
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑภูมิปญญาไทย
นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑภูมิปญญาไทย/วิทยากรฝกอบรมงานหัตถศิลปภูมิปญญาไทย/นักพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชน/นักวิชาการดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน/ธุรกิจสวนตัว (งานหัตถศิลป)/เจาหนาที่สงเสริม
ผลิตภัณฑชุมชน/ผูสอนงานหัตถศิลปภูมิปญญาไทย/นักเขียนบทความทางดานผลิตภัณฑชุมชน/ผูบริหาร/หัวหนา
งานดานการออกแบบในสถานประกอบการ/หัวหนาโครงการในหนวยงานทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม/
นักออกแบบบรรจุภัณฑ/นักออกแบบธุรกิจบริการ
หมายเหตุ - ผูสมัครฯ ทุกสาขาวิชาตองมีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ
- หากสาขาวิชาใดที่มีผูผานการคัดเลือกหรือมีผูขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาต่ํากวา 20 คน
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น
- คุณวุฒิที่รับ/คุณสมบัติ/เกณฑการคัดเลือก และจํานวนการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

910/1043

กลับหน้าสารบัญ
หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562
(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชา / หลักสูตร ที่เปดรับ
ลําดับ
สาขาวิชา/หลักสูตร
1 สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ

2

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ

3

สาขาวิชาเทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ

4

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ

5

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร / เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ
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คุณสมบัติ / เกณฑการคัดเลือก
 ผลคะแนนสอบกลางวิ ชา GAT รหั ส 85+
PAT รหั ส 71 + PAT รหั ส 72+ ผลคะแนน
ONET รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %
 สอบสั ม ภาษณ หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ๆ ที่ ค ณะ
กําหนดตามความเหมาะสม
 ผลคะแนนสอบกลางวิ ช า GAT รหั ส 85+
PAT รหั ส 74 + ผลคะ แน น ONET รวม
คะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %
 สอบสั ม ภาษณ หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ๆ ที่ ค ณะ
กําหนดตามความเหมาะสม
 ผลคะแนนสอบกลางวิ ช า GAT รหั ส 85+
PAT รหั ส 71 + ผลคะ แน น ONET รวม
คะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %
 สอบสั ม ภาษณ หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ๆ ที่ ค ณะ
กําหนดตามความเหมาะสม
 ผลคะแนนสอบกลางวิ ช า GAT รหั ส 85+
PAT รหั ส 71 + ผลคะ แน น ONET รวม
คะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %
 สอบสั ม ภาษณ หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ๆ ที่ ค ณะ
กําหนดตามความเหมาะสม
 ผลคะแนนสอบกลางวิชา GAT รหัส 85+
PAT รหัส 71 + PAT รหัส 72+ ผลคะแนน
ONET รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %
 สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอื่น ๆ ที่คณะ
กําหนดตามความเหมาะสม
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กลับหน้าสารบัญ
หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562
(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ลําดับ
สาขาวิชา/หลักสูตร
6 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ

7

8

9

คุณสมบัติ / เกณฑการคัดเลือก
 ผลคะแนนสอบกลางวิ ช า GAT รหั ส 85+
PAT รหั ส 74 + ผลคะ แน น ONET รวม
คะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %
 สอบสั ม ภาษณ หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ๆ ที่ ค ณะ
กําหนดตามความเหมาะสม
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร  ผลคะแนนสอบกลางวิ ช า GAT รหั ส 85+
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ
PAT รหั ส 71 + PAT รหั ส 72+ ผลคะแนน
ONET รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %
 สอบสั ม ภาษณ หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ๆ ที่ ค ณะ
กําหนดตามความเหมาะสม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
 ผลคะแนนสอบกลางวิ ช า GAT รหั ส 85+
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ
PAT รหั ส 71 + ผลคะแนน ONET รวม
คะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %
 สอบสั ม ภาษณ หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ๆ ที่ ค ณะ
กําหนดตามความเหมาะสม
สาขาวิชาวิทยาศาสตรเพื่อสุขภาพและความงาม
 ผลคะแนนสอบกลางวิ ชา GAT รหั ส 85+
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ
PAT รหั ส 71 + PAT รหั ส 72+ผลคะแนน
ONET รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %
 สอบสั ม ภาษณ หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ๆ ที่ ค ณะ
กําหนดตามความเหมาะสม

คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา
สาขาวิชา

คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ป
เคมี
สําเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และตองมีผลการเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูท าง วิทยาศาสตร รวมกับ คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
เทคโนโลยีและการจัดการ สําเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา และตองมีผลการเรียน
ความปลอดภัยของอาหาร กลุมสาระการเรียนรูทางวิทยาศาสตร รวมกับ คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
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กลับหน้าสารบัญ
หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562
(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร /
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรเพื่อสุขภาพ
และความงาม

คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ป
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 4 ป

ออกแบบผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการพิมพ *
เทคโนโลยีการถายภาพและ
ภาพยนตร *
เทคโนโลยีเครื่องเรือนและ
การออกแบบ
เทคโนโลยีการโทรทัศนและ
วิทยุกระจายเสียง*

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา

หมายเหตุ *
มหาวิทยาลัยกําหนดใหผูที่จะสมัครสอบคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีสาขาวิชาดังนี้
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร
ตองมีใบรับรองแพทยที่ผานการทดสอบตาบอดสีดวยการทดสอบแบบ Ishihara test โดยใหอานเฉพาะ
21 แผนแรก หากอานไดถูกตองมากกวาหรือเทากับ 17 แผนถือวาไมมีตาบอดสี หากอานไดนอยกวา 17 แผน ถือวา
ไมผานการทดสอบ และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับเขาศึกษา
ทั้งนี้ในสวนของใบรับรองแพทยจะตองระบุผลการทดสอบ Ishihara test และความไมพิการทางรางกาย
มาในใบรับรองแพทยดวย (สามารถเขารับการทดสอบตาบอดสีไดตาม โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ
คลินิคที่สามารถทดสอบตาบอดสีดวยวิธี Ishihara test ได)
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กลับหน้าสารบัญ
หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562
(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แนวทางประกอบอาชีพ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
นั ก วิ ท ยาศาสตร ท างเคมี ประจํ าสถานประกอบการของภาครัฐและเอกชน โดยทํ าหน าที่ ในการ
วิเคราะห ทดสอบวิจัยและพัฒนา อาทิ อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี พลาสติก ยา อาหาร
เคมีภัณฑ น้ํามันพืช เครื่องสําอาง หนวยงานทางดานสิ่งแวดลอม ประกอบธุรกิจสวนตัว อาทิ การ
ขายสารเคมี วัสดุ และอุปกรณ ทางเคมี เครื่องมื อวิ เคราะห ทางเคมี ชั้นสู ง เป นผู ผลิ ตและจําหน าย
ผลิตภัณฑทางเคมี เชน เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑทําความสะอาด ครู อาจารยทางเคมี พนักงานขายสิ่ง
ตางๆ ทางดานเคมีและเครื่องมือวิเคราะหชั้นสูง
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
เปนเจาหนาที่ฝายผลิตหรือควบคุมคุณภาพอาหาร นักวิเคราะห วิจัยอาหาร ที่ปรึกษาระบบประกัน
คุณภาพอาหาร เจาหนาที่ฝายประกันคุณภาพอาหาร เจาหนาที่พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ผูตรวจรับรอง
ระบบประกันคุณภาพอาหาร รับราชการในหนวยงานราชการและหนวยงานการศึกษา นักวิชาชีพใน
สถานประกอบการด านอุ ตสาหกรรมอาหาร ธุ รกิ จส วนตั วด านการแปรรู ปอาหาร ธุ รกิ จการค า
ผลิตภัณฑอาหารทั้งในและตางประเทศ
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
งานผลิตรายการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงรูปแบบตาง ๆ ทั้งระบบสถานีและระบบเครือขาย เนนการฝก
ปฏิบัติวิชาชีพเฉพาะดานโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง การผลิตสื่อโทรทัศนใตน้ํา การผลิตโทรทัศนระบบ
3 มิติ การประชุมทางไกลผานจอภาพ การถายทอดสัญญาณสดผานระบบเครือขาย
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร / เทคโนโลยีสารสนเทศ
พั ฒนาโปรแกรมคอมพิ วเตอร วิ เคราะห และออกแบบระบบงานทางคอมพิ วเตอร ออกแบบและ
บํ ารุ งรั ก ษาระบบเครื อ ข ายคอมพิ วเตอร บํ ารุ งรั ก ษาอุ ป กรณ ท างคอมพิ วเตอร แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต พัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่ พัฒนาโปรแกรมบน
ระบบการทํางานแบบฝงตัว
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเพื่อสุขภาพและความงาม
เปนนักวิทยาศาสตรในสวนงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑดานสุขภาพและความงาม นักวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑดานสุขภาพและความงาม ผูประกอบธุรกิจหรือเจาของผลิตภัณฑดานสุขภาพ ความงาม
และสปา ที่ปรึกษาผูบริหารในสถานเสริมความงามและสปา นักวิชาการและวิทยากรดานสุขภาพและ
ความงาม ผูควบคุมการผลิ ตและควบคุมคุณภาพผลิตภั ณฑ ดานสุขภาพและความงาม และอาชี พ
เกี่ ย วกั บ สุ ขภาพและความงามตามสถานที่ ต าง ๆ ได ห ลากหลาย ทั้ งภาครั ฐและเอกชน เช น
โรงพยาบาล หนวยสุขภาพและความงาม สถานประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม
โรงแรม และรีสอรท
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กลับหน้าสารบัญ
หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562
(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แนวทางประกอบอาชีพ
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
งานออกแบบผลิตภัณฑของใชในชีวิตประจําวัน ออกแบบกราฟฟก โฆษณา เฟอรนิเจอร ของเด็กเลน
บรรจุภัณฑ การผลิตภัณฑในระบบอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ
งานออกแบบสิ่งพิมพ คอมพิวเตอรกราฟฟก กระบวนการผลิตสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑ เจาหนาที่วิจัย
และพัฒนา การวางแผนและควบคุมคุณภาพงานพิมพ
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร
งานผลิตภาพนิ่ง งานผลิตภาพยนตร ตากลอง งานผลิตภาพเชิงพาณิชย ภาพโฆษณา ถายภาพบุคคล
ภาพแฟชั่ น ถ ายภาพสารคดี งานตั ดต อภาพยนตร งานกํ ากั บการแสดง งานประชาสั มพั นธ และ
สื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
งานออกแบบและพัฒนาเฟอรนิเจอร การผลิตเฟอรนิเจอรและชิ้นสวน ฝายผลิตในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร
ผูจัดการ ผูควบคุมงานเฟอรนิเจอรและงานตกแตงภายใน ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนในงานเฟอรนิเจอรและ
ตกแตงภายใน
หมายเหตุ - ผูสมัครฯ ทุกสาขาวิชาตองมีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ
- หากสาขาวิชาใดที่มีผูผานการคัดเลือกหรือมีผูขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาต่ํากวา 20 คน
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น
- คุณวุฒิที่รับ/คุณสมบัติ/เกณฑการคัดเลือก และจํานวนการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

915/1043

กลับหน้าสารบัญ
หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562
(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน)
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม
สาขาวิชา / หลักสูตร ที่เปดรับ
ลําดับ
สาขาวิชา/หลักสูตร
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ

2

เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ

3

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป ปกติ

4

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป ปกติ

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

คุณสมบัติ / เกณฑการคัดเลือก
 คะแนนสอบกลางขอใดขอหนึ่งดังนี้
1. มี ผลคะแนนสอบวิ ชา GAT รหั ส 85+ PAT รหั ส
73 คะแนนรวมกัน ไมนอยกวา 35% หรือ
2. มี ผลคะแนนสอบ O-NET วิ ชาคณิ ตศาสตร และ
วิชาวิทยาศาสตร คะแนนรวมกัน ไม นอยกวา 35%
หรือ
3 . มี ผลค ะ แน น สอ บ วิ ช าสามั ญ 9 วิ ช า วิ ช า
คณิ ตศาสตร 1 หรื อ คณิ ตศาสตร 2 และวิ ช า
วิทยาศาสตรทั่วไป คะแนนรวมกันไมนอยกวา 35%
 สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอื่น ๆ ที่ คณะกําหนดตาม
ความเหมาะสม
 ผลคะแนนสอบกลาง O-NET วิชาภาษาอังกฤษ และ
วิชาคณิตศาสตร คะแนนรวมกันไมนอยกวา 35%
 สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอื่น ๆ ที่ คณะกําหนดตาม
ความเหมาะสม
 ผลคะแนนสอบกลางวิ ชา GAT รหั ส 85+ PAT รหั ส
73 + PAT รหัส 75 คะแนนรวมกันไมนอยกวา 35%
 สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอื่น ๆ ที่ คณะกําหนดตาม
ความเหมาะสม
 ผลคะแนนสอบกลางวิ ชา GAT รหั ส 85+ PAT รหั ส
73 + PAT รหัส 75 คะแนนรวมกันไมนอยกวา 35%
 สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอื่น ๆ ที่ คณะกําหนดตาม
ความเหมาะสม

916/1043

กลับหน้าสารบัญ
หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562
(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน)
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา
สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรม
คอมพิวเตอร

-

-

เทคโนโลยีอุตสาหการ -

วิศวกรรมเครื่องกล
(ค.อ.บ.)
(ตองสอบใบประกอบ
วิชาชีพครู)
-

วิศวกรรมอุตสาหการ (ค.อ.บ.)
(ตองสอบใบประกอบ
วิชาชีพครู)
-

คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ป
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา หรือ มีคุณสมบัติอื่น ๆ
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยตองเรียนรายวิชาปรับ
พื้นฐานตามที่หลักสูตรกําหนด
สามารถนํ าวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บประกาศนี ย บั ต รวิ ชาชี พชั้ น สู ง (ปวส.) หรื อ เที ย บเท า
ประเภท สาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิ วเตอร เทคนิ คคอมพิ วเตอร สาขาอิเล็ กทรอนิ ก ส
สาขาวิชาไฟฟา ไฟฟากําลัง ไฟฟาอุตสาหกรรม เปนตน หรือสาขาวิชาอื่นที่ใกลเคียงใหอยู
ในดุ ลยพิ นิจของคณะกรรมการบริห ารหลั ก สู ตร โดยใช วิธีก ารเที ยบโอนรายวิชาตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได)
สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ทุ ก สาขา หรื อ เที ย บเท า
หรือโดยการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา หรือ โดยการพิจารณา
ของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 5 ป
สํ าเร็ จการศึ กษาระดั บประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิ ชาช างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล หรือเทียบเทา หรือใหเปนไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจํา
หลั กสู ตร หรื อ มี คุณสมบั ติอื่น ๆ ตามขอบั งคั บของมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยจะตองมีผลการเรียนกลุมสาระการ
เรี ยนรู ทาง วิท ยาศาสตร รวมกั บ คณิ ต ศาสตร หรื อกลุ มสาระการเรี ยนรูอื่น ๆ หรือ
เทียบเทา โดยใหเปนไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร หรือ มีคุณสมบัติ
อื่นๆ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม หรือ
เทียบเทา หรือใหเปนไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร หรือ มีคุณสมบัติ
อื่น ๆ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยจะตองมีผลการเรียนกลุมสาระการ
เรี ยนรู ทาง วิท ยาศาสตร รวมกั บ คณิ ต ศาสตร หรื อกลุ มสาระการเรี ยนรูอื่น ๆ หรือ
เทียบเทา โดยใหเปนไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร หรือ มีคุณสมบัติ
อื่น ๆ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

917/1043

กลับหน้าสารบัญ
หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562
(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน)
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

แนวทางประกอบอาชีพ
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
หั วหน างาน/ผู ปฏิ บัติงาน/ผูชํานาญงานเทคโนโลยี ทางด านอุ ตสาหกรรมการผลิตการจัดการ เช น
โรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนต โรงงานพลาสติก พนักงานในหนวยงานรัฐ พัฒนาทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เชน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และรัฐวิสาหกิจ
ตางๆ นั กประดิษฐนวัตกรรมดานเทคโนโลยี อุตสาหการและการผลิ ต วิศวกรในภาคอุตสาหกรรม
ผูประกอบการอิสระดานการผลิตและอุตสาหการ
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร
นั กพั ฒนาวงจรขนาดเล็ ก และโปรแกรมสํ าหรับควบคุ มดานเทคโนโลยีอินเทอรเน็ ตของสรรพสิ่ ง
(Internet of Things) นักวิเคราะหและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร นักออกแบบและบริหารจัดการ
เครือขายคอมพิวเตอร ผูใหบริการสนับสนุนดานเทคนิค ดานอุปกรณคอมพิวเตอรและเครือขาย
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ครู/อาจารย นั กฝกอบรม นักวิชาการ บุคลากรดานอาชีวะและเทคนิคศึกษาในสถานศึกษา สถาน
ประกอบการของภาครั ฐและเอกชนที่ พัฒนาศั กยภาพบุ คคลใหมีความรู ความสามารถ คุ ณธรรม
จริยธรรม ในการประกอบอาชี พ ที่ ตองใช ความสามารถทางด านวิศวกรรมเครื่องกล งานบริ การ
อุตสาหกรรมยานยนต การถายทอดเทคโนโลยี และเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ครู / อาจารยในสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน นักอบรมในสถานประกอบการ ผูจัดการ/หัวหนา
แผนกด านอุ ตสาหกรรม ผู บริ หาร/หั วหน าแผนกด านอุ ตสาหกรรม ผู บริ หาร/หั วหน าแผนกศู นย
ฝกอบรมในโรงงานอุตสาหกรรม ผูจัดการโครงการทางดานอุตสาหกรรม นั กอานแบบ เขียนแบบ
ทางดานอุตสาหกรรม ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวของกับสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
หมายเหตุ - ผูสมัครฯ ทุกสาขาวิชาตองมีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ
- หากสาขาวิชาใดที่มีผูผานการคัดเลือกหรือมีผูขนึ้ ทะเบียนเปนนักศึกษาต่ํากวา 20 คน
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น
- คุณวุฒิที่รับ/คุณสมบัติ/เกณฑการคัดเลือก และจํานวนการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562
(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน)
คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิชา / หลักสูตร ที่เปดรับ
ลําดับ
สาขาวิชา/หลักสูตร
1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ

2

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ

3

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ

4

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ

5

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ

คุณสมบัติ / เกณฑการคัดเลือก
 ผลคะแนนสอบกลางวิ ช า GAT รหั ส 85+
PAT รหั ส 72 + PAT รหั ส 73 รวมคะแนน
แลว ไมต่ํากวา 30 %
 สอบสั ม ภาษณ หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ๆ ที่ ค ณะ
กําหนดตามความเหมาะสม
 ผลคะแนนสอบกลางวิ ช า GAT รหั ส 85+
PAT รหั ส 72 + PAT รหั ส 73 รวมคะแนน
แลว ไมต่ํากวา 30 %
 สอบสั ม ภาษณ หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ๆ ที่ ค ณะ
กําหนดตามความเหมาะสม
 ผลคะแนนสอบกลางวิ ช า GAT รหั ส 85+
PAT รหั ส 72 + PAT รหั ส 73 รวมคะแนน
แลว ไมต่ํากวา 30 %
 สอบสั ม ภาษณ หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ๆ ที่ ค ณะ
กําหนดตามความเหมาะสม
 ผลคะแนนสอบกลางวิ ช า GAT รหั ส 85+
PAT รหั ส 72 + PAT รหั ส 73 รวมคะแนน
แลว ไมต่ํากวา 30 %
 สอบสั ม ภาษณ หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ๆ ที่ ค ณะ
กําหนดตามความเหมาะสม
 ผลคะแนนสอบกลางวิชา GAT รหั ส 85+ PAT
รหัส 72 + PAT รหัส 73 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา
30 %

 สอบสั ม ภาษณ หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ๆ ที่ ค ณะ
กําหนดตามความเหมาะสม
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กลับหน้าสารบัญ
หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562
(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน)
คณะวิศวกรรมศาสตร

ลําดับ
สาขาวิชา/หลักสูตร
6 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ

7

สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ

8

วิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ

9

วิศวกรรมอัตโนมัติและหุนยนต
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ

10

วิศวกรรมการผลิตความแมนยําสูง
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ
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คุณสมบัติ / เกณฑการคัดเลือก
 ผลคะแนนสอบกลางวิ ช า GAT รหั ส 85+
PAT รหัส 73 หรือ PAT รหัส 72 รวมคะแนน
แลว ไมต่ํากวา 30 %
 สอบสั ม ภาษณ หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ๆ ที่ ค ณะ
กําหนดตามความเหมาะสม
 ผลคะแนนสอบกลางวิ ช า GAT รหั ส 85+
PAT รหั ส 72 + PAT รหั ส 73 รวมคะแนน
แลว ไมต่ํากวา 30 %
 สอบสั ม ภาษณ หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ๆ ที่ ค ณะ
กําหนดตามความเหมาะสม
 ผลคะแนนสอบกลางวิ ช า GAT รหั ส 85+
PAT รหั ส 72 + PAT รหั ส 73 รวมคะแนน
แลว ไมต่ํากวา 30 %
 สอบสั ม ภาษณ หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ๆ ที่ ค ณะ
กําหนดตามความเหมาะสม
 ผลคะแนนสอบกลางวิ ช า GAT รหั ส 85+
PAT รหั ส 72 + PAT รหั ส 73 รวมคะแนน
แลว ไมต่ํากวา 30 %
 สอบสั ม ภาษณ หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ๆ ที่ ค ณะ
กําหนดตามความเหมาะสม
 ผลคะแนนสอบกลางวิ ช า GAT รหั ส 85+
PAT รหั ส 72 + PAT รหั ส 73 รวมคะแนน
แลว ไมต่ํากวา 30 %
 สอบสั ม ภาษณ หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ๆ ที่ ค ณะ
กําหนดตามความเหมาะสม
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กลับหน้าสารบัญ
หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562
(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน)
คณะวิศวกรรมศาสตร

คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา
สาขาวิชา

วุฒิที่รับเขาศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ป
วิศวกรรมโยธา
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยจะตองมีผลการเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูทาง วิทยาศาสตร รวมกับ คณิตศาสตร ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
วิศวกรรมไฟฟา
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียน คณิตศาสตร – วิทยาศาสตร
วิศวกรรมเครื่องกล
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยจะตองมีผลการเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูทาง วิทยาศาสตร รวมกับ คณิตศาสตร ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
วิศวกรรม
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยจะตองมีผลการเรียนกลุมสาระการ
อุตสาหการ
เรียนรูทาง วิทยาศาสตร รวมกับ คณิตศาสตร ไมนอยกวา 44 หนวยกิต
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยจะตองมีผลการเรียนกลุมสาระการ
และโทรคมนาคม *
เรียนรูทาง วิทยาศาสตร รวมกับ คณิตศาสตร ไมนอยกวา 20 หนวยกิต
วิศวกรรมเคมี *
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยจะตองมีผลการเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูทาง วิทยาศาสตร รวมกับ คณิตศาสตร ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
วิศวกรรมสํารวจ
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยจะตองมีผลการเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูทาง วิทยาศาสตร รวมกับ คณิตศาสตร ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
วิศวกรรมซอมบํารุง
สํ าเร็ จการศึ ก ษาระดั บมั ธยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) สายวิท ยาศาสตร -คณิ ตศาสตร หรื อ
อากาศยาน *
เทียบเทา หรือมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
วิศวกรรมอัตโนมัติและ - สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา สาขาอิเล็กทรอนิกส
หุนยนต *
สาขาโทรคมนาคม สาขาไฟฟา สาขาเมคคาทรอนิกส และสาขาคอมพิวเตอร
- สําเร็ จการศึกษาระดั บมั ธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร-คณิ ตศาสตร หรื อ
เทียบเทา หรือมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- สามารถนําวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาอิเล็กทรอนิกส
สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอรสาขาไฟฟา สาขางาน
ระบบโทรคมนาคม สาขางานระบบเสียงและภาพ สาขาเมคคาทรอนิกส และสาขา
คอมพิวเตอร หรือ เทียบเทา โดยวิธีเทียบโอนรายวิชาตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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กลับหน้าสารบัญ
หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562
(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน)
คณะวิศวกรรมศาสตร

สาขาวิชา

วุฒิที่รับเขาศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ป
วิศวกรรมการผลิตความ - สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาสายชางอุตสาหกรรม ชาง
แมนยําสูง *
กลโรงงาน ชางโลหะ ชางกลโลหะ ชางเชื่อมและโลหะแผน ชางทอและประสาน ชางเขียน
แบบเครื่องกล หรือเทียบเทา
- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย-คณิ ต หรือเทียบเทา หรือมี
คุณสมบัติอื่น ๆ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- สามารถนําวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทหรือสายวิชา
ชางอุตสาหกรรม ชางกลโรงงาน ชางโลหะ ชางโลหะการ ชางเชื่อมและโลหะแผน ชางทอ
และประสาน ชางเขียนแบบเครื่องกล ชางเทคนิคการผลิต หรือเทียบเทา โดยวิธีเทียบโอน
ผลการเรียนตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เกณฑการไมรับนักศึกษาที่ตาบอดสี

หมายเหตุ *
มหาวิทยาลัยกําหนดใหผูที่จะสมัครสอบคณะวิศวกรรมศาสตร โดยมีสาขาวิชาดังนี้
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
- สาขาวิชาวิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน
- สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตความแมนยําสูง
- สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติและหุนยนต
ตองมีใบรับรองแพทยที่ผานการทดสอบตาบอดสีดวยการทดสอบแบบ Ishihara test โดยใหอานเฉพาะ 21
แผนแรก หากอานไดถูกตองมากกวาหรือเทากับ 17 แผนถือวาไมมีตาบอดสี หากอานไดนอยกวา 17 แผน ถือวาไม
ผานการทดสอบ และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับเขาศึกษา
ทั้งนี้ในสวนของใบรับรองแพทยจะตองระบุผลการทดสอบ Ishihara test มาในใบรับรองแพทยดวย (สามารถ
เขารับการทดสอบตาบอดสีไดตาม โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ คลินิคที่สามารถทดสอบตาบอดสีดวย
วิธี Ishihara test ได)

แนวทางประกอบอาชีพ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึ กษา/พนั กงานในสถานประกอบการ ในตําแหนงวิศวกรโยธา/
เจาหนาที่ของรัฐ ในตําแหนงวิศวกรโยธา/ประกอบธุรกิจของตนเองดานวิศวกรรมโยธา/ชางเทคนิคผูควบคุม
งาน

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

922/1043

กลับหน้าสารบัญ
หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562
(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน)
คณะวิศวกรรมศาสตร

แนวทางประกอบอาชีพ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
พนักงานในสถานประกอบการ ในตําแหนงวิศวกร/เจาหนาที่ของรัฐ ในตําแหนงวิศวกร/ประกอบธุรกิจสวนตัว
ทางดานวิศวกรรมไฟฟา/ที่ปรึกษาดานวิศวกรรมไฟฟา/นักวิเคราะหนโยบายและโครงการระบบไฟฟากําลัง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer)/วิศวกรควบคุมการผลิต (Process Engineer)/วิศวกรฝายออกแบบ
งานระบบภายในอาคาร (Building System Engineer)/วิศวกรฝายซอมบํารุง (Maintenance Engineer)/
นักวิชาการหรือนักวิจัย (Academic Scholar or Researcher)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
พนักงานในสถานประกอบการ ในตําแหนงวิศวกร/เจาหนาที่ของรัฐ ในตําแหนงวิศวกร/ประกอบธุรกิจของ
ตนเองดานวิศวกรรมอุตสาหการ/นักวิจัยในหนวยงานของภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
เจาหนาที่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจในสถานประกอบการ ในตําแหนงวิศวกรอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม/
ประกอบธุรกิจสวนตัวดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม/วิศวกรอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม/
วิศวกรผูออกแบบและผูควบคุมงาน/วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ/วิศวกรวิจัยและพัฒนา/วิศวกรขายและ
บริการ/วิศวกรโครงการ/วิศวกรที่ปรึกษา/นักวิชาการหรือนักวิจัย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
วิศวกรควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี/วิศวกรตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ/
วิศวกรวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑในกลุมอุตสหกรรมเคมี/วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ/
วิศวกรขายและบริการอุปกรณเครื่องมือวัดวิเคราะหชั้นสูง/นักวิชาการหรือนักวิจัย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ
พนักงานในสถานประกอบการ ในตําแหนงวิศวกรสํารวจ/เจาหนาที่ของรัฐในสถานประกอบการ ในตําแหนง
วิศวกรสํารวจ/ผูสอนในสถาบันการศึกษาที่ผลิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือผูสอนในสถาบันการศึกษาที่
ผลิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/ประกอบธุรกิจของตนเองดานวิศวกรรมสํารวจ/นักวิจัยในหนวยงาน
ของภาครัฐและเอกชน/นักวิชาการในองคกรตางๆ/ที่ปรึกษาดานวิศวกรรมสํารวจ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน
เจาหนาที่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจในสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับตําแหนงวิศวกรซอมบํารุงอากาศยาน/ประกอบ
ธุรกิจสวนตัวดานซอมบํารุงอากาศยาน/วิศวกรซอมบํารุงอากาศยาน บริการภาคพื้นอากาศยาน/เจาหนาที่
ควบคุมดูแลงานทาอากาศยาน/นักวางแผนการซอมบํารุงอากาศยาน/เจาหนาที่ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย
การซอมบํารุงอากาศยาน/นักวิชาการหรือนักวิจัย
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กลับหน้าสารบัญ
หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562
(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน)
คณะวิศวกรรมศาสตร

แนวทางประกอบอาชีพ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติและหุนยนต
วิศวกรรมอัตโนมัติและหุนยนต/นักวิเคราะหระบบอัตโนมัติ/วิศวกรประจําโรงงานที่ควบคุมดวยเครื่องจักรขั้น
สูง/โปรแกรมเมอรระบบสารสนเทศอุตสาหกรรมในโรงงาน/วิศวกรออกแบบระบบอัตโนมัติ/วิศวกรวิจัยและ
พัฒนา /วิศวกรขายและบริการ/วิศวกรโครงการ/
วิศวกรที่ปรึกษา/นักวิชาการหรือนักวิจัย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตความแมนยําสูง
พนักงานในสถานประกอบการ ในตําแหนงวิศวกรการผลิต วิศวกรอุตสาหการ วิศวกรควบคุมคุณภาพ วิศวกร
วางแผน การผลิต วิศวกรซอมบํารุงรักษา วิศวกรโรงงาน วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ วิศวกรจัดซื้อ วิศวกร
แมพิมพและขึ้นรูป วิศวกรการวัดและตรวจสอบ เปนตน/เจาหนาที่ของรัฐ ในตําแหนงวิศวกรซอมบํารุง วิศวกร
ออกแบบกระบวนการผลิ ต วิ ศ วกรวางแผนการผลิ ต เป น ต น /ผู สอนในสถาบั น การศึ ก ษาที่ ผลิ ต ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/ประกอบธุรกิจสวนตัวดานวิศวกรรม ที่เกี่ยวกับ
การออกแบบ, กระบวนการผลิต, การวัดและตรวจสอบ หรือการบริการ/นักวิจัยในหน วยงานของภาครัฐและ
เอกชน
หมายเหตุ - ผูสมัครฯ ทุกสาขาวิชาตองมีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ
- หากสาขาวิชาใดที่มีผูผานการคัดเลือกหรือมีผูขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาต่ํากวา 20 คน
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น
- คุณวุฒิที่รับ/คุณสมบัติ/เกณฑการคัดเลือก และจํานวนการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
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กลับหน้าสารบัญ
หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562
(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน)
คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา / หลักสูตร ที่เปดรับ
ลําดับ
สาขาวิชา/หลักสูตร
1 สาขาวิชาการเงิน
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ

2

สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจระหวางประเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ

3

สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพยสิน
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ

4

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ

5

สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ

6

สาขาวิชาการจัดการ (กลุมวิชาการจัดการทัว่ ไป)
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ
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คุณสมบัติ / เกณฑการคัดเลือก
 ผลคะแนนสอบกลาง GAT รหัส 85+ PAT
รหัส 71 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %
 สอบสั มภาษณ หรือวิ ธีการอื่ น ๆ ที่ คณะ
กําหนดตามความเหมาะสม
 ผลคะแนนสอบกลาง GAT รหั ส 85 รวม
คะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %
 สอบสั มภาษณ หรื อวิธีการอื่ น ๆ ที่ คณะ
กําหนดตามความเหมาะสม
 ผลคะแนนสอบกลาง GAT รหัส 85+ PAT
รหัส 71 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %
 สอบสั มภาษณ หรือวิ ธีการอื่ น ๆ ที่ คณะ
กําหนดตามความเหมาะสม
 ผลคะแนนสอบกลาง GAT รหัส 85+ PAT
รหัส 71 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %
 สอบสั มภาษณ หรื อวิธีการอื่ น ๆ ที่ คณะ
กําหนดตามความเหมาะสม
 ผลคะแนนสอบกลาง GAT รหัส 85+ PAT
รหัส 71 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %
 สอบสั มภาษณ หรือวิ ธีการอื่ น ๆ ที่ คณะ
กําหนดตามความเหมาะสม
 ผลคะแนนสอบกลาง GAT รหัส 85+ PAT
รหัส 71 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %
 สอบสั มภาษณ หรือวิ ธีการอื่ น ๆ ที่ คณะ
กําหนดตามความเหมาะสม
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กลับหน้าสารบัญ
หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562
(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน)
คณะบริหารธุรกิจ

ลําดับ
สาขาวิชา/หลักสูตร
7 สาขาวิชาการจัดการ (กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย)
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ

8

สาขาวิชาการตลาด (กลุมวิชาการบริหารการตลาด)
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ

9

สาขาวิชาการตลาด (กลุมวิชาการตลาดระหวางประเทศ)
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ

10

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ

11

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (นานาชาติ)

คุณสมบัติ / เกณฑการคัดเลือก
 ผลคะแนนสอบกลาง GAT รหัส 85+ PAT
รหัส 71 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %
 สอบสั มภาษณ หรือวิ ธีการอื่ น ๆ ที่ คณะ
กําหนดตามความเหมาะสม
 ผลคะแนนสอบกลาง GAT รหัส 85+ PAT
รหัส 71 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %
 สอบสั มภาษณ หรือวิ ธีการอื่ น ๆ ที่ คณะ
กําหนดตามความเหมาะสม
 ผลคะแนนสอบกลาง GAT รหัส 85+ PAT
รหัส 71 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %
 สอบสั มภาษณ หรือวิ ธีการอื่ น ๆ ที่ คณะ
กําหนดตามความเหมาะสม
 ผลคะแนนสอบกลาง GAT รหัส 85+ PAT
รหัส 71 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %
 สอบสั มภาษณ หรือวิ ธีการอื่ น ๆ ที่ คณะ
กําหนดตามความเหมาะสม
 ผลคะแนนสอบกลาง GAT รหัส 85+ PAT
รหัส 71 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %
 สอบสั มภาษณ หรือวิ ธีการอื่ น ๆ ที่ คณะ
กําหนดตามความเหมาะสม

คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา
สาขาวิชา
การเงิน
การสื่อสารธุรกิจระหวางประเทศ
การประเมินราคาทรัพยสิน
ระบบสารสนเทศ
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วุฒิที่รับเขาศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ป
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกสายหรือเทียบเทาหรือมี
คุณสมบัติอื่น ๆ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน
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กลับหน้าสารบัญ
หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562
(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน)
คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชา

วุฒิที่รับเขาศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ป
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน

การจัดการ
(กลุมวิชาการจัดการทั่วไป)
การจัดการ
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน
(กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย)
การตลาด
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน
(กลุมวิชาการบริหารการตลาด)
การตลาด
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน
(กลุมวิชาการตลาดระหวางประเทศ)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ป
การบัญชี
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 4 ป
เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล สํ าเร็จการศึ กษาระดั บมั ธยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) หรื อเที ยบเท า หรือ มี
คุณสมบัติอื่น ๆ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ป (Bachelor of Business Administration)
การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือ
(นานาชาติ)
- วุฒิการศึกษาตางประเทศ (เทียบเทา)

แนวทางประกอบอาชีพ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
เจาหนาที่การเงิน นายหนาซื้อขายหลักทรัพย นักวิเคราะหหลักทรัพย นักวิเคราะหสินเชื่อ ที่ปรึกษา
ทางการเงิน พนักงานธนาคารและสถาบันการเงิน งานดานการประกันภัย ผูประกอบการธุรกิจ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจระหวางประเทศ
ผูดูแลสื่ อ เจาหน าที่ วิเทศสัมพั นธ ตัวแทนผลิ ตสื่ อขององคกร ที่ปรึกษาดานภาษาอั งกฤษและการ
สื่ อ สาร ผู เชี่ ย วชาญด านการสื่ อ สารและวั ฒ นธรรม ผู ป ระกอบการที่ เชี่ ยวชาญด านการสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ ผูเชี่ยวชาญฝายลูกคาสัมพันธ ฝายกิจการตางประเทศ ฝายกิจการสังคม
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพยสิน
เจาหนาที่ประเมินราคาทรัพยสิน เจาหนาที่ประเมินโครงการอสังหาริมทรัพย เจาหนาที่ประเมิน
ความเสียหายของทรัพยสิน ที่ปรึกษาดานอสังหาริมทรัพย ผูประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย
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กลับหน้าสารบัญ
หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562
(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน)
คณะบริหารธุรกิจ

แนวทางประกอบอาชีพ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
ทําหนาที่เปนผูวิเคราะหระบบ โปรแกรมเมอร ผูดูแลและออกแบบ Website ผูบริหารระบบเครือขาย
ออกแบบงานมัลติมีเดีย บุคลากรทางคอมพิวเตอร บุคลากรดาน ICT ขององคกร และผูบริหารระบบ
สารสนเทศ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทําหนาที่เปนผูบริหารงานบุคคล เลขานุการ การจัดการทั่วไป การจัดการทรัพยากรมนุษย และการ
จัดการสํานักงานของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ฝายพนักงานลูกคาสัมพันธ ฝาย
ฝกอบรม ฝายประชาสัมพันธ ผูประกอบการธุรกิจ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ผู บริ หารด านการขาย การตลาด ฝายจัดซื้ อ การโฆษณาประชาสั มพั นธ ฝ ายวิ จัยการตลาด
ผูประกอบการดานธุรกิจระหวางประเทศ ผูประสานงานดาน Logistic ฝายกิจกรรมพิเศษ ฝาย
ประชาสัมพันธ ฝายบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) ผูประกอบการธุรกิจ
บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
พนักงานบัญชี ผูทําบัญชีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ผูตรวจสอบภาษี
อากร (Tax Audit) ผูตรวจสอบภายใน (CIA) ผูประกอบการธุรกิจ
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล
นักวิเคราะหขอมูล นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักการตลาดสมัยใหมโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT
Marketing) เจาของธุรกิจที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทําธุรกิจ นักวิจัยธุรกิจดิจิทัล ผูเชี่ยวชาญ
และใหคําปรึกษาดานการทําธุรกิจออนไลน ที่ปรึกษางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานธุรกิจ
หมายเหตุ - ผูสมัครฯ ทุกสาขาวิชาตองมีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ
- หากสาขาวิชาใดที่มีผูผานการคัดเลือกหรือมีผูขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาต่ํากวา 20 คน
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น
- คุณวุฒิที่รับ/คุณสมบัติ/เกณฑการคัดเลือก และจํานวนการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
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กลับหน้าสารบัญ
หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562
(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน)
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
สาขาวิชา / หลักสูตร ที่เปดรับ
ลําดับ
สาขาวิชา/หลักสูตร
1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ

2

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป สมทบ (เสาร-อาทิตย)

3

สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผาและแพตเทิรน
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ

4

สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ

5

สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ
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คุณสมบัติ / เกณฑการคัดเลือก
 ผลคะแนนสอบกลาง GAT รหัส 85+ PAT
รหัส 71 + PAT รหัส 72 รวมคะแนนแลว
ไมต่ํากวา 30 %
 สอบสั มภาษณ หรื อวิธีการอื่ น ๆ ที่ คณะ
กําหนดตามความเหมาะสม
 ผลคะแนนสอบกลาง GAT รหัส 85+ PAT
รหัส 71 + PAT รหัส 72 รวมคะแนนแลว
ไมต่ํากวา 30 %
 สอบสั มภาษณ หรื อวิธีการอื่ น ๆ ที่ คณะ
กําหนดตามความเหมาะสม
 ผลคะแนนสอบกลาง GAT รหัส 85+ PAT
รหัส 71 + PAT รหัส 72 รวมคะแนนแลว
ไมต่ํากวา 30 %
 สอบสั มภาษณ หรื อวิธีการอื่ น ๆ ที่ คณะ
กําหนดตามความเหมาะสม
 ผลคะแนนสอบกลาง GAT รหัส 85+ PAT
รหัส 71 + PAT รหัส 72 รวมคะแนนแลว
ไมต่ํากวา 30 %
 สอบสั มภาษณ หรื อวิธีการอื่ น ๆ ที่ คณะ
กําหนดตามความเหมาะสม
 ผลคะแนนสอบกลาง GAT รหัส 85+ PAT
รหัส 71 + PAT รหัส 72 รวมคะแนนแลว
ไมต่ํากวา 30 %
 สอบสั มภาษณ หรื อวิธีการอื่ น ๆ ที่ คณะ
กําหนดตามความเหมาะสม
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กลับหน้าสารบัญ
หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562
(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน)
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

ลําดับ
สาขาวิชา/หลักสูตร
6 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ

7

สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ

8

สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป ปกติ

คุณสมบัติ / เกณฑการคัดเลือก
 ผลคะแนนสอบกลาง GAT รหัส 85+ PAT
รหัส 71 + PAT รหัส 72 รวมคะแนนแลว
ไมต่ํากวา 30 %
 สอบสั มภาษณ หรื อวิธีการอื่ น ๆ ที่ คณะ
กําหนดตามความเหมาะสม
 ผลคะแนนสอบกลาง GAT รหัส 85+ PAT
รหัส 71 + PAT รหัส 72 รวมคะแนนแลว
ไมต่ํากวา 30 %
 สอบสั มภาษณ หรื อวิธีการอื่ น ๆ ที่ คณะ
กําหนดตามความเหมาะสม
 ผลคะแนนสอบกลาง GAT รหัส 85+ PAT
รหัส 71 + PAT รหัส 72 + PAT รหัส 75
รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %
 สอบสั มภาษณ หรื อวิธีการอื่ น ๆ ที่ คณะ
กําหนดตามความเหมาะสม

คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา
สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ
อาหารและโภชนาการ
(สมทบ)

เทคโนโลยีเสื้อผาและ
แพตเทิรน
ธุรกิจอาหาร

วุฒิที่รับเขาศึกษา
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ป
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ป
- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน
- สามารถนําวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวของมาใชวิธีการเทียบโอนรายวิชาตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ (กศน.) การศึกษาตามอัธยาศัย (ม.6)
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
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กลับหน้าสารบัญ
หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562
(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน)
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

สาขาวิชา
การออกแบบแฟชั่น

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
การพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร

คหกรรมศาสตรศึกษา

วุฒิที่รับเขาศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 4 ป
- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
- สามารถนําวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาออกแบบ
แฟชั่นและสิ่งทอ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของมาใชวิธีการเทียบโอนรายวิชาตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ป
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียน
วิทย – คณิต หรือ แผนการเรียนศิลป - คํานวณ หรือเทียบเทา
- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา
- เป นผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้ นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร หรือเทียบเทาเขาศึกษา โดยการเทียบโอนหนวยกิต จากหลักสูตร 4 ป ทั้งนี้ผูเรียน
ตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตาง ๆ ตามคําแนะนําของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอื่น ๆ โดยการเทียบโอนหนวยกิต จาก
หลั ก สู ตร 4 ป ทั้ งนี้ ผู เรี ยนต องลงทะเบี ยนเรียนในรายวิ ชาต าง ๆ ตามคํ าแนะนํ าของ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร
- เป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ เที ย บเท า หรื อ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับปริญญาตรี ที่มีประสบการณในการทํางาน
ในอุตสาหกรรมอาหาร หรือที่เกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ไมนอยกวา
2 ป โดยการเทียบโอนประสบการณในการทํางานได แตตองผานทดสอบจากคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตรกอนเทียบโอนหนวยกิต จากหลักสูตร 4 ป
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ป
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

แนวทางประกอบอาชีพ
คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ผูประกอบการอาหาร (เชฟ) ในโรงแรม ภั ตตาคาร รานอาหาร สายการบิน รีสอรทสปา ฯลฯ นัก
โภชนาการ นักกําหนดอาหารในโรงพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน ศูนยสงเสริมสุขภาพ ผูจัดการฝาย
ตาง ๆ ใน Super center ฝายอาหารสด อาหารทะเล เบเกอรี่ ผลไม ครู/อาจารยวิชาชีพ ภาครัฐและ
เอกชน พนักงานในกองบรรณาธิการอาหารและโภชนาการ เคหกิจเกษตร
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562
(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน)
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

แนวทางประกอบอาชีพ
คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผาและแพตเทิรน
ผู ประกอบธุ ร กิ จเสื้ อผ าเชิ งอุ ตสาหกรรม ธุร กิ จขนาดย อม (SME) บริ หารจั ดการการผลิ ตเสื้ อผ า
ออกแบบและทําแพตเทิรนดวยคอมพิวเตอร การทําแบบตนแบบและการตัดเย็บเสื้อตัวอยาง การปรับ
ขนาดและวางแบบและการตัดเย็ บเสื้อผาด วยคอมพิวเตอร บริหารจัดการกระบวนการเย็บ เขียน
ไดอะแกรม วางแผนในการผลิต ประกอบอาชีพตําแหนงตางๆ ในสายการผลิตในสถานประกอบการ
ทําธุรกิจเสื้อผา ประกอบอาชีพอิสระ อาชีพในหนวยงานราชการ ครูของวิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัย
อาชีวศึกษา กรมพลาธิการ พัฒนาชุมชน
คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
ผู ประกอบธุ รกิ จด านอาหาร เชฟ ผูจัดการด านธุ รกิ จอาหาร ผูประกอบอาหาร (กุก ) ในโรงแรม
ภัตตาคาร รานอาหาร นักออกแบบอาหาร ครู/อาจารยในหนวยงานราชการและเอกชน วิทยากร
แนะนําสาธิตสินคาอาหารและสุขภาพ
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น
นักออกแบบแฟชั่น (Fashion Designer) นักบริหารจัดการสินคาแฟชั่น (Fashion Merchandiser)
ฝายจัดซื้อและจัดจําหนายสินคาแฟชั่น (Fashion Buyer andVisual Merchandiser) ผูอํานวยการ
ฝ ายแฟชั่ นและนั กเขี ยนบทความแฟชั่ น (Fashion Director and Content Editor) นั กออกแบบ
รูปแบบการแต งกาย ( Styling Fashion Designer) นักออกแบบสิ่งทอแฟชั่ น (Textile Designer)
นักออกแบบรูปแบบการแตงกายภาพลักษณสวนบุคคล (Personal Styling) ผูจัดการและออกแบบ
การจัดการจัดแสดงงานแฟชั่น (Exhibition and Fashion Show Manager) นักประชาสัมพันธและ
ถายทอดงานแฟชั่ น (Fashion PR and Online Class Teacher) นักวาดภาพประกอบงานแฟชั่น
(Fashion Illustrator) นั กออกแบบแบบตั ดแฟชั่น (Flat Pattern Designer) งานสวนราชการ ครู
อาจารยภาครัฐและเอกชน กรมพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
นั กวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี การอาหารและโภชนาการ ทํ างานในโรงงานอุ ตสาหกรรมอาหาร
ทางด าน กระบวนการผลิ ตอาหาร ควบคุ มคุ ณภาพอาหาร วิเคราะห สารอาหาร ประกันคุ ณภาพ
มาตรฐานและความปลอดภัยของอาหาร วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร (R&D) ครู/อาจารย งานใน
หนวยงานราชการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรม
วิทยาศาสตรบริการและการประกอบอาชีพอิสระ
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กลับหน้าสารบัญ
หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562
(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน)
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

แนวทางประกอบอาชีพ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภั ณฑแปรรูปอาหาร (Production) การควบคุมคุณภาพ (Q.C) การ
ประกันคุณภาพ (Q.A.) การวิจัยและพัฒนา ( R&D) การตรวจรับรองคุณภาพ (Inspection) การจัด
จําหนาย (Import- Export) ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร สถานประกอบการและหนวยงานราชการ
รวมทั้งการเปนผูฝกอบรมหรือคําปรึกษากับสถานประกอบการดานอาหาร การประกอบอาชีพอิสระ
เชน เจาของสถานประกอบการดานอาหาร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา
ครู/อาจารยวิชาชีพคหกรรมศาสตรในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา
งานราชการ เชน กรมพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ประกอบอาชีพอิสระ เชน สถานรับเลี้ยง
เด็กออนกอนวัยเรียน เผยแพรความรูในนิตยสารและวารสารเกี่ยวกับงานคหกรรมศาสตร
หมายเหตุ - ผูสมัครฯ ทุกสาขาวิชาตองมีรา งกายปกติไมมีความพิการใด ๆ
- หากสาขาวิชาใดที่มีผูผานการคัดเลือกหรือมีผูขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาต่ํากวา 20 คน มหาวิทยาลัยขอ
สงวนสิทธิ์ทจี่ ะไมเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น
- คุณวุฒิที่รับ/คุณสมบัติ/เกณฑการคัดเลือก และจํานวนการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
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กลับหน้าสารบัญ
หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562
(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน)
คณะอุตาสาหกรรมสิ่งทอ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขาวิชา / หลักสูตร ที่เปดรับ
ลําดับ
สาขาวิชา/หลักสูตร
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ

2

สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งทอ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ

3

สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ปกติ

คุณสมบัติ / เกณฑการคัดเลือก
 ผลคะแนนสอบกลาง GAT รหัส 85+ PAT
รหัส 72 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %
 สอบสั ม ภาษณ หรื อ วิ ธีก ารอื่ น ๆ ที่ ค ณะ
กําหนดตามความเหมาะสม
 ผลคะแนนสอบกลาง GAT รหัส 85+ PAT
รหัส 72 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %
 สอบสั ม ภาษณ หรื อ วิ ธีก ารอื่ น ๆ ที่ ค ณะ
กําหนดตามความเหมาะสม
 ผลคะแนนสอบกลาง GAT รหัส 85+ PAT
รหัส 72 รวมคะแนนแลว ไมต่ํากวา 30 %
 สอบสั ม ภาษณ หรื อ วิ ธีก ารอื่ น ๆ ที่ ค ณะ
กําหนดตามความเหมาะสม

คุณวุฒิที่รับเขาศึกษา
สาขาวิชา

วุฒิที่รับเขาศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ป
เทคโนโลยีสิ่งทอ *
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (วิทย-คณิต) หรือ (ศิลป-คํานวณ)
หรือมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
นวัตกรรมสิ่งทอ*
- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา หรือมีคุณสมบัติอื่น
ๆ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- สามารถนําวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเคมีสิ่งทอ
หรือเทียบเทา โดยวิธีเทียบโอนรายวิชาตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 4 ป
ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น * สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน
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กลับหน้าสารบัญ
หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562
(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน)
คณะอุตาสาหกรรมสิ่งทอ

หมายเหตุ *
มหาวิทยาลัยกําหนดใหผูที่จะสมัครสอบคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีสาขาวิชาดังนี้
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
- สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งทอ
- สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
ตองมีใบรับรองแพทยที่ผานการทดสอบตาบอดสีดวยการทดสอบแบบ Ishihara test โดยใหอานเฉพาะ
21 แผนแรก หากอานไดถูกตองมากกวาหรือเทากับ 17 แผนถือวาไมมีตาบอดสี หากอานไดนอยกวา 17 แผน ถือวา
ไมผานการทดสอบ และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับเขาศึกษา
ทั้งนี้ในสวนของใบรับรองแพทยจะตองระบุผลการทดสอบ Ishihara test และความไมพิการทางรางกาย
มาในใบรับรองแพทยดวย (สามารถเขารับการทดสอบตาบอดสีไดตาม โรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ
คลินิคที่สามารถทดสอบตาบอดสีดวยวิธี Ishihara test ได)

แนวทางประกอบอาชีพ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
1. พนักงานในงานอุตสาหกรรมเสนใย เสนดาย ทอผา ถักผา ผาไมทอและเครื่องนุงหม
2. พนักงานควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
3. เจาหนาที่ตรวจประเมินระบบคุณภาพและความรับผิดชอบตอสังคม
4. นักวิจัยและสรางนวัตกรรมในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
5. เจาหนาที่จัดหา บริหาร จัดการสินคาสิ่งทอและแฟชั่น
6. บุคลากรทางดานการศึกษาในอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น
7. ประกอบอาชีพอิสระ เปนผูประกอบการดานสินคาสิ่งทอและแฟชั่น
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งทอ
1. ผูประกอบการเกี่ยวกับสี สารเคมี และผลิตภัณฑสิ่งทอ
2. นักวิทยาศาสตรสิ่งทอสําหรับอุตสาหกรรม ฟอก ยอม พิมพและตกแตงสําเร็จสิ่งทอ
3. นักวิทยาศาสตรสิ่งทอสําหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ตองใชสิ่งทอเทคนิค
4. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑดานสี สารเคมี และผลิตภัณฑสิ่งทอ
5. เจาหนาที่จัดหา บริหาร จัดการสินคาสิ่งทอพื้นฐานและสิ่งทอเทคนิค
6. เจาหนาที่ฝายวางแผนระบบและกระบวนการผลิตทางดานสิ่งทอ
7. บุคลากรดานการศึกษาและหนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรสิ่งทอ
8. นักปฏิบัติ นักวิทยาศาสตรในอุตสาหกรรมการซักรีด อุตสาหกรรมหนัง อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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กลับหน้าสารบัญ
หลักเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562
(TCAS รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน)
คณะอุตาสาหกรรมสิ่งทอ

แนวทางประกอบอาชีพ
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
นักออกแบบลายผา นักออกแบบเสื้อผาเครื่องแตงกาย นักพัฒนาผลิตภัณฑ ผูผลิตสินคาสิ่งทอและแฟชั่น ผูควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑสิ่งทอ นักจัดการสินคาสิ่งทอ ผูจัดแสดงสินคาเสื้อผาและสิ่งทอ นักวิชาชีพในสถานประกอบการ
ดานการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น และ ผูประกอบการดานสินคาสิ่งทอ
หมายเหตุ - ผูสมัครฯ ทุกสาขาวิชาตองไมตาบอดสี มีรางกายปกติไมมีความพิการใด ๆ
- หากสาขาวิชาใดที่มีผูผานการคัดเลือกหรือมีผูขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาต่ํากวา 20 คน
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น
- คุณวุฒิที่รับ/คุณสมบัติ/เกณฑการคัดเลือก และจํานวนการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
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กลับหน้าสารบัญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
รับผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
รับผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิตหรือเทียบเท่า

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
รับผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิตหรือปวช.ที่เทียบเคียงสายวิทย์-คณิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รับผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิตหรือเทียบเท่า
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
รับผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 แผนการเรียนวิทย์-คณิตหรือเทียบเท่า
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
รับผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิตหรือเทียบเท่า
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
รับผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิตหรือเทียบเท่า
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
รับผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

สาขาวิชาสัตวศาสตร์
รับผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิตหรือเทียบเท่า
สาขาวิชาประมง
รับผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิตหรือเทียบเท่า
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
รับผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิตหรือเทียบเท่า)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
รับผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต,ศิลป์-คํานวณ
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กลับหน้าสารบัญ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
รับผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต,ศิลป์-คํานวณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม
รับผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต,ศิลป์-คํานวณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
รับผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต,ศิลป์-คํานวณ
สาชาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
รับผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
รับผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต,ศิลป์-คํานวณ

คณะวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

วิศวกรรมโยธา
รับผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
วิศวกรรมเคมี
รับผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต,ศิลป์-คํานวณ

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

938/1043

กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตบางพระ (ชลบุรี)
รหัส 19313011103
สาขาวิชาพืชศาสตร์
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.สาขาเกษตรกรรมหรือเทียบเท่า

รับ 40 คน

เกณฑ์การคัดเลือก
1. เกรดเฉลี่ยละสม (GPAX) 2.00 ขึ้นไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคารวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ โทร.038-358201 ต่อ 8311
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881
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กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

สถาบันเทคโนโลยีการบิน วิทยาเขตบางพระ (ชลบุรี)
รหัส 19313091203 สาขาวิชาการจัดการการบิน
รับ 30 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาพานิชยกรรม
เกณฑ์การคัดเลือก
1. มีเกรดเฉลี่ยละสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562
สถานที่สอบ อาคารสรรพวิชญ์บริการ ห้องสถาบันเทคโนโลยีการบิน ชั้น 5
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สถาบันเทคโนโลยีการบิน โทร. 038-358201 ต่อ 8515
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881
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กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตบางพระ (ชลบุรี)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
รับ 30 คน
รหัส 19313101203
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษา หรือคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ปวช.สายเกษตรศาสตร์ หรือสาเร็จการศึกษาเทียบเท่า
2. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยและต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เกณฑ์การคัดเลือก
1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา (สัดส่วน 20%)
2. คะแนน GAT(10%),PAT1(10%),PAT2(30%) และ O-NET(30%) หรือ ค่าเฉลี่ยผลรวมคะแนนสอบ
วิชาสามัญ 9 วิชา (สัดส่วน 80%)
3. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562
สถานที่สอบ อาคารโรงพยาบาลสัตว์ ชั้น 2
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ โทร. 038-358147 ต่อ 2020
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881
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กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ (กรุงเทพมหานคร)
รหัส 19323081103 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.

รับ 20 คน

เกณฑ์การคัดเลือก
1. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคาร 5 ห้องจุลจักรพงษ์ ชั้น 10
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะศิลปศาสตร์ โทร. 0-2692-2360-4 , 0-2277-2985
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881
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กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ (กรุงเทพมหานคร)
รหัส 19323082103
สาขาวิชาการท่องเทีย่ วและการโรงแรม แขนงการท่องเที่ยว
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.

รับ 20 คน

เกณฑ์การคัดเลือก
1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.00 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคาร 5 ห้องจุลจักรพงษ์ ชั้น 10
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะศิลปศาสตร์ โทร. 0-2692-2360-4 , 0-2277-2985
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881
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กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ (กรุงเทพมหานคร)
รหัส 19323082203 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม แขนงการโรงแรม
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.

รับ 20 คน

เกณฑ์การคัดเลือก
1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.00 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคาร 5 ห้องจุลจักรพงษ์ ชั้น 10
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะศิลปศาสตร์ โทร. 0-2692-2360-4 , 0-2277-2985
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881
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กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตอุเทนถวาย (กรุงเทพมหานคร)
รหัส 19343075203 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
รับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
เกณฑ์การคัดเลือก
1. เกรดเฉลี่ย(GPAX) รวม 6 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี
3. ไม่เคยต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางวินัย
4. ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา เว้นแต่มีความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
5. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคาร 7 ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 2
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โทร.02-252-7029 ต่อ 22 , 57
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881
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กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตอุเทนถวาย (กรุงเทพมหานคร)
รหัส 19343078303 สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง
รับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ช่างอุตสาหกรรม
เกณฑ์การคัดเลือก
1. เกรดเฉลี่ย(GPAX) รวม 6 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี
3. ไม่เคยต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางวินัย
4. ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา เว้นแต่มีความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
5. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคาร 7 ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 2
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โทร.02-252-7029 ต่อ 22 , 57
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881
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กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตอุเทนถวาย (กรุงเทพมหานคร)
รหัส 19343071103 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
รับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิทย์-คณิต
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ช่างอุตสาหกรรม
เกณฑ์การคัดเลือก
1. เกรดเฉลี่ย(GPAX) รวม 6 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี
3. ไม่เคยต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางวินัย
4. ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา เว้นแต่มีความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
5. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคาร 7 ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 2
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โทร.02-252-7029 ต่อ 22 , 57
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

947/1043

กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตอุเทนถวาย (กรุงเทพมหานคร)
รหัส 19343077203 สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ช่างอุตสาหกรรม/ศิลปกรรมหรือเทียบเท่า
เกณฑ์การคัดเลือก
1. เกรดเฉลี่ย(GPAX) รวม 6 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี
3. ไม่เคยต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางวินัย
4. ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา เว้นแต่มีความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
5. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคาร 7 ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 2
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โทร.02-252-7029 ต่อ 22 , 57
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตอุเทนถวาย (กรุงเทพมหานคร)
รหัส 19343072203 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
รับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
เกณฑ์การคัดเลือก
1. เกรดเฉลี่ย(GPAX) รวม 6 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี
3. ไม่เคยต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางวินัย
4. ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา เว้นแต่มีความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
5. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคาร 7 ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 2
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โทร.02-252-7029 ต่อ 22 , 57
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตอุเทนถวาย (กรุงเทพมหานคร)
รหัส 19343072103 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
รับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ช่างอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า
เกณฑ์การคัดเลือก
1. เกรดเฉลี่ย(GPAX) รวม 6 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี
3. ไม่เคยต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางวินัย
4. ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา เว้นแต่มีความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
5. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคาร 7 ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 2
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โทร.02-252-7029 ต่อ 22 , 57
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตบางพระ (ชลบุรี)
รหัส 19313063103 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า

รับ 20 คน

เกณฑ์การคัดเลือก
1. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562
สถานที่สอบ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 038-358225
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตบางพระ (ชลบุรี)
รหัส 19313064103 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.

รับ 20 คน

เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ต้องผ่านการศึกษาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ ไม่ต่ากว่า 12 หน่วยกิต
2. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562
สถานที่สอบ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 038-358225
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตบางพระ (ชลบุรี)
รหัส 19313061103 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
รับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร อาหารโภชนาการและ
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน หรือเทียบเท่า
เกณฑ์การคัดเลือก
1. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562
สถานที่สอบ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 038-358225
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตบางพระ (ชลบุรี)
รหัส 19313066203 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
รับ 30 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สายช่างอุตสาหกรรม และสายเกษตรกรรม
เกณฑ์การคัดเลือก
1. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562
สถานที่สอบ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 038-358225
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตบางพระ (ชลบุรี)
รหัส 19313066303 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สายช่างอุตสาหกรรม

รับ 20 คน

เกณฑ์การคัดเลือก
1. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562
สถานที่สอบ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 038-358225
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตบางพระ (ชลบุรี)
รหัส 19313062203 สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
รับ 30 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร
โภชนาการและหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การคัดเลือก
1. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562
สถานที่สอบ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 038-358225
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตบางพระ (ชลบุรี)
รหัส 19313066403 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รับ 30 คน

เกณฑ์การคัดเลือก
1. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562
สถานที่สอบ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 038-358225
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตบางพระ (ชลบุรี)
รหัส 19313052103 สาขาวิชาการจัดการ
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.

รับ 25 คน

เกณฑ์การคัดเลือก
1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.50 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร.038-358230
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

958/1043

กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตบางพระ (ชลบุรี)
รหัส 19313053103 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.

รับ 20 คน

เกณฑ์การคัดเลือก
1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.50 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร.038-358230
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

959/1043

กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตบางพระ (ชลบุรี)
รหัส 19313051103 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิทย์-คณิต/ศิลป์-คานวณ

รับ 20 คน

เกณฑ์การคัดเลือก
1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.00 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การคัดเลือก
1. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร.038-358230
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

960/1043

กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตบางพระ (ชลบุรี)
รหัส 19313056103 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
รับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
เกณฑ์การคัดเลือก
1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.50 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร.038-358230
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

961/1043

กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตบางพระ (ชลบุรี)
รหัส 19313055203 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รับ 20 คน

เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิทย์-คณิต ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.75 ขึ้นไป
2. ผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศิลป์-คานวณ ต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
3. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร.038-358230
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

962/1043

กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ (กรุงเทพมหานคร)
รหัส 19323049503 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับ 30 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
เกณฑ์การคัดเลือก
1. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคาร 5 ห้องจุลจักรพงษ์ ชั้น 10
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 02-6922360-4 ต่อ 817,287,811
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

963/1043

กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ (กรุงเทพมหานคร)
รหัส 19323049803 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
รับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
เกณฑ์การคัดเลือก
1. สอบสัมภาษณ์ ให้พร้อมแนบแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคาร 5 ห้องจุลจักรพงษ์ ชั้น 10
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 02-6922360-4 ต่อ 817,287,811
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

964/1043

กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ (กรุงเทพมหานคร)
รหัส 19323046103 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
เกณฑ์การคัดเลือก
1. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคาร 5 ห้องจุลจักรพงษ์ ชั้น 10
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 02-6922360-4 ต่อ 817,287,811
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

965/1043

กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ (กรุงเทพมหานคร)
รหัส 19323044103 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
รับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
เกณฑ์การคัดเลือก
1. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคาร 5 ห้องจุลจักรพงษ์ ชั้น 10
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 02-6922360-4 ต่อ 817,287,811
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

966/1043

กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ (กรุงเทพมหานคร)
รหัส 19323047203 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
รับ 35 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
เกณฑ์การคัดเลือก
1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.50 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคาร 5 ห้องจุลจักรพงษ์ ชั้น 10
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 02-6922360-4 ต่อ 817,287,811
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

967/1043

กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ (กรุงเทพมหานคร)
รหัส 19323043103 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
รับ 50 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
เกณฑ์การคัดเลือก
1. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคาร 5 ห้องจุลจักรพงษ์ ชั้น 10
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 02-6922360-4 ต่อ 817,287,811
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

968/1043

กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ (กรุงเทพมหานคร)
รหัส 19323041103 สาขาวิชาการตลาด
รับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
เกณฑ์การคัดเลือก
1. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคาร 5 ห้องจุลจักรพงษ์ ชั้น 10
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 02-6922360-4 ต่อ 817,287,811
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

969/1043

กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ (กรุงเทพมหานคร)
รหัส 19323041203 สาขาวิชาการจัดการ
รับ 50 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
เกณฑ์การคัดเลือก
1. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคาร 5 ห้องจุลจักรพงษ์ ชั้น 10
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 02-6922360-4 ต่อ 817,287,811
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

970/1043

กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ (กรุงเทพมหานคร)
รหัส 19323049713 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล แขนงดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชัน รับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
เกณฑ์การคัดเลือก
1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.00 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคาร 5 ห้องจุลจักรพงษ์ ชั้น 10
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 02-6922360-4 ต่อ 817,287,811
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

971/1043

กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ (กรุงเทพมหานคร)
รหัส 19323049723 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล แขนงการจัดการธุรกิจดิจิทัล
รับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
เกณฑ์การคัดเลือก
1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.50 ขึ้นไป
2. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคาร 5 ห้องจุลจักรพงษ์ ชั้น 10
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 02-6922360-4 ต่อ 817,287,811
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

972/1043

กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ (กรุงเทพมหานคร)
รหัส 19323045003 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
รับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
เกณฑ์การคัดเลือก
1.สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคาร 5 ห้องจุลจักรพงษ์ ชั้น 10
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 02-6922360-4 ต่อ 817,287,811
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

973/1043

กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาเขตจันบุรี (จ.จันทบุรี)
รหัส 19333032103 สาขาวิชาพืชศาสตร์
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. เกษตรกรรมหรือเทียบเท่า

รับ 20 คน

เกณฑ์การคัดเลือก
1. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่)
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร โทร. 039-307270 ต่อ 25
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

974/1043

กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาเขตจันบุรี (จ.จันทบุรี)
รหัส 19333031103 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ทุกสาขา

รับ 20 คน

เกณฑ์การคัดเลือก
1. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่)
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร โทร. 039-307270 ต่อ 25
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

975/1043

กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาเขตจันบุรี (จ.จันทบุรี)
รหัส 19333033003 สาขาวิชาประมง
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

รับ 20 คน

เกณฑ์การคัดเลือก
1. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่)
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร โทร. 039-307270 ต่อ 25
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

976/1043

กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาเขตจันบุรี (จ.จันทบุรี)
รหัส 19333034203 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
รับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิทย์-คณิต /ศิลป์-คานวณหรือเทียบเท่า
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. อุตสาหกรรมเกษตร/อาหารและโภชนาการหรือเทียบเท่า
เกณฑ์การคัดเลือก
1. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่)
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร โทร. 039-307270 ต่อ 25
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

977/1043

กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาเขตจันบุรี (จ.จันทบุรี)
รหัส 19333035303 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการ
รับ 20 คน
นวัตกรรม
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิทย์-คณิต /ศิลป์-คานวณหรือเทียบเท่า
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. อุตสาหกรรมเกษตร/เกษตรศาสตร์/อุตสาหกรรม/คหกรรม
หรือเทียบเท่า
เกณฑ์การคัดเลือก
1. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่)
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร โทร. 039-307270 ต่อ 25
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

978/1043

กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาเขตจันบุรี (จ.จันทบุรี)
รหัส 19333035203 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
รับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิทย์-คณิต /ศิลป์-คานวณหรือเทียบเท่า
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. อุตสาหกรรมเกษตร/เกษตรศาสตร์/อุตสาหกรรม/คหกรรม
หรือเทียบเท่า
เกณฑ์การคัดเลือก
1. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่)
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร โทร. 039-307270 ต่อ 25
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

979/1043

กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาเขตจันบุรี (จ.จันทบุรี)
รหัส 19333036303 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า

รับ 20 คน

เกณฑ์การคัดเลือก
1. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่)
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร โทร. 039-307270 ต่อ 25
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

980/1043

กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาเขตจันบุรี (จ.จันทบุรี)
รหัส 19333037403 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ช่างอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า

รับ 20 คน

เกณฑ์การคัดเลือก
1. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่)
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร โทร. 039-307270 ต่อ 25
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

981/1043

กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาเขตจันบุรี (จ.จันทบุรี)
รหัส 19333032403 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
รับ 20 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิทย์-คณิต/ศิลป์-คานวณหรือเทียบเท่า
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. เกษตรกรรม
เกณฑ์การคัดเลือก
1. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่)
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร โทร. 039-307270 ต่อ 25
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

982/1043

กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาเขตจันบุรี (จ.จันทบุรี)
รหัส 19333037503 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ช่างอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า

รับ 20 คน

เกณฑ์การคัดเลือก
1. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่)
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร โทร. 039-307270 ต่อ 25
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

983/1043

กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาเขตจันบุรี (จ.จันทบุรี)
รหัส 19333038103 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า

รับ 20 คน

เกณฑ์การคัดเลือก
1. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่)
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร โทร. 039-307270 ต่อ 25
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

984/1043

กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะเทคโนโลยีสังคม วิทยาเขตจันบุรี (จ.จันทบุรี)
รหัส 19333027103 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า

รับ 19 คน

เกณฑ์การคัดเลือก
1. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่)
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะเทคโนโลยีสังคม โทร. 039-307261-4
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

985/1043

กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะเทคโนโลยีสังคม วิทยาเขตจันบุรี (จ.จันทบุรี)
รหัส 19333021103 สาขาวิชาการจัดการ
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ทุกสาขาวิชา

รับ 20 คน

เกณฑ์การคัดเลือก
1. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่)
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะเทคโนโลยีสังคม โทร. 039-307261-4
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

986/1043

กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะเทคโนโลยีสังคม วิทยาเขตจันบุรี (จ.จันทบุรี)
รหัส 19333026103 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.

รับ 20 คน

เกณฑ์การคัดเลือก
1. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่)
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะเทคโนโลยีสังคม โทร. 039-307261-4
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

987/1043

กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะเทคโนโลยีสังคม วิทยาเขตจันบุรี (จ.จันทบุรี)
รหัส 19333022103 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.

รับ 20 คน

เกณฑ์การคัดเลือก
1. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่)
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะเทคโนโลยีสังคม โทร. 039-307261-4
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

988/1043

กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะเทคโนโลยีสังคม วิทยาเขตจันบุรี (จ.จันทบุรี)
รหัส 19333025203 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.

รับ 35 คน

เกณฑ์การคัดเลือก
1. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่)
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะเทคโนโลยีสังคม โทร. 039-307261-4
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

989/1043

กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะเทคโนโลยีสังคม วิทยาเขตจันบุรี (จ.จันทบุรี)
รหัส 19333023103 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า

รับ 15 คน

เกณฑ์การคัดเลือก
1. สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่)
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะเทคโนโลยีสังคม โทร. 039-307261-4
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

990/1043

กลับหน้าสารบัญ

รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตบางพระ (ชลบุรี)
รหัส 19313012103 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
รับ 40 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.สาขาเกษตรกรรมหรือเทียบเท่า
เกณฑ์การคัดเลือก
1. เกรดเฉลี่ยละสม (GPAX) 2.00 ขึ้นไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคารวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ โทร.038-358201 ต่อ 8311
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

991/1043

กลับหน้าสารบัญ

รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตบางพระ (ชลบุรี)
รับ 40 คน
รหัส 19313015103
สาขาวิชาประมง
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
เกณฑ์การคัดเลือก
1. เกรดเฉลี่ยละสม (GPAX) 2.00 ขึ้นไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคารวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ โทร.038-358201 ต่อ 8311
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

992/1043

กลับหน้าสารบัญ
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตบางพระ (ชลบุรี)
รับ 25 คน
รหัส 19313011403
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาเกษตรกรรม/ออกแบบ/ก่อสร้าง/ศิลปกรรม
พืชศาสตร์/ภูมทิ ัศน์/เทคนิคสถาปัตยกรรมหรือเทียบเท่า
เกณฑ์การคัดเลือก
1. มีผลงานที่เกี่ยวกับสายงานและใบประกาศนียบัตร ผลการแข่งขันหรือขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคารวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
เวลา 8.30-10.00น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ โทร.038-358201 ต่อ 8311
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

993/1043

กลับหน้าสารบัญ

การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตบางพระ (ชลบุรี)
รับ 40 คน
สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน
รหัส 19313013103
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือช่างกลเกษตร
เกณฑ์การคัดเลือก
1. เกรดเฉลี่ยละสม (GPAX) 2.00 ขึ้นไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่สอบ อาคารวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
เวลา 8.30-10.00 น. ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ
เวลา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของ ทปอ.
2. ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
3. บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ โทร.038-358201 ต่อ 8311
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.038-358201 ต่อ 8104-6 , 081-9821881

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ทีต่ ้ัง
399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุ งเทพฯ 10300

คุณสมบัติเฉพาะ
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการท่องเทีย่ ว ( หลักสู ตร 4 ปี ภาคปกติ)
1. ต้องสาเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรี ยน
2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี

สาขาวิชาการโรงแรม ( หลักสู ตร 4 ปี ภาคปกติ)
1. ต้องสาเร็ จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรี ยน
2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี

สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ( หลักสู ตร 4 ปี ภาคปกติ)
1. ต้องสาเร็ จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรี ยน
2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารสากล ( หลักสู ตร 4 ปี ภาคปกติ)
1. ต้องสาเร็ จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรี ยน
2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ( หลักสู ตร 4 ปี ภาคปกติ)
1. ต้องสาเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรี ยน
2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ( หลักสู ตร 4 ปี ภาคปกติ)
1. ต้องสาเร็ จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรี ยน
2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ อุตสาหกรรม ( หลักสู ตร 4 ปี ภาคปกติ)
1. สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิชาวิทยาศาสตร์ - คณิ ตศาสตร์หรื อสายวิชาศิลป์ - คานวณ
2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
สาขาวิชาวิทยาการข้ อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ( หลักสู ตร 4 ปี ภาคปกติ)
1. ต้องสาเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรี ยนและต้องผ่านการเรี ยนกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์มา
ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์มาไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต
2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี ( หลักสู ตร 4 ปี ภาคปกติ)
1. ต้องสาเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรี ยน
2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี

สาขาวิชาการจัดการ ( หลักสู ตร 4 ปี ภาคปกติ)
1. ต้องสาเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรี ยน
2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี

สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทาน ( หลักสู ตร 4 ปี ภาคปกติ)
1. ต้องสาเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรี ยน
2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี

สาขาวิชาการตลาด-การบริ หารการตลาด (หลักสู ตร 4 ปี ภาคปกติ)
1. ต้องสาเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรี ยน
2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี

สาขาวิชาการตลาด-การสื่ อสารการตลาด ( หลักสู ตร 4 ปี ภาคปกติ)
1. ต้องสาเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรี ยน
2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี

สาขาวิชาการเงิน ( หลักสู ตร 4 ปี ภาคปกติ)
1. ต้องสาเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรี ยน
2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี

สาขาวิชาการเงิน-เศรษฐศาสตร์ ดิจิทลั ( หลักสู ตร 4 ปี ภาคปกติ)
1. ต้องสาเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรี ยน
2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์ ) ( หลักสู ตร 4 ปี ภาคปกติ)
1. ต้องสาเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรี ยน
2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี

สาขาวิชาธุรกิจระหว่ างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตร 4 ปี เรียนในวันและเวลาราชการ 8.00 – 17.00 น. )
1. ต้องสาเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรี ยน
2. ผ่านการทดสอบความรู ้ดา้ นภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

สาขาวิชาการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งธุรกิจ( หลักสู ตร 4 ปี ภาคปกติ)
1. ต้องสาเร็ จการศึ กษาในหลักสู ตรมัธยมศึ กษาตอนปลาย ที่ มีพ้ืนฐานด้านคณิ ตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่ วยกิ ตในระดับ
มัธยมศึกษา
2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ( หลักสู ตร 4 ปี ภาคปกติ)
1. ต้องสาเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ - คณิ ตศาสตร์
2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (4 ปี ภาคสมทบ ค่า จันทร์ -ศุ กร์ )
1. ต้องสาเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ - คณิ ตศาสตร์
2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ( หลักสู ตร 4 ปี ภาคปกติ)
1. ต้องสาเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ - คณิ ตศาสตร์
2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า ( หลักสู ตร 4 ปี ภาคปกติ)
1. ต้องสาเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ - คณิ ตศาสตร์
2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ( หลักสู ตร 4 ปี ภาคปกติ)
1. ต้องสาเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ - คณิ ตศาสตร์
2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ( หลักสู ตร 4 ปี ภาคปกติ)
1. ต้องสาเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ - คณิ ตศาสตร์
2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ( หลักสู ตร 4 ปี ภาคปกติ)
1. ต้องสาเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ - คณิ ตศาสตร์
2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่ พมิ พ์ ( หลักสู ตร 4 ปี ภาคปกติ)
1. ต้องสาเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรี ยน
2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และระบบการผลิตอัตโนมัติ ( หลักสู ตร 4 ปี ภาคปกติ)
1. ต้องสาเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ - คณิ ตศาสตร์
2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ ( หลักสู ตร 4 ปี ภาคปกติ)
1. ต้องสาเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรี ยน
2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
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กลับหน้าสารบัญ
คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-เครื่องกล (5 ปี ภาคปกติ)
1. ต้องสาเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิ ตศาสตร์
2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-อุตสาหการ (5 ปี ภาคปกติ)
1. ต้องสาเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิ ตศาสตร์
2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า-ไฟฟ้ากาลัง (5 ปี ภาคปกติ)
1. ต้องสาเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิ ตศาสตร์ , ศิลป์ – คานวณ
2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า-คอมพิวเตอร์ (หลักสู ตร 5 ปี ภาคปกติ)
1. ต้องสาเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิ ตศาสตร์ , ศิลป์ – คานวณ
2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี

คณะอุตสาหกรรมสิ่ งทอและออกแบบแฟชั่น
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า ( หลักสู ตร 4 ปี ภาคปกติ)
1. ต้องสาเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรี ยน
2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี

สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่ งทอ-ออกแบบแฟชั่น ( หลักสู ตร 4 ปี ภาคปกติ)
1. ต้องสาเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรี ยน
2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี

สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่ งทอ-ออกแบบผลิตภัณฑ์ ( หลักสู ตร 4 ปี ภาคปกติ)
1. ต้องสาเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรี ยน
2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี

สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ( หลักสู ตร 4 ปี ภาคปกติ)
1. ต้องสาเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรี ยน
2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
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กลับหน้าสารบัญ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ( หลักสู ตร 4 ปี ภาคปกติ)
1. ต้องสาเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรี ยน
2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ( หลักสู ตร 4 ปี ภาคปกติ)
1. ต้องสาเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรี ยน
2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ปี โครงการความร่ วมมือ บ.การบินไทย จากัด มหาชน)
1. ต้องสาเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรี ยน
2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ( หลักสู ตร 4 ปี ภาคปกติ)
1. ต้องสาเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรี ยน
2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี

สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่ งกาย ( หลักสู ตร 4 ปี ภาคปกติ)
1. ต้องสาเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรี ยน
2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร ( หลักสู ตร 4 ปี ภาคปกติ)
1. ต้องสาเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิ ตศาสตร์
2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน(เลือกสาขาวิชา ชั้นปี ที่ 2)( หลักสู ตร 4 ปี ภาคปกติ)
1. ต้องสาเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรี ยน
2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ( หลักสู ตร 4 ปี ภาคปกติ)
1. ต้องสาเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรี ยน
2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการพิมพ์ ( หลักสู ตร 4 ปี ภาคปกติ)
1. ต้องสาเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรี ยน
2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี ภาคปกติ)
1. ต้องสาเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิ ตศาสตร์
2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
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999/1043

กลับหน้าสารบัญ
ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

โทรศัพท์ : 0 2441 6000
โทรสาร : 0 2889 4588
http://www.rmutr.ac.th

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์ เ กิ ด ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยเมื่อ วันที่ ๘ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๔๘ พระบาทสมเด็จพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.๙) ทรงลงพระปรมาภิไธย
ในพระราชบัญญัติ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๖ ก วันที่ ๑๘ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๔๘ พระราชบัญญัตนิ มี้ ผี ลทำ�ให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำ�นวน ๙ แห่ง
ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จึงถือได้ว่ามีฐานะเป็นหนึ่งในเก้า
มหาวิ ท ยาลั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล สั ง กั ด สำ � นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดการศึกษาระดับปริญญาและ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาโดยจั ด เป็ น ๗ คณะ ๓ วิ ท ยาลั ย ได้ แ ก่ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละการออกแบบ คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ คณะศิ ล ปศาสตร์
คณะอุ ต สาหกรรมและเทคโนโลยี คณะอุ ต สาหกรรมการโรงแรมและการท่ อ งเที่ ย ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเพาะช่าง วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืนรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีพื้นที่จัดการศึกษารวม ๔ พื้นที่ ได้แก่
พื้นที่ศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิทยาลัยเพาะช่าง และวิทยาเขตวังไกลกังวล
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พืน้ ทีศ่ าลายา เป็นศูนย์กลางการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ที่ 3 ถนนพุทธมณฑล
สาย 5 ตำ�บลศาลายา อำ�เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ : 0 2226 5925
โทรสาร : 0 2226 4879
http://www.bpc.rmutr.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พืน้ ทีบ่ พิตรพิมขุ จักรวรรดิ เป็น
พื้ น ที่ จั ด การศึ ก ษาที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด ก่ อ ตั้ ง มาเป็ น ระยะเวลา 132 ปี ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ 264
ถนนจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
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พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

โทรศัพท์ : 0 2623 8790
โทรสาร : 0 2225 7631

http://www.pohchang.rmutr.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พืน้ ทีเ่ พาะช่าง ก่อตัง้ มาเป็นระยะ
เวลา 104 ปี ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 86 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
10200 เป็นสถาบันการศึกษาทางด้านศิลปหัตถกรรมแห่งแรกของประเทศไทย

โทรศัพท์ : 0 3261 8500
โทรสาร : 0 3261 8570
http://www.kkw.rmutr.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ก่อตั้งมา
เป็นระยะเวลา 27 ปี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม ก.ม. ที่ 242 ตำ�บลหนองแก อำ�เภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
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สัญลักษณ์มหาวิ
ยเทคโนโลยี
าชมงคลรั
ตนโกสิตนนโกสิ
ทร์ นทร์
ข้อมูลทพืยาลั
้นฐานมหาวิ
ทยาลัยรเทคโนโลยี
ราชมงคลรั
ดวงตราพระราชลั ญ จกร เลข ๙ และพระมหาพิ ชั ย มงกุ ฎ สื่ อ ความหมายถึ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญ
พระราชลัญจกรประจำาพระองค์และ พระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นเครื่องหมายมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หมายถึ
มหาวิ
ททยาลั
นมงคลแห่
งพระราชา
ดวงตราพระราชลั
จกร
เลขยยอัเทคโนโลยี
๙นเป็
และพระมหาพิ
ชตั ยนโกสิ
มงกุ ฎนทร์สื่ อประกอบด้
ความหมายถึ
ตราสั
ญลักงษณ์
มญหาวิ
ยาลั
ราชมงคลรั
วยดวงง

พระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู่หัว�พระองค์
ภูมิพลอดุรชั ลกาลที
ยเดชที
รงมี
พระมหากรุมีณราธิ
คุณพระราชทานชื
ตราพระราชลั
ญจกรประจำ
่ 9่ทอยู
ภ่ ายในวงกลม
ปู ดอกบั
ว 8 กลีบ เหนื่ออ
มหาวิวงกลมมี
ทยาลัยเเทคโนโลยี
ราชมงคลรัชตยั นโกสิ
ทร์และ
ญาตให้อกั เชิษร
ญ
ลข 9 และพระมหาพิ
มงกุฎนครอบ
ใต้วพระราชทานพระบรมราชานุ
งกลมมีแถบโค้งรองรับ ภายในบรรจุ
ดอกไม้
ป
ระจำ
า
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
พระราชลั
ญจกรประจำ
พระมหาพิ
ชัยมงกุ
ชื่อ “มหาวิ
ทยาลัยาพระองค์
เทคโนโลยีและ
ราชมงคลรั
ตนโกสิ
นทร์ฎ”เป็นเครื่องหมายมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ดอกบั
ดอกไม้
ประจำ�มหาวิ
ามหาวิททยาลั
ยาลัย สื่อความ
ดอกบั
ดอกไม้
ปงพระราชา
ระจำ
หมายถึง มหาวิทยาลั
ยอัวนสวรรค์
เป็วสวรรค์
นมงคลแห่
ดอกไม้ประจำามหาวิทยาลัย
สีประจำามหาวิทยาลัย

สื่ อ ความหมายถึ
หมายถึ
งความสดชื่น เบิง ความสดชื
กบาน ที่ก่อ่ นให้เบิเกิกดบาน
ปัญญาแผ่ขจร
่ อ ให้ศเ กิ ด ปั ญ ญาแผ่ ข จรไปทั่ ว สารทิ ศ
ไปทัที่ว่ กสารทิ

ดอกบัวสวรรค์ ดอกไม้ประจำามหาวิทยาลัย
สื่ อ ความหมายถึ ง ความสดชื่ น เบิ ก บาน
สีแดงทีสี่ กป่ อระจำ
ยาลัยขหมายถึ
สีแห่งความเป็
น
ให้ เ�กิมหาวิ
ด ปั ญทญาแผ่
จรไปทัง่ ว สารทิ
ศ
มงคล
สีแดง สีประจำามหาวิทยาลัย

สีประจำามหาวิทยาลัย

สีแดง สีประจำามหาวิ1001/1043
ทยาลัย
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ิการรับณ
สมัสมบั
ครนัตกศึิขกองผู
ษาใหม่
ทปอ.๔
ประจาปี
การศึ�ปีกษา
๒๕๖๒
คณะ สาขาวิชา ทีคุ่เปิณดสมบั
รับตและคุ
้สมัครอบ
ร รอบ
ทปอ.4
ประจำ
การศึ
กษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คณะ/สาขาวิชา

อันดับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศาลายา)

สายสามัญ

001 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 4 ปี

ม.6 สายวิทย์-คณิต

002 วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม 4 ปี

ม.6 สายวิทย์-คณิต

003 วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 4 ปี

ม.6 สายวิทย์-คณิต

004 วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี

ม.6 สายวิทย์-คณิต

005 วศ.บ. วิศวกรรมการวัดคุม 4 ปี

ม.6 สายวิทย์-คณิต

006 วศ.บ. วิศวกรรมเครือ่ งกล 4 ปี

ม.6 สายวิทย์-คณิต

007 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี

008 วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ - ปิโตรเคมีภัณฑ์และพอลิเมอร์ 4 ปี
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ม.6 สายวิทย์-คณิต
ม.6 สายวิทย์-คณิต

คุณสมบัติทั่วไป
สายอาชีวศึกษา
ปวช. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง,
ช่างโยธา ช่างสารวจ หรือ ปวช.
ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา
ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า,
ช่างคอมพิวเตอร์, เทคนิคคอมพิวเตอร์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า
(ทวิศึกษา)
ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม
ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า
ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า,
ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างเทคนิค
คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หรือเทียบเท่า

ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า,
ช่างเครือ่ งมือวัด,
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า
ปวช. สาขาวิชาเครือ่ งกล
ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน,
หรือเทียบเท่า
ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง,
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า
ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหการ,
ช่างอุตสาหกรรม,
ช่างเทคโนโลยีวัสดุ,
ช่างวัสดุเครือ่ งกล หรือเทียบเท่า

ระดับเกรดเฉลี่ย
เรียนดี ความสามารถพิเศษ
2.75

2.50

2.75

2.50

2.75

2.50

2.75

2.50

2.75

2.50

2.75

2.50

2.75

2.50

2.75

2.50

คุณสมบัติเฉพาะ/เงื่อนไขพิเศษ

มีประสบการณ์ด้านเข้าร่วมโครงการ
แข่งขันหุ่นยนต์หรือสิง่ ประดิษฐ์ต่างๆ (ถ้ามี)
มีประสบการณ์ทางด้านพัฒนาโปรแกรม
หรือมีรางวัลจากการแข่งขันทางด้าน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือผ่านการร่วม
กิจกรรมทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หรือมีผลงานอื่นทางด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ (ถ้ามี)

มีความสามารถในการเขียนแบบทาง
เครือ่ งกลด้วยคอมพิวเตอร์ (ถ้ามี)
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คุณสมบัประจำ
ติการรั�บปีสมั
ครนักกษา
ศึกษาใหม่
ทปอ.๔
ประจ
าปีการศึกษา
๒๕๖๒ ตนโกสินทร์
คณะ สาขาวิชา ที่เปิดรับ และคุณสมบัติของผู้สมัคร รอบ ทปอ.4
การศึ
2562รอบ
มหาวิ
ทยาลั
ยเทคโนโลยี
ราชมงคลรั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คณะ/สาขาวิชา

อันดับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศาลายา)
009 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 4 ปี

สายสามัญ

คุณสมบัติทั่วไป
สายอาชีวศึกษา

ระดับเกรดเฉลี่ย
เรียนดี ความสามารถพิเศษ

ม.6 สายวิทย์-คณิต

ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม
หรือเทียบเท่า

2.75

2.50

ม.6 สายวิทย์-คณิต

ปวช. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง,
ช่างโยธา, ช่างสารวจ หรือ ปวช.
ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา

2.75

2.50

2.75

2.75

3.00

2.75

2.75

2.75

คุณสมบัติเฉพาะ/เงื่อนไขพิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วังไกลกังวล)
010 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 4 ปี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ศาลายา)
011 ทล.บ. การจัดการงานก่อสร้าง 4 ปี
012 ทล.บ. เทคโนโลยีนิเทศศิลป์ 4 ปี

013 ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4 ปี
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ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า
ปวช. สาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ, ศิลปประยุกต์,
ม.6 ทุกแผนการเรียน
การออกแบบ, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก,
ออกแบบนิเทศศิลป์
ปวช. สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม,
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ศิลปะประยุกต์, ออกแบบ
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คณะ สาขาวิชา ที่เปิดรับ และคุณสมบัติของผู้สมัคร รอบ ทปอ.4 ประจำ�ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ศาลายา)
011 ทล.บ. การจัดการงานก่อสร้าง 4 ปี
012 ทล.บ. เทคโนโลยีนิเทศศิลป์ 4 ปี
อั013
นดับ ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะ/สาขาวิ
4 ปีชา
014 ทล.บ. การจัดการทรัพยากรอาคาร 4 ปี
015 ทล.บ. การออกแบบสือ่ ดิจิทัล 4 ปี
016 สถ.บ. เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 5 ปี

017 สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง 5 ปี

018 สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน 5 ปี

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วังไกลกังวล)
019
เทคโนโลยี
4 ปีรอบที่ 3
เกณฑ์
การคัทล.บ.
ดเลือกและคุ
ณสมบัสตอื่ ิเสารมวลชน
ฉพาะ TCAS62
020 ทล.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี
021 อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี

ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า
2.75
2.75
ปวช. สาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ, ศิลปประยุกต์,
คุณสมบัติการรับม.6
สมัคทุรนั
กศึกษาใหม่
3.00
2.75
กแผนการเรี
ยน รอบ ทปอ.๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
การออกแบบ, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ออกแบบนิเทศศิลป์
คุณปวช.
สมบัสาขาวิ
ติทั่วชไปาศิลปอุตสาหกรรม,
ระดับเกรดเฉลี่ย
ม.6 ทุกแผนการเรียน
2.75
2.75
สายสามัญ
วศึกษา
เรียนดี ความสามารถพิเศษ
ศิลปะประยุสายอาชี
กต์, ออกแบบ
ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า
2.50
2.25
ปวช. สาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ, ศิลปกรรม, คอมพิวเตอร์
ม.6 ทุกแผนการเรียน
2.75
2.50
เพื่อการออกแบบ,คอมพิวเตอร์
กราฟฟิก, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ม.6 สายวิทย์-คณิต
2.90
2.90
ปวช.สาขาวิชาช่างเทคนิค
3.25
3.25
สถาปัตยกรรม, ช่างก่อสร้าง
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ปวช. สาขาววิชาช่างเทคนิค
ม.6 ทุกแผนการเรียน สถาปัตยกรรม, ช่างก่อสร้าง, ศิลปะ
2.75
2.50
และการออกแบบ หรือเทียบเท่า
ปวช. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน,
ม.6 สายวิทย์-คณิต, ออกแบบตกแต่งภายใน, เทคนิค
2.75
2.50
สายศิลป์-คานวณ
สถาปัตยกรรม, ช่างก่อสร้าง,
ศิลปะประยุกต์, ออกแบบเคหะภัณฑ์

ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา
ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา
ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา

2.50
2.50
2.50

2.00
2.00
2.00

คุณสมบัติเฉพาะ/เงื่อนไขพิเศษ
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018 สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน 5 ปี

ม.6 สายวิทย์-คณิต,
สายศิลป์-คานวณ

ปวช. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน,
ออกแบบตกแต่งภายใน, เทคนิค
สถาปัตยกรรม, ช่างก่อสร้าง,
ศิลปะประยุกต์, ออกแบบเคหะภัณฑ์

2.75

2.50

กลับหน้าสารบัญ

คุณสมบัประจำ
ติการรั�บปีสมั
ครนักกษา
ศึกษาใหม่
ทปอ.๔
ประจ
าปีการศึกษา
๒๕๖๒ ตนโกสินทร์
คณะ สาขาวิชา ที่เปิดรับ และคุณสมบัติของผู้สมัคร รอบ ทปอ.4
การศึ
2562รอบ
มหาวิ
ทยาลั
ยเทคโนโลยี
ราชมงคลรั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ณสมบั
ติทั่วไปประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ระดับเกรดเฉลี่ย
คุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษาใหม่คุรอบ
ทปอ.๔
สายอาชี
วศึกนษา
เรียนดี ความสามารถพิเศษ
มหาวิสายสามั
ทยาลัยญ
เทคโนโลยีราชมงคลรั
ตนโกสิ
ทร์
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วังไกลกังวล)
คุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ ทปอ.๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
สมบักตสาขาวิ
ิทั่วไป
ระดับเกรดเฉลี
สอื่ สารมวลชน
4 ปี องเทีช่ยาว (วังไกลกังวล)
ม.6
ทุกทแผนการเรี
ยน คุณ
ปวช.ทุ
2.50
2.00่ย
มหาวิ
ยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัชตา นโกสินทร์
อั019
นดับ ทล.บ.
คณะอุตเทคโนโลยี
สาหกรรมการโรงแรมและการท่
คณะ/สาขาวิ
เศษ
ญ ยน ปวช.ทุกสาขาวิ
สายอาชี
เรี2.50
ยนดี ความสามารถพิ
020
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ม.6 ทุสายสามั
กแผนการเรี
ชา วศึกษา
2.00
025 ทล.บ.
ศศ.บ. การโรงแรม
4 ปี 4 ปี
2.75
2.50
คุณสมบัติทั่วไป
ระดับเกรดเฉลี
่ย
วิศวกรรมคอมพิ
วเตอร์
4 ปี ช4าปี
ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา
2.50
2.00
อั021
นดับ อส.บ.
คณะ/สาขาวิ
026
ศศ.บ. เทคโนโลยี
นวัตกรรมการท่
องเที่ยวและมั
คคุเทศก์
ความสามารถพิเศษ
สายสามั
ญ
สายอาชี
ว
ศึ
ก
ษา
เรี
ย
นดี
คณะอุ
ต
สาหกรรมการโรงแรมและการท่
อ
งเที
ย
่
ว
(วั
ง
ไกลกั
ง
วล)
022
อส.บ.
เทคโนโลยี
ว
ศ
ิ
วกรรมไฟฟ้
า
4
ปี
ม.6
ทุ
ก
แผนการเรี
ย
น
ปวช.ทุ
ก
สาขาวิ
ช
า
2.50
2.00
027 ศศ.บ. นวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ 4 ปี
อันดับ

025
023
026
024
035
025
027
026
036
027
035
037
035
036
038
039
036
037
038
037
039
038
040
039

คณะ/สาขาวิชา

ศศ.บ. เทคโนโลยี
การโรงแรม
4วกรรมการผลิ
ปี
อส.บ.
ต 4 ปี
ม.6 ทุกแผนการเรียน
คณะบริ
หารธุรกิจวิศ(ศาลายา)
คณะอุ
อปีงเทีก4สู่ยตวปีรภาษาอั
(วังไกลกังกฤษ)
งวล) 4 ปี
ศศ.บ. ตการบริ
นวัสาหกรรมการโรงแรมและการท่
ตกรรมการท่
งเที่ยตาวและมั
คคุ4เทศก์
อส.บ.
เทคโนโลยี
สาหการ
ม.6 ทุกแผนการเรียน
บธ.บ.
หารธุวิศรวกรรมอุ
กิจอระหว่
งประเทศ
(หลั
ศศ.บ.
การโรงแรม
4
ปี
ม.6 ทุกแผนการเรียน
กรรมการจั
ประชุงมวล)
และนิทรรศการ 4 ปี
คณะบรินวัหตารธุ
รกิจ (วังดไกลกั
ศศ.บ.
กรรมการท่
ม.6
คณะบริ
หตารธุ
บช.บ. นวั
การบั
ญรชีกิจ4 (ศาลายา)
ปี องเที่ยวและมัคคุเทศก์ 4 ปี
ม.6 ทุทุกกแผนการเรี
แผนการเรียยนน
ศศ.บ.
นวัตกรรมการจั
ประชุามงประเทศ
และนิทรรศการ
ปี งกฤษ) 4 ปี
ม.6 ทุกแผนการเรียน
บธ.บ. การบริ
หารธุรกิจดระหว่
(หลักสูต4รภาษาอั
คณะบริ
หารธุรงกิกฤษธุ
จ (ศาลายา)
(วัรงกิไกลกั
บธ.บ. ภาษาอั
จ 4 งปีวล)
ม.6 ทุกแผนการเรียน
บธ.บ.
างประเทศ
(หลั4กสูปีตรภาษาอังกฤษ) 4 ปี
ม.6
บช.บ.
การบัดญหการ-การจั
ชีารธุ
4 รปีกิจระหว่
บธ.บ. การบริ
การจั
ดการอุ
ตสาหกรรม
ม.6 ทุทุกกแผนการเรี
แผนการเรียยนน
คณะบริ
ห
ารธุ
ร
กิ
จ
(วั
ง
ไกลกั
ง
วล)
บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 4 ปี
ม.6 ทุกแผนการเรียน
บช.บ.
การบัญงชีกฤษธุ
4 ปีรกิจ 4 ปี
ม.6 ทุกแผนการเรียน
บธ.บ. ภาษาอั
บธ.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ภาษาอั
รกิตจรพิ
4 มปีุข จัรกกิรวรรดิ
บธ.บ.
จ 4 ปี)
ม.6 ทุกแผนการเรียน
คณะบริเทคโนโลยี
หารธุรงกิกฤษธุ
จสารสนเทศทางธุ
(บพิ
บธ.บ.
การจั
ด
การ-การจั
ด
การอุ
ต
สาหกรรม
4
ปี
ม.6
ม.6 ทุทุกกแผนการเรี
แผนการเรียยนน
บช.บ. การบัญชี 4 ปี
บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 4 ปี
ม.6 ทุกแผนการเรียน
หารธุรงกิกฤษธุ
จ (บพิ
041 คณะบริ
บธ.บ. ภาษาอั
รกิตจรพิ
4 มปีุข จักรวรรดิ)
ม.6 ทุกแผนการเรียน
040
บช.บ.
การบั
ญ
ชี
4
ปี
ม.6
ทุกแผนการเรียน
042 บธ.บ. การตลาด 4 ปี
หารธุดการ-การจั
รกิจ (บพิตดรพิ
มุข่วไป
จักรวรรดิ
043 คณะบริ
บธ.บ. การจั
การทั
4 ปี )
ม.6 ทุกแผนการเรียน
040
บช.บ.
การบั
ญ
ชี
4
ปี
ม.6 ทุทุกกแผนการเรี
แผนการเรียยนน
041 บธ.บ. การจั
ภาษาอัดการ-การจั
งกฤษธุรกิดจการอุ
4 ปี ตสาหกรรม 4 ปี
044
ม.6
042 บธ.บ. เทคโนโลยี
การตลาด ส4ารสนเทศทางธุ
ปี
ม.6 ทุกแผนการเรียน
045
รกิจ - การพัฒนาซอฟต์แวร์ 4 ปี
041 บธ.บ. บริ
ภาษาอั
งรกฤษธุ
รกิดจกการทั
ปี ่วไป 4นปี) 4 ปี
043
การจั
ดการ-การจั
ม.6 ทุกแผนการเรียน
สู4ตรภาษาจี
กิจ (หลั
046
หารธุ
042 บธ.บ. เทคโนโลยี
การตลาด
ปี ดการอุตสาหกรรม
044
การจั
ดการ-การจั
4 ดปีการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน
047
ส4ารสนเทศทางธุ
รกิจ - การจั
043
บธ.บ.
การจั
ด
การ-การจั
ด
การทั
ว
่
ไป
4
ปี
ม.6 ทุกแผนการเรียน
ารสนเทศทางธุ
จ - การพั
045 คณะศิลเทคโนโลยี
ปศาสตร์ส(บพิ
ตรพิมุข จักรกิรวรรดิ
) ฒนาซอฟต์แวร์ 4 ปี
044
บธ.บ. การจั
ดการ-การจั
ตสาหกรรม
ม.6
046 ศศ.บ.
บริ
หารธุ
กิจ (หลั่อดการสื
กการอุ
สูตรภาษาจี
น) 44ปี4ปี ปี
048
ภาษาอั
งรกฤษเพื
อ่ สารสากล
ม.6 ทุทุกกแผนการเรี
แผนการเรียยนน
นาซอฟต์แวร์ ส4ารสนเทศ
ปี
การพัดฒการเทคโนโลยี
045
047 บธ.บ.
รกิจ - การจั
4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน
049
ศศ.บ. เทคโนโลยี
ภาษาญี่ปุ่นสารสนเทศทางธุ
4 ปี
046 ศศ.บ.
บธ.บ. ลบริ
หารธุนรกิ4จ(บพิ
(หลัตกรพิ
สูตมรภาษาจี
น) 4) ปี
ม.6
คณะศิ
ปศาสตร์
ุข จักรวรรดิ
ม.6 ทุทุกกแผนการเรี
แผนการเรียยนน
ภาษาจี
050
เกณฑ์
การคัดเลือกและคุ
ณสมบัติเปีฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
047
สารสนเทศทางธุ
รกิจ - การจั
048 บธ.บ.
ศศ.บ. เทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษเพื
่อการสือ่ สารสากล
4 ปีดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี ม.6 ทุกแผนการเรียน
คณะศิ
ล
ปศาสตร์
(บพิ
ต
รพิ
ม
ุ
ข
จั
ก
รวรรดิ
)
049 ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี
ม.6 ทุกแผนการเรียน

ปวช.ทุกสาขาวิชา
ปวช.ทุกสาขาวิชา
ปวช.ทุกสาขาวิชา
ปวช.ทุกสาขาวิชา
ปวช.ทุ
ปวช.ทุกกสาขาวิ
สาขาวิชชาา
ปวช.ทุกสาขาวิชา
ปวช.ทุ
ปวช.ทุกกสาขาวิ
สาขาวิชชาา
ปวช.ทุกสาขาวิชา
ปวช.ทุกสาขาวิชา
ปวช.ทุกสาขาวิชา
ปวช.ทุกสาขาวิชา
ปวช.ทุกสาขาวิชา
ปวช.ทุ
ปวช.ทุกกสาขาวิ
สาขาวิชชาา

ปวช.ทุกสาขาวิชา
ปวช.ทุกสาขาวิชา
ปวช.ทุกสาขาวิชา
ปวช.ทุกสาขาวิชา
ปวช.ทุกสาขาวิชา
ปวช.ทุกสาขาวิชา
ปวช.ทุกสาขาวิชา
ปวช.ทุกสาขาวิชา
ปวช.ทุ
ปวช.ทุกกสาขาวิ
สาขาวิชชาา
ปวช.ทุกสาขาวิชา
ปวช.ทุ
ปวช.ทุกกสาขาวิ
สาขาวิชชาา
ปวช.ทุกสาขาวิชา
ปวช.ทุกสาขาวิชา

2.75
2.50
2.50
2.75
2.75
2.50
2.50
2.75
2.50
2.75
3.00
2.50
2.75
2.50
3.00
2.50
2.75
2.50
3.00
2.50
2.50
2.50
2.75
2.50
3.00
2.50
2.75
2.50
3.00
2.50
2.75
2.50
3.00
2.50
2.50
2.75
2.50
2.50
2.50
2.75
2.50
2.75
2.75
2.75
2.50
2.75
2.75

คุณสมบัติเฉพาะ/เงื่อนไขพิเศษ
คุณสมบัติเฉพาะ/เงื่อนไขพิเศษ
คุณสมบัติเฉพาะ/เงื่อนไขพิเศษ

2.50
2.00
2.00
2.50
2.50
2.00
2.00
2.50
2.00
2.50
2.75
2.25
2.50
2.25
2.75
2.25
2.50
2.25
2.75
2.25
2.25
2.25
2.50
2.25
2.75
2.25
2.50
2.25
2.75
2.25
2.50
2.25
2.75
2.25
2.25
2.75
2.25
2.25
2.25
2.75
2.50
2.25
2.50
2.75
2.00
2.25
2.50
2.50

มีความรูพ้ ื้นฐานภาษาจีน (ถ้ามี)
มีความรูพ้ ื้นฐานภาษาจีน (ถ้ามี)
ผลการสอบวัดระดับ JLPT N5 ขึ้นไป (ถ้ามี)
มีความรูพ้ ื้นฐานภาษาจีน (ถ้ามี)
1005/1043

ผลการสอบวัดระดับ JLPT N5 ขึ้นไป (ถ้ามี)

041
042
043
044
045
046
อันดับ
047
048
083
049
อันดับ
050
051
083

051

053
054
056
057
053
059
054
062
056
063
057
064
059
062
063
064

ม.6 ทุกแผนการเรียน

2.75
2.50
ปวช.ทุกสาขาวิชา
3.00
2.75
กลับหน้าสารบัญ
บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ปี
ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา
2.50
2.25
บธ.บ. การตลาด 4 ปี
ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา
2.50
2.25
บธ.บ. การจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะ
4 ปี สาขาวิชา ทีคุ่เปิ
ม.6
กแผนการเรี
ย้สนมัครอบ
ปวช.ทุ
กสาขาวิ
ชา าปี
ณดสมบั
ิการรับณ
สมัสมบั
คทุรนั
กตศึิขกองผู
ษาใหม่
ทปอ.๔
ประจ
การศึ�ปีกษา
๒๕๖๒
รับตและคุ
ร รอบ
ทปอ.4
ประจำ
การศึ
ก2.50
ษา 25622.25
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
บธ.บ. การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี
ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา
2.50
2.25
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - การพัฒนาซอฟต์แวร์ 4 ปี
ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา
2.50
2.25
ม.6 ทุกแผนการเรียน คุณ
ปวช.ทุ
2.75
2.75่ย มีความรูพ้ ื้นฐานภาษาจีน (ถ้ามี)
บธ.บ. บริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) 4 ปี
สมบักตสาขาวิ
ิทั่วไปชา
ระดับเกรดเฉลี
คณะ/สาขาวิ
ช
า
คุณสมบัติเฉพาะ/เงื่อนไขพิเศษ
ความสามารถพิ
ศษ
บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4 ปีบม.6
กแผนการเรี
ปวช.ทุทปอ.๔
กสาขาวิ
ชา วาปี
2.25 เเศษ
ญ ยน รอบ
สายอาชี
ศึกกษา
เรี2.50
ยนดี ความสามารถพิ
คุณ
สมบัติการรั
สมัคทุสายสามั
รนั
กศึกษาใหม่
ประจ
ารศึกษา ๒๕๖๒
(บพิ
ตรพิงมวล)
ุข จักรวรรดิ)
คณะศิลปศาสตร์ (วั
งไกลกั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื
่อการสื
อ่ สารสากล
ม.6 ทุทุกกแผนการเรี
แผนการเรียยนน ปวช.ทุ
ปวช.ทุกกสาขาวิ
สาขาวิชชาา
2.75
2.50
ศศ.บ.ภาษาไทยเพื
่อการสื
อ่ สารสากล
(หลัก4สูปีตรนานาชาติ) ๔ ปี
ม.6
2.50
2.00
คุ
ณ
สมบั
ต
ท
ิ
ว
่
ั
ไป
ระดั
บ
เกรดเฉลี
่ย ผลการสอบวัดระดับ JLPT N5 ขึ้นไป (ถ้ามี)
ศศ.บ.
ภาษาญี
ป
่
น
่
ุ
4
ปี
ม.6
ทุ
ก
แผนการเรี
ย
น
ปวช.ทุ
ก
สาขาวิ
ช
า
2.75
2.50
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ศาลายา)ชา
คณะ/สาขาวิ
คุณสมบัติเฉพาะ/เงื่อนไขพิเศษ
ญ ยน ปวช.
สายอาชี
เรี2.75
ยนดี ความสามารถพิ
ศศ.บ. ภาษาจีน 4 ปี
ม.6 ทุสายสามั
กแผนการเรี
ปวช.ทุสาขาวิ
กสาขาวิ
ชา วศึกษา
2.00 เศษ
ชาอาหารและโภชนาการ
คณะศิลปศาสตร์ (วังไกลกังวล)
ม.6 สายวิทย์-คณิต, , ธุรกิจอาหาร, การแปรรูปอาหาร,
วท.บ. วิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร 4 ปี
2.75
2.50
ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สารสากล (หลักสูตรนานาชาติ) ๔ ปี
ม.6 ทุลกป์แผนการเรี
ปวช.ทุกสาขาวิชตา หรือสาขาวิชา
2.50
2.00
สายศิ
-คานวณ ยน คหกรรมการผลิ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศาลายา)
ที่เกี่ยวข้อง
ปวช. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ม.6 สายวิทย์-คณิต, , ธุรกิจอาหาร, การแปรรูปอาหาร,
2.75
2.50
วท.บ. วิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร 4 ปี
สายศิลป์-คานวณ
คหกรรมการผลิต หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง
วิทยาลัยเพาะช่าง
ศ.บ. ประติมากรรมไทย 4 ปี
ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา
2.70
2.50
portfolio/เกียรติบัตร ทางด้านศิลปะ
ศ.บ. หัตถศิลป์ 4 ปี
ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา
2.50
2.20
portfolio/เกียรติบัตร ทางด้านศิลปะ
ศ.บ. ประติมากรรม 4 ปี
ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา
2.70
2.50
portfolio/เกียรติบัตร ทางด้านศิลปะ
วิศ.บ.
ทยาลั
เพาะช่างมพ์ 4 ปี
ศิลยปะภาพพิ
ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา
2.70
2.50
portfolio/เกียรติบัตร ทางด้านศิลปะ
ศ.บ.
ประติ
ม
ากรรมไทย
4
ปี
ม.6
ทุ
ก
แผนการเรี
ย
น
ปวช.ทุ
ก
สาขาวิ
ช
า
2.70
2.50
portfolio/เกี
รติบบััตตรร ทางด้
ทางด้าานศิ
นศิลลปะ
ปะ
2.70
2.50
portfolio/เกียยรติ
ศ.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 ปี
ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา
หัตถศิลป์ 4ลปหั
ปี ตถกรรม 4 ปี
2.20
ศ.บ. ออกแบบศิ
ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา
2.50
2.50
portfolio/เกียรติบัตร ทางด้านศิลปะ
ประติมกากรรม
2.70
2.50
ศ.บ. เซรามิ
ส์ 4 ปี 4 ปี
ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา
2.50
2.20
portfolio/เกียรติบัตร ทางด้านศิลปะ
ศิลปะภาพพิ
2.70
2.50
ศ.บ. เครื
อ่ งประดับมอัพ์ญ4มณีปีและโลหะรูปพรรณ 4 ปี
ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา
2.50
2.20
portfolio/เกียรติบัตร ทางด้านศิลปะ
2.70
2.50
portfolio/เกียรติบัตร ทางด้านศิลปะ
ศ.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 ปี
ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา
ศ.บ. ออกแบบศิลปหัตถกรรม 4 ปี
ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา
2.50
2.50
portfolio/เกียรติบัตร ทางด้านศิลปะ
ศ.บ. เซรามิกส์ 4 ปี
ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา
2.50
2.20
portfolio/เกียรติบัตร ทางด้านศิลปะ
ศ.บ. เครือ่ งประดับอัญมณีและโลหะรูปพรรณ 4 ปี
ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา
2.50
2.20
portfolio/เกียรติบัตร ทางด้านศิลปะ

040 บช.บ. การบัญชี 4 ปี
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กลับหน้าสารบัญ

ติดต่อคณะ/วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

02-441-6000 ต่อ 2621, 2623

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

02-441-6000 ต่อ 2781

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

02-441-6000 ต่อ 2630

คณะบริหารธุรกิจ

02-226-5925 ต่อ 5319, 5330, 5350

คณะศิลปศาสตร์

02-226-5925 ต่อ 5204

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

032-618-500 ต่อ 3919

คณะอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

032-618-500 ต่อ 4713

วิทยาลัยเพาะช่าง

02-623-8790 ต่อ 6110

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ทีตัง
ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โทรศัพท์

-

, โทรสาร

-

คุณสมบัติเฉพาะ
ไม่มคี ุณสมบัตเิ ฉพาะ

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ที่ตั้ง
มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการจัด การเรีย นการสอนแบง เปนเขตพื้นที่ 5 พื้นที่ ซึ่งมี
สํ านักงานอธิ การบดีตั้งอยูพื้นที่สงขลา เลขที่ 1 ถนนราชดําเนินนอก ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โดยประกอบด วยพื้น ที่ ต า ง ๆ คื อ วิ ทยาลั ย รัตภูมิ พื้นที่วิ ทยาเขตนครศรีธ รรมราช ไสใหญ พื้นที่วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช ทุงใหญ พื้นที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม และวิทยาเขตตรัง

คุณสมบัติเฉพาะ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
1. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมเรียน วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือ ศิลปคํานวณ สําหรับสาขาวิชาดังตอไปนี้
- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
- วิศวกรรมอุตสาหการ
- วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส
- เทคโนโลยีปโตรเลียม
2. สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายทุ ก กลุ ม เรี ย น สํ า หรั บสาขาวิ ช าเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน
คณะบริหารธุรกิจ
1. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมเรียน วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือ ศิลปคํานวณ สําหรับสาขาวิชาดังตอไปนี้
- การบัญชี
- การเงิน
- ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
2. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายทุกกลุมเรียน สําหรับสาขาวิชา ดังตอไปนี้
- การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย
- การจัดการ-การจัดการทั่วไป
- การจัดการ-การจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
- การตลาด

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

1009/1043

กลับหน้าสารบัญ

คณะวิศวกรรมศาสตร
สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมเรียน วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
คณะศิลปศาสตร
สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายทุกกลุมเรียน
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
1. สํ า เร็ จ การศึ กษาในหลัก สู ตรมั ธยมศึก ษาตอนปลาย กลุมเรียน วิ ทยาศาสตร-คณิตศาสตร สํา หรับ
สาขาวิชาสถาปตยกรรม
2. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายทุกกลุมเรียน สําหรับสาขาวิชา ดังตอไปนี้
- การผังเมือง
- การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
- ทัศนศิลป
วิทยาลัยรัตภูมิ
1. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายทุกกลุมเรียน
2. กรณีนักศึกษาสายศิลป เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตร ตองผานการสอบ 9 วิชาสามัญรายวิชาคณิตศาสตร 2 ไมนอยกวารอยละ 25 และวิชาวิทยาศาสตรทั่ว ไป
ไมนอยกวารอยละ 25
คณะเกษตรศาสตร
1. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายทุกกลุมเรียน
2. กรณีนักศึกษาสายศิลป เฉพาะสาขาวิชาพืชศาสตรและสาขาวิชาสัตวศาสตร ตองผานการสอบ 9 วิชา
สามัญรายวิชาคณิตศาสตร 2 ไมนอยกวารอยละ 25 และวิชาวิทยาศาสตรท่วั ไป ไมนอยกวารอยละ 25
คณะสัตวแพทยศาสตร
1. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
2. เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย ซื่อสัตย สุจริต
3. เปนผูมีสัญชาติไทย
4. เปนผูมีอุปนิสัยรักสัตว และรักในวิชาชีพการสัตวแพทย
5. เปนผูมีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการที่เปนอุปสรรคตอ
การศึ ก ษาและการประกอบวิ ช าชี พ สั ต วแพทย โดยอิ ง ตามระเบี ย บการคั ด เลื อ กบุ ค คลเข า ศึ ก ษาต อ ใน
ระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
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กลับหน้าสารบัญ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. สํ า เร็ จ การศึกษาในหลั ก สู ตรมั ธ ยมศึกษาตอนปลาย กลุมเรีย นวิทยาศาสตร-คณิต ศาสตร สํา หรับ
สาขาวิชาดังตอไปนี้
- แพทยแผนไทย
- ชีววิทยาประยุกต
- เทคโนโลยีน้ํามันปาลมและโอลิโอเคมี
- เทคโนโลยียางและพอลิเมอร
2. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายทุกกลุมเรียน สําหรับสาขาวิชาดังตอไปนี้
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- เทคโนโลยีอุตสาหการ
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายทุกกลุมเรียน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
1. สํ า เร็ จ การศึกษาในหลั ก สู ตรมั ธ ยมศึกษาตอนปลาย กลุมเรีย นวิทยาศาสตร-คณิต ศาสตร สํา หรับ
สาขาวิชาดังตอไปนี้
- วิศวกรรมโยธา
- วิศวกรรมไฟฟา
2. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือ ศิลปคํานวณ สําหรับสาขาวิชาการบัญชี
3. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายทุกกลุมเรียน สําหรับสาขาวิชาการจัดการ
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กลับหน้าสารบัญ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง
1. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือ ศิลปคํานวณ สําหรับสาขาวิชาดังตอไปนี้
- การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
- การจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
- วิทยาศาสตรทางทะเล
2. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายทุกกลุมเรียน กรณีนักเรียนสายศิลป ตองผานการ
สอบ 9 วิชาสามัญรายวิชาคณิตศาสตร 2 ไมนอยกวารอยละ 25 และวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป ไมนอยกวารอยละ 25
สําหรับสาขวิชาดังตอไปนี้
- อุตสาหกรรมอาหาร
- เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
1. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือ ศิลปคํานวณ สําหรับสาขาวิชาดังตอไปนี้
- การบัญชี
- การทองเที่ยว
2. สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายทุกกลุมเรียน สําหรับสาขาวิชาดังตอไปนี้
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
- การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ-การจัดการนวัตกรรมการคา
- การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ-การจัดการนวัตกรรม
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กลับหน้าสารบัญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ที่ตงั้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย 4 ศูนย์การศึกษา คือ
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตาบลหันตรา อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0 3570 9101-3, 0 3570 9085-6 โทรสาร 0 3570 9086, 0 3570 9105 เว็บไซต์ www.rmutsb.ac.th
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
เลขที่ 19 หมู่ที่ 3 ถนนอู่ทอง ตาบลท่าวาสุกรี อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0 3525 2392 ต่อ 133, 144 โทรสาร 0 3525 2393 เว็บไซต์ www.rmutsb.ac.th
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 ถนนนนทบุรี 1 ตาบลสวนใหญ่ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เขตใต้ โทรศัพท์ 0 2526 6467 (งานทะเบียน), 0 2969 1370-74 โทรสาร 0 2525 2682
เขตเหนือ โทรศัพท์ 0 2968 1058 เว็บไซต์ www.rmutsb.ac.th
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 หมู่ที่ 6 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตาบลย่านยาว อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์ 0 3543 4017, 0 3543 4004 โทรสาร 0 3543 4005 เว็บไซต์ www.rmutsb.ac.th

คุณสมบัตเิ ฉพาะ
1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือมีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี) ต้องสอบวัดแววความเป็นครู
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เน้นกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
ไม่ได้เป็นสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของสภาวิศวกร จึงไม่ต้องขอใบประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกร
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม อยู่ระหว่างดาเนินการขอรับรองจากสภาสถาปนิก
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กลับหน้าสารบัญ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
จานวนรับ 10 คน
19800100101
หลักสูตร 5 ปี ศูนย์สุพรรณบุรี
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
จานวนรับ 15 คน
19800100102
หลักสูตร 5 ปี ศูนย์นนทบุรี
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
จานวนรับ 10 คน
19800100103
หลักสูตร 5 ปี ศูนย์สุพรรณบุรี
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตร 5 ปี
จานวนรับ 15 คน
19800100104
ศูนย์นนทบุรี
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
จานวนรับ 10 คน
19800100105
โทรคมนาคม หลักสูตร 5 ปี ศูนย์สุพรรณบุรี
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
จานวนรับ 5 คน
19800100106
หลักสูตร 5 ปี ศูนย์นนทบุรี
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา เป็นผูส้ ำเรจ็ กำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
2. เกณฑ์ขนั้ ต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ก ำหนด
3. สุขภาพ ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือมีโรคติดต่อร้ำยแรง หรือโรคทีส่ ังคมรังเกียจ หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
เกณฑ์การคัดเลือก
1. เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และ
2. มีคะแนน ดังนี้
2.1 มีคะแนน GAT = 20
2.2 มีคะแนน PAT 5 = 30
3. สอบสัมภำษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภำคม 2562 ดูรำยละเอียดได้ทเี่ ว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันเสำร์ที่ 11 พฤษภำคม 2562 เวลำ 09.00-12.00 น. ที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ณ ศูนย์ที่มสี ิทธิ์สอบ
เอกสำรที่ต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์
1. หลักฐำนกำรสมัคร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ จำกเว็บไซต์ ทปอ.
2. ระเบียนแสดงผลกำรเรียนของผู้สมัครที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่แสดงค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่
ม.4-ม.6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ มีตรำประทับว่ำจบหลักสูตรจำกโรงเรียน พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ
หมำยเหตุ กรณีผสู้ มัครประสงค์จะยื่นคะแนนเฉลี่ยทีไ่ ด้ศึกษำจำกต่ำงประเทศ ให้ยื่นเอกสำรหลักฐำนกำรเทียบคะแนนและ
เอกสำรรับรองที่เป็นทำงกำรในวันสอบสัมภำษณ์ พร้อมถ่ำยส ำเนำ จำนวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ
4. หลักฐำนกำรเปลี่ยน ชื่อ-สกุล เฉพำะกรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับระเบียนแสดงผลกำรเรียน พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภำคม 2562 ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rmutsb.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม โทรศัพท์ 08 8294 5451 เว็บไซต์ www.education.rmutsb.ac.th
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กลับหน้าสารบัญ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
จานวนรับ 24 คน
19800200201 หลักสูตร 4 ปี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและ
จานวนรับ 18 คน
19800200202 อาหาร-เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร หลักสูตร 4 ปี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและ
จานวนรับ 20 คน
19800200203 อาหาร-เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอาหาร หลักสูตร 4 ปี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
จานวนรับ 25 คน
19800200204 หลักสูตร 4 ปี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
จานวนรับ 29 คน
19800200205 หลักสูตร 4 ปี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
จานวนรับ 28 คน
19800200206 หลักสูตร 4 ปี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา เป็นผูส้ ำเรจ็ กำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ หรือเทียบเท่ำ
2. เกณฑ์ขนั้ ต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ก ำหนด
3. สุขภาพ ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือมีโรคติดต่อร้ำยแรง หรือโรคทีส่ ังคมรังเกียจ หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
เกณฑ์การคัดเลือก
1. เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ หรือเทียบเท่ำ และ
2. มีคะแนน ดังนี้
2.1 มีคะแนน GAT = 10
2.2 มีคะแนน PAT 1 = 10
2.3 มีคะแนน PAT 2 = 30
3. สอบสัมภำษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภำคม 2562 ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันเสำร์ที่ 11 พฤษภำคม 2562 เวลำ 09.00-12.00 น. ที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ณ ศูนย์ที่มสี ิทธิ์สอบ
เอกสำรที่ต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์
1. หลักฐำนกำรสมัคร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ จำกเว็บไซต์ ทปอ.
2. ระเบียนแสดงผลกำรเรียนของผู้สมัครที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่แสดงค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่
ม.4-ม.6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ มีตรำประทับว่ำจบหลักสูตรจำกโรงเรียน พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ
หมำยเหตุ กรณีผสู้ มัครประสงค์จะยื่นคะแนนเฉลี่ยทีไ่ ด้ศึกษำจำกต่ำงประเทศ ให้ยื่นเอกสำรหลักฐำนกำรเทียบคะแนนและ
เอกสำรรับรองที่เป็นทำงกำรในวันสอบสัมภำษณ์ พร้อมถ่ำยส ำเนำ จำนวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ
4. หลักฐำนกำรเปลี่ยน ชื่อ-สกุล เฉพำะกรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับระเบียนแสดงผลกำรเรียน พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภำคม 2562 ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rmutsb.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร โทรศัพท์ 0 3570 9096 เว็บไซต์ www.agri.rmutsb.ac.th
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กลับหน้าสารบัญ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป
จานวนรับ 24 คน
19800300301 หลักสูตร 4 ปี ศูนย์นนทบุรี
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป
จานวนรับ 30 คน
19800300302 หลักสูตร 4 ปี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป
จานวนรับ 56 คน
19800300303 หลักสูตร 4 ปี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป
จานวนรับ 46 คน
19800300304 หลักสูตร 4 ปี ศูนย์สุพรรณบุรี
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์
จานวนรับ 31 คน
19800300305 และโซ่อุปทาน หลักสูตร 4 ปี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์
จานวนรับ 46 คน
19800300306 และโซ่อุปทาน หลักสูตร 4 ปี ศูนย์สุพรรณบุรี
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการสานักงาน
จานวนรับ 31 คน
19800300307 หลักสูตร 4 ปี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
จานวนรับ 31 คน
19800300308 หลักสูตร 4 ปี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
จานวนรับ 21 คน
19800300309 หลักสูตร 4 ปี ศูนย์สุพรรณบุรี
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด
จานวนรับ 55 คน
19800300310 หลักสูตร 4 ปี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด
จานวนรับ 26 คน
19800300311 หลักสูตร 4 ปี ศูนย์สุพรรณบุรี
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี ศูนย์นนทบุรี
จานวนรับ 51 คน
19800300312
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี
จานวนรับ 65 คน
19800300313 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี
จานวนรับ 20 คน
19800300314 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี ศูนย์สุพรรณบุรี
จานวนรับ 56 คน
19800300315
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี
จานวนรับ 54 คน
19800300316 ศูนย์นนทบุรี
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี
จานวนรับ 25 คน
19800300317 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี
จานวนรับ 16 คน
19800300318 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี
จานวนรับ 22 คน
19800300319 ศูนย์สุพรรณบุรี
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
จานวนรับ 40 คน
19800300320 หลักสูตร 4 ปี ภาคสมทบ ศูนย์นนทบุรี
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา เป็นผูส้ ำเรจ็ กำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ หรือเทียบเท่ำ
2. เกณฑ์ขนั้ ต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ก ำหนด
3. สุขภาพ ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือมีโรคติดต่อร้ำยแรง หรือโรคทีส่ ังคมรังเกียจ หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

1016/1043

กลับหน้าสารบัญ
เกณฑ์การคัดเลือก
1. เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ หรือเทียบเท่ำ และ
2. มีคะแนน ดังนี้
2.1 มีคะแนน GAT = 30
2.2 มีคะแนน PAT 1 = 20
3. สอบสัมภำษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภำคม 2562 ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันเสำร์ที่ 11 พฤษภำคม 2562 เวลำ 09.00-12.00 น. ที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ณ ศูนย์ที่มสี ิทธิ์สอบ
เอกสำรที่ต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์
1. หลักฐำนกำรสมัคร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ จำกเว็บไซต์ ทปอ.
2. ระเบียนแสดงผลกำรเรียนของผู้สมัครที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่แสดงค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่
ม.4-ม.6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ มีตรำประทับว่ำจบหลักสูตรจำกโรงเรียน พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ
หมำยเหตุ กรณีผสู้ มัครประสงค์จะยื่นคะแนนเฉลี่ยทีไ่ ด้ศึกษำจำกต่ำงประเทศ ให้ยื่นเอกสำรหลักฐำนกำรเทียบคะแนนและ เอกสำร
รับรองที่เป็นทำงกำรในวันสอบสัมภำษณ์ พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ
4. หลักฐำนกำรเปลี่ยน ชื่อ-สกุล เฉพำะกรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับระเบียนแสดงผลกำรเรียน พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภำคม 2562 ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rmutsb.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ โทรศัพท์ 0 3524 5181 เว็บไซต์ ba2it.rmutsb.ac.th
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กลับหน้าสารบัญ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย หลักสูตร 4 ปี
จานวนรับ 3 คน
19800400401
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี
จานวนรับ 3 คน
19800400402
ศูนย์นนทบุรี
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี
จานวนรับ 3 คน
19800400403
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 4 ปี
จานวนรับ 3 คน
19800400404
ศูนย์นนทบุรี
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา เป็นผูส้ ำเรจ็ กำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ หรือเทียบเท่ำ
2. เกณฑ์ขนั้ ต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ก ำหนด
3. สุขภาพ ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือมีโรคติดต่อร้ำยแรง หรือโรคทีส่ ังคมรังเกียจ หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
เกณฑ์การคัดเลือก
1. เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ หรือเทียบเท่ำ และ
2. มีคะแนน ดังนี้
2.1 มีคะแนน GAT = 10
2.2 มีคะแนน PAT 1 = 20
2.3 มีคะแนน PAT 2 = 20
3. สอบสัมภำษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภำคม 2562 ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันเสำร์ที่ 11 พฤษภำคม 2562 เวลำ 09.00-12.00 น. ที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ณ ศูนย์ที่มสี ิทธิ์สอบ
เอกสำรที่ต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์
1. หลักฐำนกำรสมัคร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ จำกเว็บไซต์ ทปอ.
2. ระเบียนแสดงผลกำรเรียนของผู้สมัครที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่แสดงค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่
ม.4-ม.6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ มีตรำประทับว่ำจบหลักสูตรจำกโรงเรียน พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ
หมำยเหตุ กรณีผสู้ มัครประสงค์จะยื่นคะแนนเฉลี่ยทีไ่ ด้ศึกษำจำกต่ำงประเทศ ให้ยื่นเอกสำรหลักฐำนกำรเทียบคะแนนและ
เอกสำรรับรองทีเ่ ป็นทำงกำรในวันสอบสัมภำษณ์ พร้อมถ่ำยส ำเนำ จำนวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ
4. หลักฐำนกำรเปลี่ยน ชื่อ-สกุล เฉพำะกรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับระเบียนแสดงผลกำรเรียน พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภำคม 2562 ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rmutsb.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 09 2263 0007 เว็บไซต์ www.scirmutsb.com
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กลับหน้าสารบัญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรภูมสิ ถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
จานวนรับ 20 คน
19800500501
หลักสูตร 5 ปี ศูนย์นนทบุรี
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
จานวนรับ 20 คน
19800500514
หลักสูตร 5 ปี ศูนย์นนทบุรี
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา เป็นผูส้ ำเรจ็ กำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ หรือเทียบเท่ำ
2. เกณฑ์ขนั้ ต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ก ำหนด
3. สุขภาพ ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือมีโรคติดต่อร้ำยแรง หรือโรคทีส่ ังคมรังเกียจ หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
เกณฑ์การคัดเลือก
1. เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ หรือเทียบเท่ำ และ
2. มีคะแนน ดังนี้
2.1 มีคะแนน GAT = 10
2.2 มีคะแนน PAT 4 = 40
3. สอบสัมภำษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภำคม 2562 ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันเสำร์ที่ 11 พฤษภำคม 2562 เวลำ 09.00-12.00 น. ที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ณ ศูนย์ที่มสี ิทธิ์สอบ
เอกสำรที่ต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์
1. หลักฐำนกำรสมัคร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ จำกเว็บไซต์ ทปอ.
2. ระเบียนแสดงผลกำรเรียนของผู้สมัครที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่แสดงค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่
ม.4-ม.6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ มีตรำประทับว่ำจบหลักสูตรจำกโรงเรียน พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ
หมำยเหตุ กรณีผสู้ มัครประสงค์จะยื่นคะแนนเฉลี่ยทีไ่ ด้ศึกษำจำกต่ำงประเทศ ให้ยื่นเอกสำรหลักฐำนกำรเทียบคะแนนและ
เอกสำรรับรองที่เป็นทำงกำรในวันสอบสัมภำษณ์ พร้อมถ่ำยส ำเนำ จำนวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ
4. หลักฐำนกำรเปลี่ยน ชื่อ-สกุล เฉพำะกรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับระเบียนแสดงผลกำรเรียน พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภำคม 2562 ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rmutsb.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะวิศวกรรมศำสตร์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ โทรศัพท์ 08 6999 0359 เว็บไซต์ admissions.rmutsb.ac.th
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กลับหน้าสารบัญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
จานวนรับ 15 คน
19800500502 หลักสูตร 4 ปี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล
จานวนรับ 20 คน
19800500503 หลักสูตร 4 ปี ศูนย์นนทบุรี
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมระบบราง
จานวนรับ 10 คน
19800500504 หลักสูตร 4 ปี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
จานวนรับ 20 คน
19800500505 หลักสูตร 4 ปี ศูนย์นนทบุรี
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
จานวนรับ 5 คน
19800500506 หลักสูตร 4 ปี ศูนย์นนทบุรี
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
จานวนรับ 10 คน
19800500507 หลักสูตร 4 ปี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
จานวนรับ 10 คน
19800500508 หลักสูตร 4 ปี ศูนย์สุพรรณบุรี
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
จานวนรับ 15 คน
19800500509 หลักสูตร 4 ปี ศูนย์นนทบุรี
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
จานวนรับ 15 คน
19800500510 หลักสูตร 4 ปี ศูนย์สุพรรณบุรี
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
จานวนรับ 20 คน
19800500511 หลักสูตร 4 ปี ศูนย์นนทบุรี
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม จานวนรับ 20 คน
19800500512 หลักสูตร 4 ปี ศูนย์นนทบุรี
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
จานวนรับ 20 คน
19800500513 หลักสูตร 4 ปี ศูนย์นนทบุรี
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา เป็นผูส้ ำเรจ็ กำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เน้นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์และ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ หรือเทียบเท่ำ
2. เกณฑ์ขนั้ ต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ก ำหนด
3. สุขภาพ ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือมีโรคติดต่อร้ำยแรง หรือโรคทีส่ ังคมรังเกียจ หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
เกณฑ์การคัดเลือก
1. เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เน้นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ หรือเทียบเท่ำ และ
2. มีคะแนน ดังนี้
2.1 มีคะแนน GAT = 15
2.2 มีคะแนน PAT 2 = 15
2.3 มีคะแนน PAT 3 = 20
3. สอบสัมภำษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภำคม 2562 ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ทปอ.
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กลับหน้าสารบัญ
สอบสัมภาษณ์
วันเสำร์ที่ 11 พฤษภำคม 2562 เวลำ 09.00-12.00 น. ที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ณ ศูนย์ที่มสี ิทธิ์สอบ
เอกสำรที่ต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์
1. หลักฐำนกำรสมัคร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ จำกเว็บไซต์ ทปอ.
2. ระเบียนแสดงผลกำรเรียนของผู้สมัครที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่แสดงค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่
ม.4-ม.6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ มีตรำประทับว่ำจบหลักสูตรจำกโรงเรียน พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ
หมำยเหตุ กรณีผสู้ มัครประสงค์จะยื่นคะแนนเฉลี่ยทีไ่ ด้ศึกษำจำกต่ำงประเทศ ให้ยื่นเอกสำรหลักฐำนกำรเทียบคะแนนและ
เอกสำรรับรองที่เป็นทำงกำรในวันสอบสัมภำษณ์ พร้อมถ่ำยส ำเนำ จำนวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ
4. หลักฐำนกำรเปลี่ยน ชื่อ-สกุล เฉพำะกรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับระเบียนแสดงผลกำรเรียน พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภำคม 2562 ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rmutsb.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะวิศวกรรมศำสตร์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ โทรศัพท์ 08 6999 0359 เว็บไซต์ admissions.rmutsb.ac.th
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กลับหน้าสารบัญ
คณะศิลปศาสตร์
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตร 4 ปี
จานวนรับ 10 คน
19800600601
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตร 4 ปี
จานวนรับ 10 คน
19800600602
ศูนย์สุพรรณบุรี
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม หลักสูตร 4 ปี
จานวนรับ 10 คน
19800600603
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตร 4 ปี
จานวนรับ 20 คน
19800600604
ศูนย์นนทบุรี
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตร 4 ปี
จานวนรับ 20 คน
19800600605
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
รหัสสาขาวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตร 4 ปี
จานวนรับ 10 คน
19800600606
ศูนย์สุพรรณบุรี
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา เป็นผูส้ ำเรจ็ กำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ หรือเทียบเท่ำ
2. เกณฑ์ขนั้ ต่าคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ณ วันที่ยื่นสมัคร ไม่ก ำหนด
3. สุขภาพ ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือมีโรคติดต่อร้ำยแรง หรือโรคทีส่ ังคมรังเกียจ หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
เกณฑ์การคัดเลือก
1. เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ หรือเทียบเท่ำ และ
2. มีคะแนน GAT = 50
3. สอบสัมภำษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภำคม 2562 ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ทปอ.
สอบสัมภาษณ์
วันเสำร์ที่ 11 พฤษภำคม 2562 เวลำ 09.00-12.00 น. ที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ณ ศูนย์ที่มสี ิทธิ์สอบ
เอกสำรที่ต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์
1. หลักฐำนกำรสมัคร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ จำกเว็บไซต์ ทปอ.
2. ระเบียนแสดงผลกำรเรียนของผู้สมัครที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่แสดงค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่
ม.4-ม.6 รวม 6 ภำคกำรศึกษำ มีตรำประทับว่ำจบหลักสูตรจำกโรงเรียน พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ
หมำยเหตุ กรณีผสู้ มัครประสงค์จะยื่นคะแนนเฉลี่ยทีไ่ ด้ศึกษำจำกต่ำงประเทศ ให้ยื่นเอกสำรหลักฐำนกำรเทียบคะแนนและ
เอกสำรรับรองที่เป็นทำงกำรในวันสอบสัมภำษณ์ พร้อมถ่ำยส ำเนำ จำนวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ
4. หลักฐำนกำรเปลี่ยน ชื่อ-สกุล เฉพำะกรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับระเบียนแสดงผลกำรเรียน พร้อมถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภำคม 2562 ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rmutsb.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะศิลปศำสตร์ โทรศัพท์ 08 9900 9462 เว็บไซต์ www.arts.rmutsb.ac.th

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

1022/1043

กลับหน้าสารบัญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ที่ตั้ง
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
744 ถนนสุรนารายณ ต.ในเมือง อ. เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044-233000 ตอ 2735
www.oapr.rmuti.ac.th
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน
150 ถ.ศรีจันทร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000
โทร.043-283700-2
www.kkc.rmuti.ac.th
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร
145 ม.15 ถ.สุรินทร – ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร 32000
โทร.044-153062
www.surin.rmuti.ac.th
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
199 ม.3 ถ.พังโคน – วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
โทร.042-772285
www.skc.rmuti.ac.th

คุณสมบัติเฉพาะ
1. มีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดเปนการเฉพาะตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
2. มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนดเปนกรณีพิเศษ
3. ไมเปนคนวิกลจริต หรือโรคติดตอรายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เปนอุปสรรคตอ
การศึกษา
4. ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง
5. เปนผูมีความประพฤติดี
6. เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือเปนผูกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6
7. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา / คะแนนเฉลี่ยสะสม /อัตราคาธรรมเนียม กําหนดตามราย
ละเอียดประกาศการรับสมัคร
8. หากคุณสมบัติของผูสมัครไมตรงตามมหาวิทยาลัยฯ กําหนดจะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณาเขา
สอบและ เขาศึกษา
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

*กรุณาคลิกที่ ชื่อมหาวิทยาลัย ….วิทยาเขต…
จะมีรายละเอียดเกณฑคุณสมบัติแตละสาขาวิชา*
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กลับหน้าสารบัญ
1. ที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 131/6 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
โทร: 02 241 6500 ตอ 8002เว็บไซต www.nmu.ac.th
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ชื่อเดิม มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร) โดยกรุงเทพมหานครได
จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เปน
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปนหนวยงานของรัฐอยูในกํากับของกรุงเทพมหานคร มีฐานะเปนนิติบุคคล
เปนสถาบันอุดมศึกษาหองถิ่นแหงแรกของประเทศไทย ไดรับพระราชทานนามวา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยปจจุบันมีศาสตราจารยสุรพล นิติไกรพจน เปนนายกสภามหาวิทยาลัย
และรองศาสตราจารยนายแพทยอนันต มโนมัยพิบูลย เปนอธิการบดี
2. การจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เนนการจัดการศึกษา การบริการวิชาการแกสังคม ที่สอดคลองกับ
ความตองการของเมือง การวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตรเขตเมือง และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษณภูมิ
ปญญาของกรุงเทพมหานคร ภายใตการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล มุงสูการเปนมหาวิทยาลัย
คุณธรรม ผูนําดานศาสตรเขตเมือง และเครือขายการพัฒนาเมือง และ การเปน “มหาวิทยาลัยแหงเมือง (City
University) อันดับ 1 ในอาเชียน” ภายในป พ.ศ. 2569
ในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเปดรับนักศึกษาทั้งหมด 12 หลักสูตร
ดังตอไปนี้
1. คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล
- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย
2. คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
3. วิทยาลัยพัฒนามหานคร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริการธุรกิจการบิน
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารจัดการเมือง
4. วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเด็กปฐมวัย
- หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต กลุมวิชาเอกการซอมบํารุงระบบราง/กลุมวิชาเอกการซอมบํารุง
ทรัพยากรอาคาร
5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการพยาบาล
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทยและหองผาตัด
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย
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ทั้งนี้ หลักสุตร/สาขาวิชา ที่เปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ปการศึกษา 2562 รอบที่ 4 Admissions ไดแก
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริการธุรกิจการบิน
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารจัดการเมือง
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเด็กปฐมวัย
- หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต กลุมวิชาเอกการซอมบํารุงระบบราง/กลุมวิชาเอกการซอมบํารุง
ทรัพยากรอาคาร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการพยาบาล
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย
- **รายละเอียดหลักสูตรและคาธรรมเนียมการศึกษาในหนาถัดไป**
ติดตามขอมูลการเปดรับสมัครไดที่ http://reg1.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp
โทร 02 241 6500 ตอ 8002
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเปนมหาวิทยาลัยเพียงแหงเดียวที่มีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล ซึ่งผลิตเจาหนาที่ความปลอดภัยในระดับวิชาชีพที่
สามารถทํางานไดทั้งในสถานพยาบาลและสถานประกอบการ หลักสูตรนี้มุงใหการศึกษา การวิจัย โดยการนํา
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสิ่งแวดลอมมาประยุกตใชในการบริหารงานดานความ
ปลอดภัย วางแผนควบคุมและปองกันโรคที่เกิดจากการทํางาน และปองกันอุบัติเหตุตางๆเพื่อลดลกระทบของ
สภาพแวดลอมในการทํางานและการสูญเสียผลผลิต โดยจัดประสบการณการเรียนในหลักสูตรทั้งในภาคทฤษฎี
และปฏิบัติใหนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับวิชาชีพทั้ง
สถานพยาบาลและสถานประกอบการตามขอกําหนดทางกฎหมายซึ่งกําหนดใหนายจางมีหนาที่ดูและดูแลสถาน
ประกอบการกิจการและลูกจางใหมีสภาพการทํางานและสิ่งแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของลูกจางมิใหลูกจางไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจและสุขภาพ
อนามัย ดังนั้นสถานพยาบาลเปนสถานประกอบการประเภทหนึ่งซึ่งจําเปนตองมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทํางานระดับวิชาชีพ
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ สามารถปฏิบัติงานในอาชีพดังตอไปนี้
1) นักวิชาการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาลและสถานประกอบการที่
เปนหนวยงานรัฐบาล หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และหนวยงานเอกชน เชน กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การนิคม
อุตสาหกรรม เปนตน
2) นักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
3) บุคลากรดานการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ในสถานประกอบการและโรงพยาบาล
4) เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพในหนวยงานภาคเอกชน เชน กลุมโรงงาน
อุตสาหกรรม ปโตรเคมี อุตสาหกรรมปูนซีเมนต อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส อุตสาหกรรม อาหาร อุตสาหกรรม
ยานยนต รวมถึง ภาคบริการ เชน บริษัทระบบขนสงมวลชน กรุงเทพ (BTS) บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)
5) นักวิจัย หรือผูชวยนักวิจัย
จํานวนรับสมัคร 40 คน
ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ป
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
2. สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีดานวิทยาศาสตร ดานสาธารณสุขศาสตร และดาน
วิศวกรรมศาสตรหรือดานอื่นๆที่เทียบเคียงกัน โดยสามารถเทียบโอนหนวยกิตตามหลักเกณฑของ
กระทรวงศึกษาธิการ
คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย ภาคการศึกษาละ 28,500 บาท
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3
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กลับหน้าสารบัญ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิ ารจัดการสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ไดรวมมือกับกรุงเทพมหานคร หนวยงานสํานักปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กทม.(สปภ.) รวมผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความชํานาญเปนนักกูภัยระดับปริญญาตรีที่เนน
ทักษะปฏิบัติ เครงครัดวินัย สูภัยทุกชนิด กูชีวิตดวยหัวใจ โดยไดเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการจริงในแหลง
ฝกที่สําคัญ เชน สถานีดับเพลิงไดฝกประสบการณออกเหตุดับเพลิง ศูนยอุบัติภัยทางน้ํา และอื่นๆอีกมากมาย
นอกจากนี้ยงั ไดเรียนศาสตรดานการแพทย การพยาบาล และการปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน กับอาจารยจากคณะ
แพทยศาสตรวชิรพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย อาจารยแพทยเฉพาะทางเวชศาสตรฉุกเฉิน และ
อาจารยสายวิศวกรรมศาสตร ที่ชวยเติมความเขมแข็งใหกับหลักสูตรการจัดการสาธารณภัย
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
- นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- นักจัดการวางแผนดานสาธารณภัยและภัยพิบัติ
- นักปฏิบัติการคนหาเผชิญเหตุและกูภัย
- นักจัดการความเสี่ยงในภาคอุตสาหกรรม
- อาจารย หรือ นักวิจัย
- โดยสามารถเขาทํางานไดในหนวยงานราชการหลายแหง เชน สํานักปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย สํานักเทศกิจองคกรปกครองสวนทองถิ่น สถาบันอุดมศึกษา สถาบัน วิจัยตางๆ
จํานวนรับสมัคร 36 คน
ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ป
คุณสมบัติของนักศึกษา
1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเทา
2. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปวช. หรือเทียบเทา
3. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเทา
4. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงคจะเขาศึกษาเปนปริญญาตรีที่สอง
5. มีสุขภาพสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ
คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย ภาคการศึกษาละ 28,500 บาท
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กลับหน้าสารบัญ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริการธุรกิจการบิน วิทยาลัยพัฒนามหานคร
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชไดรวมมือกับบริษัทไทยไฟลทเทรนนิ่ง จํากัด (TFT) ซึ่งเปนบริษัทใน
เครือของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในการเปนสถาบันรวมผลิตบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบริการธุรกิจการบิน ผูเรียนไดเรียนรูและฝกปฏิบัติรายวิชาที่เกี่ยวกับธุรกิจการบินในสภาพจริงที่ สถาบัน
TFT และหนวยงานตางๆ ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
หลักสูตรเนนการศึกษาดานการใหบริการและการตอนรับบนเครื่องบินและภาคพื้นดิน
มีความเชี่ยวชาญ ดานการใหบริการใน ธุรกิจการบิน และมีศักยภาพใน การดูแลชวยเหลือผูรับบริการดวยศาสตร
แหงการพยาบาล รวมทั้งไดรับประกาศนียบัตรดานการบินตามมาตรฐานสากล เพื่อประกอบอาชีพเปนแอรโฮสเตส
พนักงานตอนรับภาคพื้นดิน และฝกปฏิบัติงานในธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
แอรโฮสเตส พนักงานตอนรับภาคพื้นดิน ผูปฏิบัติงานที่พรอมปฏิบัติงานไดทันทีในธุรกิจเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการบินดานตางๆ เจาหนาที่ในหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับการบิน
จํานวนรับสมัคร 36 คน
ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ป
คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท
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กลับหน้าสารบัญ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเปดสอนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบุคลากรดานการบริหารจัดการเมือง
ซึ่งยังมีความขาดแคลนทั้งในภาครัฐและเอกชน จําเปนตองสรางบัณฑิตที่มีความรูความชํานาญ สามารถ
ประยุกตใชองคความรู เพื่อรองรับภารกิจใหสอดคลองกับภารกิจการวางแผน การบริหารจัดการเมืองใหมีระบบและ
บูรณาการ มีความปลอดภัยมีสิ่งแวดลอม สุขอนามัยที่ดี มีความนาอยูอาศัยของพลเมือง
หลักสูตรเนนการศึกษาดานการบริหารจัดการเมือง และการฝกปฏิบัติจริงในสถานที่ที่ไดรับ
ความรวมมือกับหนวยงานของกรุงเทพมหานคร เชน สํานักเทศกิจ รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
นักบริหารจัดการเมือง นักวิชาการดานการบริหารจัดการเมือง ผูปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ
ของกรุงเทพมหานคร และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น นักวิชาการ นักวิจัย
จํานวนรับสมัคร 36 คน
ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ป
คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท
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กลับหน้าสารบัญ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเปดสอนเพื่อผลิตบุคลากรดานการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย เปน
หลักสูตรแรกของประเทศ โดยเนนใหผูเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลที่เนนการปฏิบัติจริงในอาชีพการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย
หลักสูตรเนนการศึกษาเรื่องการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย ตั้งแตแรกเกิดถึงวัย ๖ ขวบ สงเสริม
ใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการรอบดาน ทั้งดานภาษาและสติปญญา ทักษะทางอารมณและสังคม การเจริญเติบโตตาม
วัย การจัดสภาพแวดลอมและกิจกรรมการเรียนรู การเฝาระวังและคัดกรอง การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
นักพัฒนาการเด็กปฐมวัย ผูดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย นักวิชาการดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย
เจาของสถานศึกษา/สถานดูแลเด็กปฐมวัย
จํานวนรับสมัคร 36 คน
ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ป
คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท
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กลับหน้าสารบัญ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต กลุมวิชาเอกการซอมบํารุงระบบราง/กลุมวิชาเอกการซอมบํารุงทรัพยากรอาคาร
วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
หลักสูตรมุงผลิตบุคลากรรองรับการเจริญเติบโตของเขตเมือง และลักษณะการใชชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไปของประชากรเขตเมือง ซึ่งสงผลใหระบบขนสงมวลชน โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบรางที่มีการขยายตัว
อยางตอเนื่องในประเทศไทย และรัฐบาลใหการสนับสนุนสงเสริมการผลิตบุคลากรรองรับการขยายตัวดังกลาว
ของประเทศใหพอเพียง
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต กลุมวิชาเอกการซอมบํารุงระบบราง เนนการศึกษาเกี่ยวกับการซอมบํารุง
ตัวรถรางไฟฟาในโรงซอมบํารุงรถไฟฟาเปนสําคัญ เชน ตรวจสภาพรถไฟฟา การบํารุงรักษา ซอมแซมและแกไข
บริการเชิงเทคนิคในงานซอมบํารุง ติดตั้งอุปกรณบนรถไฟฟา เปนตน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต กลุมวิชาเอกการซอมบํารุงทรัพยากรอาคาร เนนการศึกษาดานการซอม
บํารุงและดูแลรักษาทรัพยากรอาคาร ภายในเขตเมือง เชน อาคารที่พักอาศัย อาคารสํานักงาน อาคาร
หางสรรพสินคา โรงแรม อาคารแสดงสินคา เปนตน โดยซอมบํารุงและดูแลรักษา เชน ระบบไฟฟาและแสงสวาง
ในอาคาร ระบบสุขาภิบาลในอาคาร ระบบเตือนภัยและรักษาความปลอดภัยในอาคาร ระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ พื้นผิและผนัง ลิฟท บันไดเลื่อน เปนตน
ผูเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ไดเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริงในสถานประกอบการดาน
ระบบรางและอาคาร สามารถปฏิบัติงานไดทันทีในธุรกิจที่เกี่ยวของดังกลาว
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
พนักงานซอมบํารุงรถไฟฟา หัวหนางานซอมบํารุงระบบรถไฟฟา ผูจัดการสวนวิศวกรรมซอม
บํารุง พนักงานซอมบํารุง หัวหนางานซอมบํารุงทรัพยากรอาคาร ผูจัดการสวนวิศวกรรมอาคาร
จํานวนรับสมัคร 36 คน
ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ป
คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท
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หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
เปนหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเปดสอน เพื่อสนองตอความตองการของการผลิต
บุคลากรที่มีความรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอยางแทจริงดานการวางแผนการบริการและการจัดการทรัพยากร
อาคารใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งยังขาดแคลนอยางมาก
หลักสูตรเนนการศึกษาดานการจัดการอาคารประเภทตางๆ เพื่อเปนที่พักอาศัย และสํานักงาน
หมูบานจัดสรร ที่มีการเติบโตอยางตอเนื่อง
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
นักปฏิบัติการในนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับทรัพยากรอาคาร นักจัดการอาคาร นักบริหาร
ทรัพยสิน นักปฏิบัตกิ ารทรัพยากรอาคาร นักประกอบการธุรกิจดานการจัดการอาคาร
จํานวนรับสมัคร 36 คน
ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ป
คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท
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สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ที่ตั้ง
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(เข้าทางถนนอังรีดูนังต์ ประตู 16 และไม่มีที่จอดรถ)
คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่เข้าใจและใช้ภาษาไทยได้ดี
2. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบัน การพยาบาลฯ ได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม
ความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันการพยาบาลฯ ที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัด
ทุกประการ
4. เป็นผู้ที่ไม่เสพยาเสพติดทุกประเภท ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอื่น ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาใดๆ
มาก่อน และไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระท าผิดหรือร่วมกระท าทุจริตในการสอบ
5. เป็นผู้ที่ผู้ปกครองยินยอมให้รับทุนการศึกษาของสภากาชาดไทยตลอดหลักสูตร 4 ปี และปฏิบัติตามเงื่อนไข
การรับทุนโดยปฏิบัติงานกับสภากาชาดไทยหลังส าเร็จการศึกษาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 4 ปี
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2561 หรื อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญครบตามเกณฑ์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยต้อง
เรียน
1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ ากว่า22 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มสาระต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต
2. ผ่านการสอบวัดความรู้ฯ GAT, PAT 1, PAT 2 และมี GPAX ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
3. เป็นหญิงโสดหรือชายโสด มีอายุไม่ต่ ากว่า 16 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2546) นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
(วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562)
4. มีน้ าหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ความสูงไม่ต่ ากว่า150 เซนติเมตร
5. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่มีประวัติเป็นโรคจิตโรคประสาท และปราศจากโรค อาการของ
โรคหรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
5.1 มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 3

1034/1043

กลับหน้าสารบัญ
5.2 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (Psychotic
Disorders) โรคอารมณ์ ผิ ด ปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุ น แรง (Severe Neurotic Disorders) โรค
บุ ค ลิ ก ภาพผิ ด ปกติ (Personality Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรื อ Borderline
Personality Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบ
วิชาชีพพยาบาล
5.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา
5.4 โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรอง
จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
- โรคหัวใจที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
- โรคความดันโลหิตสูง
- โรคอ้วน
- ภาวะไตวายเรื้อรัง
- โรคเบาหวาน
- วัณโรคระยะไม่สงบ หรือ โรคปอดเรื้อรังซึ่งอาจขัดขวางต่อการศึกษา
- ติดสารเสพติดให้โทษ
5.5 ตาบอดแม้แต่ข้างเดียวหรือสายตาไม่ปกติเมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ ากว่า 6/24 เมตรหรือ
20/70 ฟุต ทั้ง 2 ข้าง หรือมีความผิดปกติในการเห็นภาพ
5.6 หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากการผิดปกติทางประสาทรับฟังเสียง
(Sensorineural hearing loss) แม้แต่ข้างเดียว
5.7 มี ค วามพิ ก ารของนิ้ ว มื อ มื อ แขนขา โรคหรื อ ความพิ ก ารอื่ น ๆ ซึ่ ง มิ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ที่ ค ณะกรรมการ
อ านวยการสอบคัดเลือกหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เสพยาเสพติดทุกประเภท ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอื่น และไม่
เคยต้องโทษในคดีอาญาใดๆ มาก่อน และไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระท าผิดหรือร่วมกระทาทุจริตในการสอบวัด
ความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใดๆ
คุณสมบัติอื่นๆ อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพพยาบาลที่มิได้ระบุ
ไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการอานวยการสอบคัดเลือกฯ การคัดเลือกของคณะกรรมการอานวยการสอบ
คัดเลือกให้ถือเป็นที่สุด
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